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ANO XXXVIII

Casa Maria é a mais nova 
opção de apoio à mulher 

vitimizada

Mulheres em vulnerabilidade social já contam com uma entidade preparada para 
reiniciar a vida. Desde sexta-feira (2), Jaboticabal conta com um serviço voltado 
exclusivamente para o acolhimento de mulheres em situação de rua, violação de 
direitos ou vulnerabilidade social.

Inauguração aconteceu na sexta-feira (2)

Em visita a Jaboticabal, ministro Gilberto Kassab apresenta 
programa que expandirá sinal de internet na cidade

Jaboticabal recebeu na tarde do último sábado (03) a 
visita do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações, Gilberto Kassab, para conhecer o programa 
‘Internet para Todos’. Mais de 40 prefeitos e representan-
tes de cidades da região participaram do encontro reali-
zado no Centro de Convivência do Idoso ‘Edson Martini’.

Prefeito Hori já trabalha na viabilização 
do benefício

Quem ainda não procurou a 
Casa do Bolsa Família pode ter 

o benefício suspenso

300 idosos e 
defi cientes ainda não 
se recadastraram para 

receber R$ 937 mensais

A Secretaria de Assistência Social informa que 
300 idosos e pessoas com necessidades especiais 
- benefi ciários do Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC) - ainda não procuraram a Casa do Bolsa 
Família para realizar o recadastramento.

Nos preparativos para 
o Carnaval 2018, 

Jaboticabal quer fazer a 
alegria dos foliões

Para um dos 
eventos mais tra-
dicionais do país, 
a prefeitura de Ja-
boticabal trabalha 
nos últimos deta-
lhes para o retor-
no do carnaval. A 
Estação de Eventos 
Cora Coralina será 
o palco da folia de 
10 a 13 de feve-
reiro, com shows 
de Luana Costa e 
Banda. A entrada é 
gratuita.

Alunos 
da Rede 

Municipal 
de Educação 
recebem kit 
de material 

escolar
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Servidor: Prefeitura paga benefícios 
em atraso desde 2014

O prefeito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori, determi-
nou o início imediato do pa-
gamento de benefícios dos 
funcionários públicos, atra-
sados há cerca de três anos. 
Mais de 400 funcionários te-
rão os direitos garantidos, 
como horas extras, licença-
-prêmio e revisão processu-
al. Ao todo, serão investidos 
R$ 3 milhões.

O pagamento começou na 
terça-feira (06) e segue até 
dezembro. Mais de 350 ser-
vidores aguardavam a libera-
ção da licença-prêmio desde 
2015. Serão mais de R$ 1,3 

Pagamento será escalonado ou parcelado; cronograma está 
disponível no Sindicato dos Funcionários Públicos

milhão, com pagamento es-
calonado por ordem de pe-
dido. “Infelizmente, quando 
assumimos o atraso já era 
antigo e não foi deixado o 
dinheiro em caixa para rea-
lizá-lo. 2017 foi reservado 
para pagar dívidas herdadas 
e manter os serviços públi-
cos ao cidadão. Em 2018 va-
mos cuidar do servidor. Aos 
poucos estamos colocando 
a casa em ordem”, enfatiza 
Hori.

O valor das horas extras 
não pagas em 2016 também 
foi alto: R$ 1,2 milhão; já 
em 2017 a única pendência 

aconteceu no mês de junho. 
O pagamento do benefício 
será parcelado em 10 vezes 
e segue até dezembro deste 
ano. Já os processos inter-
nos, que pediam revisão de 
dados, estavam congelados 
desde 2014 – a quitação será 
parcelada até agosto, por or-
dem de pedido.

O cronograma de paga-
mento está disponível no 
Sindicato dos Funcionários 
Públicos, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h, na Av. 13 de 
Maio, 538 – Centro. Mais in-
formações pelo telefone (16) 
3202-4583.

CONCURSO DE FANTASIAS INFANTÍS
13-02-2018 – TERÇA FEIRA “GORDA”  MASCAGNI

CARNAVAL “CAIA NA FOLIA”

Premiação homena-
geando 15 Personalida-
des Carnavalescas de 
Jaboticabal com Placas 
de ferro dobrado 1/8, 
pintura eletrostática 
preta, adesivada e resi-
nada por inteira:

Premiações de 1 a 7 
anos:

1º Lugar: Placa Mes-
tre “Buda” - “Unidos da 
Barão”

2º Lugar: Placa “Jato-
bá” - Unidos da COHAB I

3º Lugar: Placa Carlos 
Pedro  - “Acadêmicos da 
São Carlos”

4º Lugar: Placa Rei 
Momo Constantino

5º Lugar: Placa Ane-
sidio Grigorio “Egidio” 
- “Unidos da Paulista”

6º Lugar: Placa ”Cane-
linha”  - “Unidos da Ge-
túlio”

Premiações de 8 a 

14 anos
1º Lugar: Placa “Dita 

Preta” - Tô Sassaricando
2º Lugar: Placa Dona 

Mirtes - Mocidade Inde-
pendente do Sorocaba-
no

3º Lugar: Placa “Mil-
ton Batucada” - “Moci-
dade de Cor”

4º Lugar: Placa “Zezi-
nho Maneiro” - Carnava-
lesco

5º Lugar: Placa An-
tônio Nicola - “Sabiá” - 
Loja do Sabiá

6º Lugar: Placa Rami-
ro Coelho “Carioca” - 
“Os Bambas”

Outras premiações 
com Placas de ferro 
retorcido):

Criança mais anima-
da: Placa “Helio Baixi-
nho”

Fantasia mais Luxuo-
sa: Placa “Zé da Elite” - 
“Palácio das Novidades”

Fantasia Campeã Ge-
ral:  Placa Waldir Turco 
- “Mascagni”

100 Medalhas parti-
cipativas com fi tas ver-
des

4 Placas exclusivas 
para o Corpo Julgador

Neste ano com Júri 
internacional

Concurso de Fanta-
sias é tradição na Mas-
cagni há mais de 80 
anos, desde 1934.

Em 2017 houve a par-
ticipação recorde de 
107 crianças

REGULAMENTO
Categoria única  (Re-

tirada a categoria Luxo, 
pois há poucas fan-
tasias luxuosas para 
crianças)

Divisão por idades: 1 
a 7 e 8 a 14 concorren-
do separadamente.

15h / 16h30: Inscri-
ções diretas ao fim da 

DESTAQUE DA SEMANA 
NA GAZETA FM

O destaque desta se-
mana na rádio GAZE-
TA FM 107,9 fi cou por 
conta da Banda VOZES 
DO VÍCIO, com a Músi-
ca de trabalho: Augus-
ta à Madá. Formada em 
2013 por Renan Andra-
de (vocal), Ricardo Mar-
chiori (guitarra), Alan 
Simon Bravo (guitarra), 
Caio Cruz (baixo)e Mar-

cus Quintella (bateria), a 
banda mistura infl uên-
cias do tradicional rock 
n’roll norte americano 
com traços marcantes 
do reggae e do rock bra-
sileiro, transitando en-
tre os estilos com letras 
marcantes que têm algo 
a dizer. 

Formação Atual (2017)
Alan Simon Bravo - 

Guitarra
Thiago Lopes - Baixo
Fabiano de Biasi - Ba-

teria
Renan Andrade - Vocal
Ricardo Marchioni - 

Guitarra
facebook.com/vozes-

dovicio/
Peça esse som pelo 

GAZETA fone: 3203-
7518

rampa de acesso ao 
salão social (com pré 
análise imediata da 
fantasia se tem ele-
mentos ou não para 
concorrer) e entrega 
da ficha de avaliação 
para julgamento si-
multâneo no saguão 
do clube, logo após a 
inscrição. Notas de 5 
a 10, podendo ser fra-
cionadas.

Entrega da Medalha 
Participativa após a 
passagem defronte ao 
Corpo Julgador com pa-
rada obrigatória para 

fotografi as ao fi nal.
16h30 - Fim das ins-

crições e do julgamen-
to.

Apuração da audito-
ria junto ao Corpo Jul-
gador (Eventuais dúvi-
das serão resolvidas em 
conjunto pela auditoria 
e corpo julgador)

17h15 - Intervalo - Di-
vulgação dos resulta-
dos no palco do salão 
social.

Serão chamadas pelo 
sistema de som as 15 
fantasias fi nalistas com 
divulgação prévia dos 

nomes (sem ordem de 
classifi cação) para po-
sicionamento junto ao 
palco, quem não com-
parecer perde a posição 
passando a premiação 
para a fantasia subse-
quente e assim sucessi-
vamente.

Pose obrigatória para 
fotografi as após a pre-
miação.

Tradição há mais de 
80 anos na Mascagni.

Organização: Chapas Bar
Realização do Con-

curso: Faria Zeviani 
Produções Culturais.
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A  ARTE DE VIVER - VOCÊ VALE PELO QUE É!

Muitas vezes não nos da-
mos o verdadeiro valor que 
merecemos  e permitimos 
que os outros nos diminuam. 
Quantas vezes ouvi pessoas 
dizerem que foram maltra-
tadas, que não são reconhe-
cidas e isso as deixa muito 
tristes.

Certa vez um famoso pa-
lestrante começou sua pales-
tra segurando uma nota de 
100 reais. Ele mostrou a nota 
para a platéia e perguntou:

- Quem quer esta nota de 
100 reais?

Todos  ergueram as mãos 
rapidamente.

Ele amassou a nota e per-

guntou novamente:
- Quem ainda quer esta 

nota?
Novamente todos ergue-

ram as mãos.
Ele deixou a nota cair no 

chão e começou a pisar e a 
esfregar a nota com muita 
força. Em seguida ele pegou 
a nota agora imunda e toda 
amassada e perguntou outra 
vez:

 - E agora, alguém vai que-
rer esta nota?

Mais uma vez todos ergue-
ram as mãos. Todos queriam  
a nota de 100 reais.

Olhando para a platéia, o 
palestrante disse:

 - Meus amigos,  aprendam 
esta lição. Não importa o 
que eu faça com o dinheiro, 
vocês ainda vão querer esta 
nota, porque ela não perde o 
seu valor, ela sempre valerá 
100 reais.

É o mesmo que acontece 
conosco. Muitas vezes, na 
nossa vida, somos amassa-
dos, pisados, maltratados 
e fi camos sujos. Talvez por 
decisões que tomamos erra-
damente,  talvez por não ser-
mos compreendidos. Outras 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

vezes somos humilhados por 
pessoas que se julgam me-
lhores que nós. E assim nos 
sentimos desvalorizados, 
sem importância e acredita-
mos que somos menores que 
os outros, que somos incapa-
zes. Onde quer que você  es-
teja, não permita nunca que 
isso aconteça com você. Não 
importa o que aconteceu, ja-
mais perdemos o nosso va-
lor.

Mesmo que estejamos su-
jos e  amassados, nada muda 
a importância que temos, 
nada muda o nosso valor. 
Por isso,  se valorize, acre-
dite que você é uma pessoa 
importante. Mas não espere 
que as pessoas te valorizem 
se você não se valorizar em 
primeiro lugar. Quando você 
se valoriza e reconhece o 
quanto você é uma pessoa 
importante e de grande va-
lor, não importa o que digam 
ou pensem de você, nada te 
fará perder a alegria e a von-
tade de viver.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas fei-
ras, às 08:00 pela GAZETA FM  
107,9.

Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal 
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL

R. Marechal Floriano Peixoto, 1387 - Fone PABX (0xx16) 3209-2333
CEP 14870-810 - JABOTICABAL - Estado de São Paulo

CGC 56.896.368/0001-34
 
 
 
                               EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                         
 
                             ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
 
                                       A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE 
JABOTICABAL, por intermédio de seu provedor Dr. LUIZ EDUARDO 
ROMERO GERBASI, de acordo com os termos do artigo 17 dos 
Estatutos Sociais, e demais aplicáveis à espécie, CONVOCA todos os 
membros do quadro associativo e associados com direito a voto para 
comparecimento perante a Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal, 
na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.387, Centro, na cidade de 
Jaboticabal, no próximo dia 27/02/2018, às 18:00 horas,  para 
realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, sendo a seguinte pauta 
da referida assembléia: 
    
                            1.- Apreciar  o balanço patrimonial e financeiro 
do exercício de 2017. 
                              
    De acordo com o artigo 20 dos Estatutos Sociais, 
não havendo número mínimo, far-se-á nova convocação para uma hora 
mais tarde, e após, a assembléia terá início com o número dos 
associados presentes. 
 
    Jaboticabal, 06 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
     

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal
                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583

                Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991
       _________________________________________________________________________________________________

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2.018.

          O  SINDICATO  DOS  FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS  MUNICIPAIS  DE
JABOTICABAL, com sede e foro na Avenida 13 de Maio, n.° 538 - Centro, nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, possuidor do CNPJ. n.° 50.717.282/0001-60, 
NOTIFICA as Entidades de Administração Pública Municipal, direta e indireta, do 
Município de Jaboticabal/SP., que em conformidade com o Artigo 580 e seguintes da CLT -
Consolidação das Leis do Trabalho, deverão descontar a título de Contribuição Sindical o 
correspondente a “remuneração” de um dia de trabalho de todos os seus servidores e
empregados públicos, sindicalizados ou não , no mês de março de 2.018, independente do 
regime de contratação , conforme Artigo 1° da Instrução Normativa n° 01, de 30/03/08, do 
Ministério do Trabalho e Emprego ( DOU. Seção 01, pág. 93 de 03/10/08 ), e efetuarem o 
recolhimento para esta Entidade Sindical, até o dia 30/04/2.018. O não recolhimento da 
referida Contribuição até o prazo acima mencionado , acarretará juros e multa de acordo 
com o Artigo 600 da CLT.

Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital, que vai afixado nos 
locais de costumes e  publicado na Imprensa.

Jaboticabal, 02 de Fevereiro de 2.018.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente do S.F.P.M.J.

Recebi o Edital original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição 

nº___________________ ,  no dia  ______  de Fevereiro de 2018.

Recebido em:  _____ de  Fevereiro de 2018.

Assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento:__________________________     

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

SÓ CONQUISTAMOS VITORIAS SE NASCER O AMOR

A felicidade sorri para nós 
quando encontrarmos a cha-
ve que abre a porta da espe-
rança.

Conquistamos o amor, lu-
tando pelo desejo de sermos 
felizes hoje, amanhã e sem-
pre.            

O amor vive no coração 
quando praticamos o bem e 
trabalhamos com a caridade 
- na ajuda aos semelhantes.              

Somos eternos viajantes, 
em busca da redenção espi-
ritual, nascendo e vivendo 
eternamente em espírito.             

Os anos passam em busca 
de realizações, através das 
encarnações vividas, para 
nascerem vitórias à custa de 
muito trabalho, esforço e de-
dicação. Os sonhos poderão 
se realizar, dependendo de 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

CURA MARAVILHOSA!

Pr. Anastácio Martins

O rei Ezequias, estava 
passando por um momento 
muito difícil e não via ne-
nhuma saída. Já tinha feito 
de tudo e buscado todo tipo 
de ajuda, mas nada dava 
certo, pelo contrario, só pio-
rava, estava tão agoniado e 
muito triste. Até que rece-
beu a visita do Profeta Isa-
ías. Seu coração se alegrou 
muito, parecia que o seu so-
frimento havia chegado ao 
fi m, mas quando o profeta 
lhe disse: Põe em ordem a 
tua casa (tua vida), porque 
morrerás e não viverás. Ele 
estremeceu e fi cou paralisa-
do por um momento, e pen-

sando... como assim? E disse 
consigo mesmo: Pensei que 
ele iria orar por mim, e me 
curar, mas vêm me dizer 
essas palavras negativas. 
Ficou muito indignado e vi-
rou o rosto para a parede e 
orou ao Senhor dizendo que 
não merecia aquelas pala-
vras, e que tinha obedecido 
ao Senhor em tudo, e como 
O servia, com todo o seu co-
ração. Quando percebeu que 
no íntimo do seu coração, 
que não havia sido fi el ao 
Senhor, chorou muitíssimo 
e se arrependeu de todos os 
caminhos errados que havia 
pegado no decorrer da sua 
vida. E o Senhor lhe acres-
centou mais quinze anos de 
vida. Quantas vezes o Se-
nhor não tem falado ao seu 
coração: deixa esses cami-
nhos que só te levam para a 
perdição, mas o inimigo tem 
fechado os seus ouvidos 
para você não ouvir a voz do 
Senhor. Até que alguma coi-
sa terrível acontece e você 
fi ca sem chão e não sabe o 

que fazer. Alguns entram em 
desespero, outros acabam 
desistindo de tudo e se en-
tregam à solidão. Sem saber 
que Deus é amor e muito 
misericordioso, e está sem-
pre pronto para perdoar e 
restaurar; basta somente fa-
zer uma oração com sinceri-
dade e verdade, confessando 
tudo, ou seja, abrindo o co-
ração, como fez Ezequias. Se 
você deseja uma cura física 
ou emocional, busca a face 
do Senhor, em oração, e seja 
sincero. Ele só pode abenço-
ar aqueles que realmente, O 
buscam de todo o coração. 
Não pense que para você não 
tem mais jeito e que agora é 
impossível. Lembre-se o que 
impossível para você, é pos-
sível para Deus. (Leia Isaías 
38). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00mim Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com   

nós.                  
Tudo pode acontecer, onde 

o planeta Terra está classi-
fi cado como de provas e ex-
piações, sobrecarregado de 
compromissos e pagamentos 
de dívidas contraídas em vi-
das anteriores, num passado 
que se vai longe. Que vol-
tamos a reencarnar em um 
corpo, onde a vida continua 
e são sucessivas, em espíri-
to. Percorremos mundos em 
evolução. A ignorância tem 
que ser afastada de nós. O 
nascimento traz esperan-
ças. Só conquistamos vitó-
rias com amor, e por certo o 
perdão. A eternidade vive de 
sonhos gravados num mun-
do de ilusões e realidades, 
onde nós encontraremos as 
oportunidades e os desejos. 
São caminhos de livre es-
colha, onde a cada um será 
dado segundo suas obras. 
Tudo pode mudar, depende 
de nós, para encontrarmos 
os recursos com os meios e 
condições, amparadas pelos 
conhecimentos adquiridos.            

A VIDA CAMINHA RUMO A 
UM OBJETIVO, QUE TRAZ A 
EVOLUÇÃO. Precisamos co-
nhecer os princípios básicos 
dos mistérios que nos envol-
vem, na caminhada rumo às 
leis de DEUS, da eterna sa-

bedoria, que precisamos en-
tender, porque nos leva a um 
mundo de luz, com esclareci-
mentos necessários, para um 
crescimento espiritual.              

Seremos eternos fi lhos de 
DEUS, caminhando em busca 
de recursos que nos trazem 
as vitórias, o progresso espi-
ritual, que nos eleva a mun-
dos mais adiantados.        

O amor é a essência da 
vida.     

Voltamos a reencarnar, por 
necessidade de resgatarmos 
dívidas contraídas no pas-
sado, em vidas anteriores. 
O corpo nos serve de ins-
trumento para trabalharmos 
a curto e a longo prazo, na 
família, em conjunto com os 
afi ns ou estranhos, para nas-
cer o amor e a união, a paz 
e o desejo de vencermos os 
desencontros, criados pela 
diferença de evolução.                    

OBJETIVO DA ENCARNA-
ÇÃO            

O objetivo de DEUS é fa-
zer os espíritos chegarem à 
perfeição. ELE impõe a reen-
carnação. Para alguns é ex-
piação, para outros é missão. 
Outro objetivo é colocá-lo 
em condições de cumprir sua 
parte na obra da criação.                   

O AMOR É A SEMENTE DA 
FELICIDADE.



4 SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO DE 2.018

Em visita a Jaboticabal, ministro Gilberto Kassab apresenta 
programa que expandirá sinal de internet na cidade

Jaboticabal recebeu na 
tarde do último sábado 
(03) a visita do ministro 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções, Gilberto Kassab, 
para conhecer o progra-
ma ‘Internet para Todos’. 
Mais de 40 prefeitos e re-
presentantes de cidades 
da região participaram 
do encontro realizado 
no Centro de Convivên-
cia do Idoso ‘Edson Mar-
tini’.

O programa é uma ini-
ciativa do Governo Fede-
ral e tem como objetivo 
levar conectividade para 
localidades sem aces-
so à banda larga e a um 
custo mais acessível. A 
conexão será feita por 
meio do Satélite Geosta-
cionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas 
(SGDC). Lançado ao es-
paço em maio de 2017, 
recebeu R$ 3 bilhões em 
investimentos do gover-
no.

Segundo o ministro, o 
país entra em uma nova 
era, oferecendo opor-
tunidades iguais para 
todos. “É um programa 
de inclusão social, onde 
também as escolas, as 

unidades de saúde e os 
distritos e áreas rurais 
mais distantes terão 
banda larga”, destacou. 
“A Prefeitura precisa fa-
zer a adesão e assumir o 
compromisso de fazer a 
segurança do local que 
fi cará instalada a antena, 
fazer com que a energia 
elétrica chegue a esse lo-
cal e aprovar na Câmara 
Municipal um projeto de 
lei que isenta de ISS essa 
operação”, completou 
Kassab.

O prefeito José Carlos 
Hori garantiu a adesão 
de Jaboticabal ao pro-
grama e destacou a im-
portância do benefício. 
“Nós sabemos o quanto 
a internet é importante 
hoje. É obvio que mui-
tos, talvez, não saberão 
a dimensão deste pro-
grama, pois possuem 
uma bela internet em 
casa e no seu local de 
trabalho. Mas imagine 
aquela pessoa que não 
tem nada disso por mo-
rar em um bairro distan-
te ou em uma área rural 
que não dá esse apoio. 
O programa vem para 
suprir essa carência”, 
comenta.

Como funciona – O 
município interessado 
deve solicitar ao Minis-
tério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Co-
municações a adesão ao 
programa. Após valida-
ção, a prefeitura recebe 
um termo e poderá indi-
car o local para a instala-
ção da antena. Caberá a 
ela garantir a segurança 
do terreno e arcar com 

Prefeito Hori já trabalha na viabilização do benefício

as despesas de energia 
elétrica que a operação 
consumir. 

Com a infraestrutu-
ra montada e fornecida 
pela prefeitura, uma par-
ceria é realizada com as 
empresas de internet in-
teressadas em executar 
o serviço. O trâmite re-
alizado pelo Executivo, 
a estrutura e a isenção 
da cobrança de Imposto 

sobre Serviços (ISS) via-
biliza o custo mais baixo 
do serviço para o cida-
dão, que receberá o sinal 
de internet após adesão 
junto à empresa.

As empresas interes-
sadas devem indicar a 
localidade de interesse, 
demonstrar documen-
talmente capacidade 
para atender e apresen-
tar proposta de atendi-

mento indicando velo-
cidades, cronograma, 
estimativa de preço, 
tecnologia e serviço a 
ser ofertado. Além dis-
so, é preciso comprovar 
o atendimento aos re-
quisitos previstos pela 
Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Ana-
tel) para a prestação do 
Serviço de Comunicação 
Multimídia.  

Quem ainda não procurou a Casa do Bolsa Família pode ter o benefício suspenso

300 idosos e defi cientes ainda não se 
recadastraram para receber R$ 937 mensais

A Secretaria de Assis-
tência Social informa 

que 300 idosos e pes-
soas com necessida-

des especiais - benefi -
ciários do Benefício de 

Prestação Continuada 
(BPC) - ainda não pro-
curaram a Casa do Bol-
sa Família para realizar 
o recadastramento.

“Mais uma vez infor-
mamos a necessidade 
de todos os benefi ci-
ários do BPC procura-
rem nossas Assistentes 
Sociais para o recadas-
tramento obrigatório. 
O processo é rápido e 
garante o recebimento 
do benefício”, reafi rma 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

BPC – O Benefício da 
Prestação Continuada 

(BPC) é a garantia de um 
salário mínimo mensal 
ao idoso acima de 65 
anos ou à pessoa com 
defi ciência de qualquer 
idade com impedimen-
tos de natureza física, 
mental, intelectual ou 
sensorial de longo pra-
zo (que produza efeitos 
pelo prazo mínimo de 
2 anos), que o impos-
sibilite de participar de 
forma plena e efetiva 
na sociedade, em igual-
dade de condições com 
as demais pessoas.

Para ter direito, é 
necessário que a ren-
da por pessoa do gru-

po familiar seja menor 
que 1/4 do salário-mí-
nimo vigente. Por se 
tratar de um benefício 
assistencial, não é ne-
cessário ter contribuí-
do ao INSS para ter di-
reito à ele. No entanto, 
este benefício não paga 
13º salário e não deixa 
pensão por morte.

A Casa do Bolsa Fa-
mília está à disposição 
na Praça Abreu Sodré, 
93 – ao lado da Unidade 
de Saúde da Mulher. O 
telefone de contato da 
Casa do Bolsa Família é 
(16) 3204-4405.
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Câmara de Jaboticabal aprova quatro 
projetos e derruba veto do Executivo 

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal 
aprovou quatro pro-
jetos em sessões or-
dinária e extraordiná-
ria na segunda-feira 
(05/02). As sessões, 
que marcaram o re-
torno dos trabalhos 
legislativos em ple-
nário para a 2ª Ses-
são Legislativa da 17ª 
Legislatura, contaram 
ainda com a presença 
do prefeito Munici-
pal, José Carlos Hori 
(PPS), para a leitura 
da mensagem do Exe-
cutivo, além da es-
treia da interpretação 
na Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) e 
do uso da Tribuna Li-
vre. A íntegra da ses-
são está disponível 
na WEBTV da Câmara 
( tv.camarajabot ica-
bal.sp.gov.br).

APROVADOS POR 
UNANIMIDADE – O 
Projeto de Resolu-
ção nº 08/2017, que 
constitui a Comissão 
de Assuntos Relevan-
tes para averiguar, 
estudar e propor so-
luções para a implan-
tação da Lei Federal 
11.738/2008 em Ja-
boticabal, foi aprova-
do por unanimidade 
em discussão única. 

De acordo com os 
autores da matéria, 
vereadores Paulo 
Henrique Advoga-
do (PEN), João Bassi 
(PEN), Samuel Cunha 
(PSDB) e Dona Cidi-
nha (PRB), a comissão 
deve promover audi-
ências públicas com 
especialistas, auto-
ridades e represen-
tantes da sociedade 
civil para elaborar 
estudos que contem-
ple um diagnóstico 
para implantação da 
norma federal em Ja-
boticabal. A comissão 
também deve ava-
liar a possibilidade 
de redução da carga 
horária praticada no 
município, passando 
dos atuais 60 minu-
tos para 50’. ]

O vereador Paulo 
Henrique Advogado 
será o presidente da 
Comissão, que terá 
90 dias para apresen-
tação do relatório fi-
nal. Os demais mem-
bros serão nomeados 
pelo Presidente da 
Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), de acordo 
com a representação 
partidária, conforme 
manda o Regimento 
Interno da Casa. 

Os parlamentares 
também aprovaram 
de forma unânime, 
em discussão única, o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 24/2017, 
de autoria do vere-
ador Preto Miranda 
Cabeleireiro (PPS), 
que concede Diploma 
de Honra ao Mérito à 
Sra. Leda Maria Perei-
ra dos Santos.

Por sua vez, o Proje-
to de Lei nº 84/2017, 
de autoria do Poder 
Executivo, que o au-
toriza a alienar imó-
vel dado em Conces-
são de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º de 
Maio, à Carlos André 
da Costa Alves e Na-
talia da Silva Miciano 
Alves, foi aprovado 
pelo pleno com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação. O PL segue 
para sanção do pre-
feito.

VETO DERRUBADO 
– Os vereadores re-
jeitaram por 11 vo-
tos contrários e dois 
a favor, em votação 
nominal, o veto total 
do prefeito Municipal 
ao Projeto de Lei nº 
46/2017. Com isso, o 
PL deve ser promulga-
do pelo presidente da 
Casa, conforme dita o 
Regimento Interno da 
Câmara (Art. 211).

Segundo a matéria, 
aprovada com uma 
emenda modificativa 
por unanimidade no 
dia 20 de novembro, 
os banheiros masculi-
nos também deverão 
ter fraldários caso o 
estabelecimento não 
ofereça um espaço 
reservado de livre 
acesso para ambos 
os sexos para a troca 
de fraldas de crian-
ças. De acordo com o 
texto, de autoria do 
vereador Paulo Henri-
que (PEN), shoppings 
centers, igrejas, res-
taurantes, sorvete-
rias, pizzarias, casas 
de shows e eventos, 
buffets e estabeleci-
mentos similares de 
circulação pública na 
cidade deverão se ade-
quar em seis meses 
após a publicação da 
Lei. A multa, em caso 
de descumprimento, 
será aplicada adver-
tência ao proprietário 
do estabelecimento, 
que terá mais 30 dias 
para as adequações. 
Caso haja descumpri-
mento, será aplicada 
multa de 30 UFESP, o 
que hoje custaria R$ 

771,00. Em caso de 
reincidência, a infra-
ção será cobrada em 
dobro. 

INCLUSÃO – Além 
do veto e das três 
matérias já previstas 
para votação, foi in-
cluído na Ordem do 
Dia da sessão ordiná-
ria, por meio de re-
querimento assinado 
pela maioria dos par-
lamentares, o Projeto 
de Lei nº 92/2017. A 
matéria, que altera o 
Quadro Permanente 
de Pessoal do Serviço 
de Previdência, Saúde 
e Assistência Munici-
pal (SEPREM), recebeu 
um voto contrário e 
12 favoráveis na 1ª 
discussão e vota-
ção, sendo aprovado 
por maioria, e voltou 
para deliberação do 
plenário em sessão 
extraordinária, con-
vocada na sequência, 
para a apreciação do 
PL. Desta vez, a vota-
ção contou com uma 
abstenção e 12 votos 
favoráveis e foi apro-
vado em definitivo 
por maioria. O pro-
jeto extingue cinco 
cargos de provimento 
efetivo, sendo três de 
Agende Administrati-
vo e dois de Vigia, e 
cria dois cargos em 
comissão: o de Chefe 
de Recursos Humanos 
e o de Oficial de Ga-
binete. Ainda de acor-
do com o texto, as 
mudanças não geram 
nenhum impacto or-
çamentário ou finan-
ceiro.

MENSAGEM DO EXE-
CUTIVO – O prefeito 
Municipal José Carlos 
Hori também marcou 
presença na abertura 
da 2ª Sessão Legisla-
tiva para remeter a 
mensagem do Gover-
no, em cumprimento 
à Lei Orgânica (Art. 
73, inciso XV). Na 
oportunidade, Hori 
expôs a situação do 
Município e falou dos 
próximos passos da 
Administração para 
2018. “Logo no iní-
cio de 2017 tivemos 
que retomar o abas-
tecimento de remédio 
da farmácia, limpar 
a nossa cidade, me-
lhorar e comprar am-
bulância, trocar mais 
de duas mil lâmpa-
das, reiniciar a recu-
peração do asfalto, 
os exames do labo-
ratório municipal, as 
obras do anel viário, 
distrito industrial, a 

creche das Araras e o 
Ciaf IX. Com pulso fir-
me do Governo, con-
seguimos pagar cerca 
de 70% da nossa dí-
vida herdada. Temos 
ainda pela frente 30% 
e vamos continuar 
trabalhando para re-
tomar a saúde finan-
ceira de Jaboticabal. 
Revitalizamos a pra-
ça da fonte, Joaquim 
Batista, preparamos 
a região central para 
as comemorações de 
final de ano, resga-
tamos o tradicional 
evento do Aeroporto 
Municipal, Réveillon 
no Lago e a tão espe-
cial Festa do Quitute 
não foi terceirizada, 
voltou a ser nossa! Ja-
boticabal voltou a ser 
destaque nacional, 
como a maior produ-
tora de amendoim do 
nosso país, pela pri-
meira vez apareceu 
no ranking das cida-
des mais inteligen-
tes e conectadas do 
Brasil, nosso aterro 
sanitário conquistou 
nota 10 da Cetesb, 
e por fim, passou a 
figurar entre as 12 
melhores cidades do 
país para envelhecer. 
Em 2018 começamos 
com boas notícias. 
Temos três novas em-
presas chegando, e 
vão gerar mais de 120 
empregos. Inaugu-
ramos a Casa Maria, 
para cuidar e prote-
ger a mulher vitimi-
zada. Vamos perfurar 
um poço profundo no 
Vale do Sol e colocar 
fim de falta de água 
no Morada do Campo 
e nos bairros adja-
centes. Vamos iniciar 
as aulas na nova fa-
culdade à distância 
e gratuita, UNIVESP, 
implantar a atividade 
delegada, ampliando 

a quantidade de poli-
ciais nas ruas, e uma 
das minhas maiores 
alegrias, ver nossas 
crianças de novo uni-
formizadas, bem cui-
dadas como elas me-
recem, com material 
escolar, aula de mú-
sica e de empreende-
dorismo. Vamos criar 
mais vagas em cre-
ches, investir em ge-
ração de energia lim-
pa em parceria com 
a Unesp, e recuperar 
nosso asfalto”, dis-
correu o prefeito.

LIBRAS – A sessão 
de retorno do recesso 
parlamentar marcou 
a estreia da interpre-
tação em LIBRAS, que 
passa a ser transmiti-
da simultaneamente 
online pela WEBTV da 
Câmara em todas as 
sessões ordinárias, 
extraordinárias e so-
lenes. Representan-
tes da comunidade 
surda de Jaboticabal, 
Taquaritinga e Gua-
riba acompanharam 
a sessão da galeria, 
de olho na tela da TV 
posicionada no ple-
nário para facilitar a 
visualização in loco 
da interpretação. No 
término da sessão, o 
presidente da Casa 
permitiu à Aline Nu-
nes, que ficou surda 
ainda na infância de-
vido à meningite, um 
breve pronunciamen-
to da tribuna sobre 
o serviço de LIBRAS 
oferecido pela Casa. 
Traduzido pela intér-
prete da Casa, Virgi-
nia Antonino, Aline, 
apesar de moradora 
da cidade vizinha de 
Taquaritinga, parabe-
nizou a ação da Câ-
mara de Jaboticabal 
em oferecer a aces-
sibilidade e tornar 
possível aos surdos o 

acompanhamento do 
que acontece no Le-
gislativo Municipal.

TRIBUNA LIVRE – 
Talita Domingo Boni-
fácil usou o espaço 
dedicado aos cida-
dãos jaboticabalen-
ses na sessão para 
falar sobre o trans-
porte universitário. 
Estudante em Matão, 
Talita apresentou al-
guns dados sobre o 
Orçamento de Jaboti-
cabal levantados por 
ela, por meio do site 
do Poder Legislativo, 
e traçou uma análise 
entre os recursos or-
çamentários, o valor 
para a manutenção 
do serviço prestado 
pela empresa contra-
tada e o valor do sub-
sídio dado aos alunos 
usuários do serviço. 
“Sabemos que trazer 
onerações à verba pú-
blica não é a atitude 
mais adequada. Con-
tudo, o que pedimos 
é a manutenção de 
uma ajuda que faz 
toda a diferença para 
boa parte dos estu-
dantes universitá-
rios. Legalmente não 
há Lei que regimente 
diretamente o trans-
porte universitário, e 
também sabemos que 
a obrigação de arcar 
com tal despesa, não 
é do município. Por 
isso, buscamos até o 
momento tudo o que 
nos foi possível para 
que fosse mantido o 
subsídio de 50%. Soli-
citamos o auxilio dos 
membros dessa Casa”, 
disse em seu pronun-
ciamento. A jovem 
também clamou por 
transparência na lista 
de usuários que rece-
bem isenção total no 
pagamento do trans-
porte universitário.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CARNAVAL 2018

O carnaval já está es-
quentando seus tambo-
res e se preparando para 
desfi lar na avenida! Nessa 
época do ano as ruas do 
Brasil inteiro fi cam en-
feitadas de fantasias ale-

gres, divertidas e muito 
bem humoradas.

O mercado de adereços  
cresceu junto ao número 
de foliões e hoje tem suas 
próprias tendências e de-
mandas.

E de olho nisso, hoje 
trago por aqui essa linda 
maquiagem que você não 
pode deixar de conhecer.

Iluminador a mil
Se tem uma tendência 

de maquiagem que está  
bombando em 2018 é o 
iluminador bem marcado, 
uma pele bem iluminada 
trás vida à produção e no 
carnaval isso não seria di-
ferente.

Porém, o que muda é 

que ao invés de tons mais 
voltados para o dourado 
ou o perolado, na folia, 
você pode brincar com 
uma cartela maior de co-
res ou até mesmo trocar o 
produto em questão pelo 
glitter. Penas, lantejoulas, 
pedrarias e cílios artísti-
cos também estão incluí-
dos nesta produção.

Para completar ainda, 
pedrarias e adesivos co-
loridos é uma boa pedida. 
E no mercado você conse-
gue encontrá-los, tanto 
com desenhos já prontos 
para aplicação na testa 
ou junto do iluminador, 
quanto avulsos para mon-
tar sua própria arte.

O legal do carnaval é 
a permissão que temos 
para montar fantasias, 
sermos criativos e brilhar 
o tempo todo. Sendo uma 
festa tão democrática, 
fi ca delicioso sair por aí 
vestindo nossas próprias 
criações e improvisos.

E quem foi que dis-
se que homem não pode 
usar maquiagem no Car-
naval? Pode sim!

Para os rapazes, as 
ideias podem vir da pas-
sarela, de editoriais ou 
até de ícones brasileiros.

É só se colorir e cair na 
folia. 

E você, já montou sua 
fantasia?

Beijos e até a próxima!

Make up: Cicinho
Cabelo: Mariah Almeida
Modelos:Rafaela Fer-

nandes/ Tainan Agostini

Foto: Ricardo Bottinha
Agradecimento: Ninho 

Cultural
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Nos preparativos para o Carnaval 2018, 
Jaboticabal quer fazer a alegria dos foliões

Casa Maria é a mais nova opção de 
apoio à mulher vitimizada

Para um dos even-
tos mais tradi-
cionais do país, a 
prefeitura de Jabo-
ticabal trabalha nos 
últimos detalhes 
para o retorno do 
carnaval. A Estação 
de Eventos Cora Co-
ralina será o palco 
da folia de 10 a 13 
de fevereiro, com 
shows de Luana 
Costa e Banda. A en-
trada é gratuita.

“É um período de 
muita alegria e di-

Mulheres em vulne-
rabilidade social já con-
tam com uma entidade 
preparada para reiniciar 
a vida. Desde a sexta-fei-
ra (2), Jaboticabal conta 
com um serviço voltado 
exclusivamente para o 
acolhimento de mulhe-
res em situação de rua, 
violação de direitos ou 
vulnerabilidade social.

Com capacidade para 
receber 20 mulheres e 
com uma equipe mul-
tidisciplinar, a “Casa 
Maria” fi ca na Avenida 
7 de Setembro, 428, na 
região central de Jaboti-
cabal. “No meu segundo 

Inauguração aconteceu na última sexta-feira (2)
mandato como prefeito, 
inauguramos a Unida-
de de Saúde da Mulher. 
Agora tenho a grata sa-
tisfação de oferecer um 
serviço muito importan-
te que resgata o bem-
-estar e a dignidade de 
nossas mulheres, que, 
infelizmente, enfrenta 
as situações mais adver-
sas”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

“Ao tomar posse da 
secretaria, o prefeito 
Hori pediu total atenção 
a instalação de um local 
que sirva de ponto de 
apoio às mulheres viti-
mizadas. Hoje a Casa 

Jaboticabal investe na manutenção 
de escolas e creches

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, realiza desde o 
ano passado importan-
tes e necessárias inter-
venções em escolas e 
creches do município. 
No total, R$471.399,52 
estão sendo investidos 
para oferecer melhores 
condições para alunos 
e profi ssionais.

“Educação sempre foi 
prioridade e o nosso 
desejo é investir mais 
para oferecer o que 
nossa cidade merece. 
Todos sabemos que o 
ano de 2017 não foi fá-
cil, mas seguimos em 
frente, e graças ao tra-
balho dedicado de toda 
a equipe que compõe a 
secretaria de Educação 
conseguimos avançar. 
Sabemos que ainda fal-
ta melhorar em vários 
tópicos, mas já volta-
mos a avançar”, comen-
ta o prefeito José Car-
los Hori.

Entre as obras con-
cluídas estão a refor-
ma dos banheiros da 
escola Senhora Apare-
cida, a troca da cober-
tura da EMEB Antônio 
Marconato e a reforma 
da EMEB Zobeide Mar-

tinelli Bulgarelli. “É im-
portante destacar que 
o investimento reali-
zado envolve serviços 
com reformas, reparos 
e construções. Cada 
unidade com uma ne-
cessidade específi ca”, 
explica o secretário da 
pasta, Adilson Martins.

Entre as obras em 
andamento estão a 
construção do muro da 
EMEB Palma Travassos 
e a reforma da cozinha 
do Ciaf 2.

Confi ra a lista com-
pleta:

Troca da cobertura da 
EMEB Antonio Marcona-
to

Reforma dos banhei-
ros da escola Senhora 
Aparecida

Reforço do muro da 
creche Manoel Gonçal-
ves

Reforma da cozinha 
Ciaf 5 e cobertura do 
Ciaf 1

Reforma da cozinha 
do Ciaf 2

Jardinagem na EMEB 
Mílton Mattos Braga

Conserto de infi ltra-
ção no piso da sala de 
aula e calçada lateral na 
EMEB Coronel Vaz

Reforma do piso da 
secretaria, sala dos pro-
fessores e biblioteca da 

Entre os serviços executados estão reformas, reparos e construções;  trabalho continua em 2018

escola Senhora Apareci-
da

Instalação de exaus-
tores e coifas nos Ciafs 
4, 5 e 6

Revisão da cobertura 
da EMEB Armando Lerro

Reforma da calçada, 
muro e pintura do Ciaf 
6

Construção de muro 
da EMEB Palma Travas-

versão. Estamos 
trazendo esse mo-
mento de volta e es-
peramos que todos 
aproveitem da me-
lhor maneira possí-
vel”, afirma o prefei-
to José Carlos Hori.

Para esta edição, 
o Fundo Social de 
Solidariedade dis-
ponibiliza uma área 
com mesas e cadei-
ras para quem quer 
mais conforto. Os 
interessados devem 
garantir com ante-

cipação o lugar na 
Avenida General Gli-
cério, 276, Centro, 
sede do Fundo So-
cial, ao custo de oito 
fardos de leite ou R$ 
200. 

O evento conta-
rá ainda com uma 
área de alimentação 
na parte externa do 
recinto. Ambulan-
tes interessados em 
comercializar seus 
produtos participa-
ram do sorteio de 
vagas na quinta-fei-

ra (08), às 16h, no 
auditório da prefei-
tura.

Muita música e 
animação - Os bai-
les começam neste 
sábado (10), às 22h 
e seguem até às 03h 
– o mesmo horário 
de domingo (11) e 
segunda-feira (12). 
A folia dos peque-
nos está garantida 
no domingo (11), 
das 14h às 18h; e na 
terça-feira (13), das 
16h às 21h. 

Maria é uma realida-
de, contando com uma 
equipe multidisciplinar 
com assistente social, 
psicóloga, entre outros 
profi ssionais”, afi rma a 
secretária de Assistên-
cia Social, Tatiana Pelle-
grino.

A “Casa Maria” con-
ta com área de convi-
vência, ampla cozinha, 
quartos, inclusive com 
berços e toda estrutura 
necessária para abrigar 
as mulheres encaminha-
das ao local. Mais infor-
mações pelos telefones 
(16) 3202 8301 e (16) 
3203 6080.

sos
Reforma da caixa 

d’água da creche Alice 
Kamla

Pintura da escola de 
Córrego Rico

Reforma dos banhei-
ros da creche São Se-
bastião

Pintura da escola de 
Lusitânia

Reforma dos banhei-

ros da creche Manoel 
Gonçalves

Reforma dos banhei-
ros da creche Honório 
Cardoso

Reforma da EMEB Zo-
beide Matinelli Bulga-
relli

Instalação de fi ltro de 
água na escola Senhora 
Aparecida

Instalação de fi ltro de 

água na escola de Lusi-
tânia

Instalação de bebe-
douro na escola Walter 
Barione

Revisão Geral e troca 
das instalações elétri-
cas da quadra do Jar-
dim Paulista

Reforma do bebedou-
ro de água da escola 
Paulo Freire
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Bala de Prata

Verso Gospel
Deus me trouxe
Deus vai me levar
Enquanto eu tiver 

vida.
Com Cristo quero es-

tar.
Vou louvar todos os 

dias
Para ele me abençoar.
Com Cristo, em Cris-

to, por Cristo, seguirei 
meu caminho e nunca 
desistirei de lutar.

Amém. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

LEIS ORDINÁRIAS

LEI Nº 4896, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade da constru-
ção ou adaptação de fraldários acessíveis 
aos usuários de estabelecimentos de cir-
culação pública do município, e da outras 
providências.

Ednei Valêncio, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que, o Prefeito Municipal sancionou e ele, nos termos do § 8º 
do artigo 57 da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, c.c. o artigo 
211, inciso IIl do Regimento Interno, promulga a seguinte Lei:

Autoria: Paulo Henrique Silva dos Santos

Art. 1º Fica obrigada a instalação de fraldários nos Shopping 
Centers, igrejas, restaurantes, sorveterias, pizzarias, casas de shows 
e eventos, buffets e estabelecimentos similares de circulação publica 
do Município de Jaboticabal.

§ 1º Entende - se por estabelecimentos similares aqueles que 
apresentem grande fluxo de pessoas e infraestrutura de banheiros de 
utilização pública.

§ 2º Entende-se por fraldário, o ambiente reservado que dispo-
nha de bancada para troca de fraldas, de lavatório e de equipamento 
para a higienização de mãos, devendo ser instalado em condições su-
ficientes para a realização higiênica e segura da troca de fraldas, de 
acordo com a regulamentação.

Art. 2º Os fraldários deverão ser instalados em locais reserva-
dos, próximos aos banheiros, e serão de livre acesso aos usuários de 
ambos os sexos.

Parágrafo único. Quando não houver local reservado, o fral-
dário deverá ser instalado dentro dos banheiros feminino e masculino.

Art. 3º Shopping Centers, igrejas, restaurantes, sorveterias, 
pizzarias, casas de shows e eventos, buffets e estabelecimentos simi-
lares terão o prazo de 6 (seis) meses a partir da regulamentação desta 
lei para adaptar as suas instalações.

§ 1º Em caso de descumprimento da exigência contida no arti-
go 1º desta lei, decorrido o prazo de 6 (seis) meses para as adaptações 
e instalações, serão aplicados aos proprietários dos estabelecimentos 
advertência, com prazo de 30 (trinta) dias para serem realizadas as 
adequações, a qual, se desatendida, será seguida de multa de 30 (trin-
ta) UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo.

§ 2º Na reincidência, a infração será punida com o dobro da 
penalidade e, a cada reincidência subsequente, aplicar-se-á multa cor-
respondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte por cento) 
sobre o seu valor.

§ 3º Entende-se por reincidência a nova infração, violando a 
mesma norma e cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 1 
(um) mês, contados da data em que se tornar definitiva, administrati-
vamente, a penalidade relativa à primeira infração.

§ 4º A multa de que trata o § 1º deste artigo será atualizada 
anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
- IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IB-
GE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção 
deste índice, será aplicado outro que venha a substitui-lo. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra-
zo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 09 fevereiro de 2018.

EDNEI VALÊNCIO 
VICE-PRESIDENTE

Registrada e Publicada no Departamento Técnico Legislativo, aos 09 
fevereiro de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 691, DE 06 DE FEVEREIRO DE 
2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, faz saber que 
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 05 de fevereiro de 2018, 
aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da 
Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Concede Diploma de Honra ao Mérito à Sra. 
LEDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS e 
dá outras providências.

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à Sra. Leda 
Maria Pereira dos Santos.  

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Sole-
ne na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo 
Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente De-
creto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 
orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 06 de fevereiro de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 06 de fevereiro de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 693/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 24/2017) 

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 344, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, faz saber que a 
Câmara Municipal na Sessão Ordinária rea-
lizada dia 05 de fevereiro de 2018, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

RESOLUÇÃO

Constitui Comissão de Assuntos Relevantes 
para averiguar, estudar e propor soluções na 
implantação da Lei Federal 11.738/2008 em 
Jaboticabal, que estipula 1/3 da jornada de 
trabalho de cada docente do nosso município 
(Educação Infantil, Fundamental I e II).

Autoria: Paulo Henrique Silva dos Santos, João Bassi, Samuel Cunha 
e Dona Cidinha

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Assuntos Relevantes para 
averiguar, estudar e propor soluções para implantação da Lei Federal 
11.738/2008 em Jaboticabal, que estipula 1/3 da jornada de trabalho 
de cada docente do nosso município (Educação Infantil, Fundamental 
I e II) bem como a aplicação de aulas em 50 minutos e não 60 minutos 
como atualmente.

Parágrafo único. Os trabalhos da Comissão serão realizados 
mediante a promoção de audiências públicas com especialistas, autori-
dades e representantes dos diferentes seguimentos da sociedade civil, 
bem como pela elaboração de estudos por seus membros e colaborado-
res, os quais deverão contemplar um diagnóstico para implantação da 
Lei Federal 11.738/2008 em Jaboticabal SP.

Art. 2º A Comissão de que trata esta resolução será constituída 
por 05 (cinco) membros e terá o prazo de funcionamento de 90 (noven-
ta) dias, prorrogáveis por igual período.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Jaboticabal, 06 de fevereiro de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, aos 06 de fevereiro de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 947/2017)
(Projeto de Resolução nº 08/2017)

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 08/2018

A Presidência da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, em conformidade com o Artigo 77, 
§4º do Regimento Interno deste Poder Le-
gislativo, compõe a Comissão de Assuntos 
Relevantes.

A Comissão de Assuntos Relevantes, criada pela Resolução nº 
344, de 06 de fevereiro de 2018, para averiguar, estudar e propor solu-
ções na implantação da Lei Federal 11.738/2008 em Jaboticabal, que 
estipula 1/3 da jornada de trabalho de cada docente do nosso município 
(Educação Infantil, Fundamental I e II), fica assim composta:

Vereador PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - Presidente
Vereadora DONA CIDINHA 
Vereador SAMUEL CUNHA 
Vereador JOÃO BASSI 
Vereador PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO

Jaboticabal, 08 de fevereiro de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Douglas Aparecido Telles de Menezes - ME 
FUNDAMENTO: Dispensa nº 05/2017
OBJETO: Prestação de serviços de 144 lavagens simples e 40 

completas dos veículos da frota da Câmara Municipal de Jaboticabal.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.672,00 (sete mil, seiscentos e 

setenta e dois reais)
DATA DO CONTRATO: 05/02/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Neulza Martins Leone Jaboticabal - ME
FUNDAMENTO: Dispensa nº 02/2018
OBJETO: Fornecimento de 500 (quinhentos) quilogramas de 

pão, do tipo Francês, composto de farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido fólico, sal, reforçador, água, açúcar, fermento biológico, 
gordura vegetal, pesando entre 65 a 70 gramas por unidade.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 4.950,00 (quatro mil 
novecentos e cinqüenta reais)

DATA DO CONTRATO: 26/01/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: T. Guimarães Informática - ME
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 16/2017
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para aten-

der a demanda operacional da Câmara Municipal de Jaboticabal, con-
forme especificações e quantidades estimadas no edital.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 32.600,00 (trinta e 
dois mil e seiscentos reais)

DATA DO CONTRATO: 24/01/2018

TERMO DE ERRATA

Onde se lê: “ATO DA MESA Nº 08/2017”
Leia-se: “ATO DA MESA Nº 07/2017”
Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.862 de 

06/01/2018, página 03.

PORTARIAS

Nº 68, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 – RESOLVE decretar 
Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias 12 e 13 
de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, e 14 de fevereiro de 
2.018, quarta-feira de Cinzas.

ABANDONO DE EMPREGO 
Empregador: DURVAL DELLA LIBERA FILHO, comunica 

que a funcionária Vardelena Gomes de Barros Souza, portadora 
da Carteira de Trabalho nº 31.738, série 0110/MG, residente e 
domicíliada à Rua Adolpho Pavanelli, nº 390, Jardim Santo Antô-
nio, deixou de comparecer ao trabalho desde 06/11/2017.

Esclarecemos que o não comparecimento dentro do prazo má-
ximo de 24 (vinte e quatro horas) confi gurará Abandono de Em-
prego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT.

Jaboticabal, 09 de fevereiro de 2018
a.) DURVAL DELLA LIBERA FILHO
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Plano de Mobilidade Urbana avança, mas 
precisa da participação da população 

Câmara Municipal de Jaboticabal faz sessões 
extraordinárias na Quarta-feira de Cinzas

Dando seguimento às 
discussões que visam 
melhorar o trânsito e 
a mobilidade para mo-
toristas e pedestres de 
Jaboticabal, a prefei-
tura realizou na noite 
de quarta-feira (07) au-
diência pública sobre 
o Plano de Mobilidade 
Urbana – PlanMob. O 
encontro teve adesão 
de entidades do muni-
cípio, mas presença tí-
mida da população.

“Foi um momento im-
portante, onde pude-
mos chegar a algumas 
conclusões após co-
nhecer o levantamento 
feito pela empresa. Mas 
a população não com-
pareceu da forma que 
gostaríamos. É impor-
tante salientar que o 
Plano de Mobilidade Ur-

Dois projetos de lei 
de autoria do Poder 
Executivo, que per-
mitem a abertura de 
créditos adicionais 
especiais nos orça-
mentos da Prefeitura 
Municipal e do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ), serão aprecia-
dos em sessões extra-
ordinárias na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal na próxima quarta-
-feira (14/02). A pri-
meira sessão do dia 
está prevista para a 
leitura das matérias 
e começa às 16 horas 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara.

A convocação foi 
realizada na tarde de 
sexta-feira (09/02) 
pela Presidência da 
Casa e traz na pau-
ta de votação, que 

bana é muito importan-
te para toda a sociedade 
e a chance de apontar o 
que está errado é ago-
ra”, diz o secretário de 
Planejamento, Paulo Po-
lachini.

O PlanMob tem tra-
balhado com um cro-
nograma de estudos, 
reuniões e audiências 
públicas. No cronogra-
ma ainda há mais uma 
audiência pública a ser 
marcada antes do estu-
do entrar em sua fase 
fi nal para elaboração 
do diagnóstico a ser 
corrigido. “No momen-
to certo convocaremos 
novamente a população 
para que ela participe 
desta última discussão 
e nos ajude a melhorar 
Jaboticabal”, completa 
o secretário.

Audiências públicas estão sendo realizadas para que problemas sejam apontados

ocorrerá na 2ª ses-
são extraordinária já 
prevista, a 1ª discus-
são e votação do Pro-
jeto de Lei Ordinária 
nº 100/2018. A ma-

téria abre um crédi-
to adicional especial 
no valor de R$ 363 
mil no orçamento do 
SAAEJ para obras de 
implantação de seto-

rização e sistema de 
redução de perdas de 
água. Parte dos re-
cursos para as obras, 
no valor de R$ 300 
mil, serão provenien-

tes de transferências 
do convênio celebra-
do entre o SAAEJ e 
o Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos 
(FEHIDRO) para pro-
gramas de saneamen-
to básico. O restante, 
pouco mais de R$ 63 
mil, será oriundo de 
recursos próprios do 
SAAEJ, por anulação 
parcial da dotação 
orçamentária vigente 
da autarquia.

Também será apre-
ciado o Projeto de 
Lei Ordinária nº 
101/2018, que abre 
um crédito de R$ 263 
mil no orçamento 
da Prefeitura para a 
implantação do Polo 
de Apoio Presencial 
da Universidade Vir-
tual do Estado de 
São Paulo (UNIVESP) 
em Jaboticabal. De 
acordo com o texto, 

a instalação do polo 
é necessária para o 
funcionamento dos 
cursos oferecidos 
gratuitamente pela 
UNIVESP, na moda-
lidade à distância 
(EaD).

Vale lembrar que o 
primeiro vestibular 
da UNIVESP para Ja-
boticabal aconteceu 
no dia 21 de janeiro 
deste ano e contou 
com 444 inscritos, 
que concorrem a va-
gas nos cursos de 
Engenharia da Com-
putação, Engenharia 
de Produção, Pedago-
gia e Tecnólogo em 
Gestão Pública. Cada 
curso oferece 50 va-
gas. A classificação 
geral será divulgada 
no dia 14 de feverei-
ro, a partir das 14 
horas, no site da Vu-
nesp.

Carnaval 2018: unidades de saúde 
oferecem preservativos gratuitos

Secretária convida os foliões a se prevenirem durante a festa
Às vésperas do Car-

naval 2018, os foliões 
já planejam os quatro 
dias de folia. Ao mesmo 
tempo em que uma boa 
alimentação e beber 
bastante água são fa-
tores importantes para 
curtir um carnaval sau-
dável, estar protegido 
também deve ser prio-
ridade. Pensando nisso, 
a Secretaria de Saúde 
oferece gratuitamen-
te em todas as unida-
des preservativos para 
o público feminino e 
masculino.

“É importante ressal-
tar que o tamanho da 
alegria e da vontade 
em aproveitar o carna-

val deve ser na mesma 
proporção que se prote-
ger. Convido os foliões 
a passarem antes em 
um dos CIAF’s ou até 
mesmo da UPA para se 
prevenir. A utilização 
da camisinha previne 
não só a gravidez in-
desejada, mas também 
doenças”, comenta a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias.

Além de preservati-
vos, as unidades reali-
zam orientações sobre 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DSTs. 
“Nossos profi ssionais 
estão preparados para 
falar sobre o tema, além 
de contar com panfl etos 

ilustrativos que facili-
tam ainda mais a abor-
dagem”, relata a secre-
tária.

Carnaval 2018 - A fo-
lia acontece na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina, de 10 a 13 de fe-
vereiro, com shows de 
Luana Costa e Banda. 
A entrada é gratuita. 
Os bailes começam no 
sábado (10), às 22h e 
seguem até às 03h – o 
mesmo horário de do-
mingo (11) e segunda-
-feira (12). A folia dos 
pequenos está garanti-
da no domingo (11), das 
14h às 18h; e na terça-
-feira (13), das 16h às 
21h.
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ONG FÊNIX JABOTICABAL
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-

BEIS DO EXERCÍCIO DE 2017
 
Nota 01 - ONG FÊNIX JABOTICABAL, é uma pessoa jurídica de direito privado constituída 

sob a forma de associação, sem fi ns econômicos ou lucrativos, situada na Rua São João nº 644, 
Aparecida, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, que tem seus objetivos voltados à promoção de 
atividades e fi nalidades de relevância pública e social, independentemente de contraprestação do 
usuário, com atendimento a todos os indivíduos indistintamente, sem vinculação política ou religio-
sa. Nota 02 - Inscrita no CNPJ sob  número 18.302.722/0001-66, fundada em 06/06/2013, e todo  
seu Ativo Imobilizado é livre todo e qualquer tipo de ônus. Nota 03- A Instituição é administrada 
por uma diretoria colegiada e suas  contas são  submetidas à aprovação do Conselho Fiscal. Nota 
04- As de demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com o que pre-
ceitua a NBC ITG 2002 (R1), aprovado pela Resolução CFC nº 1409/2012 do Conselho Federal de 
Contabilidade. Nota 05 - No desenvolvimento de suas atividades, a Instituição observa os princípios 
administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, da economicidade e da efi -
ciência. Nota 06- Para contabilização das receitas e despesas adotou-se o Regime de Competência. 
As  doações recebidas para  custeio e investimento foram reconhecidas no resultado. Nota 07- Para 
os procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão do ativo imobilizado, 
adotou-se os critérios emanados pelo Conselho Federal de Contabilidade-NBC T 19.5 e Decreto nº 
3.000 de 26 de março de 1999. Nota 08. Os tributos objeto de renúncia fi scal obtidos no exercício 
são: Cofi ns sobre receitas, ISS sobre serviços e IPTU. Nota 09. O Patrimônio Líquido está constitu-
ído pelo  patrimônio social, acrescido  do superavit do exercício/defi cit do exercício e  pelos resul-
tados acumulados, conforme disposto em seu Estatuto. Os excedentes operacionais  são aplicados 
integralmente  na consecução  de seu  objeto  social e o defi cit eventualmente apurado é absorvido 
pelo Patrimônio Social.

CNPJ:

2.506,85 D
2.506,85 D
2.506,85 D

2.506,85 D

2.506,85 D

__________________________
MIRIAM ROQUE SCARPIM LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL  LTDA 
FUNÇÃO:PRESIDENTE CRC: 2SP.026.168/0-8
RG: 35.512.265-0 MAURILIO BENEDITO DELFINO 
CPF: 223.756.808-12 CONTADOR- CT/CRC: 1SP158104/0-6

0107 ONG FENIX JABOTICABAL

18.302.722/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2017

   ATIVO    PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.506,85 C
      CIRCULANTE       PASSIVO CIRCULANTE 3.369,46 C
                  VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 2.369,46 C
            CAIXA GERAL 2.506,85 D             FORNECEDORES 2.369,46 C
               CAIXA                CPFL 1.310,74 C

               SAAEJ 174,04 C
               TELEFÔNICA BRASIL S/A 884,68 C
         VINCULADO FORNECIMENTO 1.000,00 C
            VINCULADO FORNECIMENTO 1.000,00 C
               ALUGUÉIS A PAGAR 1.000,00 C
      PATRIMÔNIO LÍQUIDO 862,61 D
         PATRIMÔNIO SOCIAL 543,53 C
            PATRIMÔNIO SOCIAL 543,53 C
               FUNDO INSTITUCIONAL 543,53 C
         SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 1.406,14 D
            SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 1.406,14 D

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação 
apresentada.

               RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 1.406,14 D

TOTAL DO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.506,85 C

__________________________
MIRIAM ROQUE SCARPIM LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL  LTDA 
FUNÇÃO:PRESIDENTE CRC: 2SP.026.168/0-8
RG: 35.512.265-0 MAURILIO BENEDITO DELFINO 
CPF: 223.756.808-12 CONTADOR- CT/CRC: 1SP158104/0-6

0107 ONG FENIX JABOTICABAL

CNPJ: 18.302.722/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

   4 - RECEITAS 19.875,00 C
      4.1 - RECEITAS ORDINÁRIAS 19.875,00 C

PERÍODO DE 01/01 à 31/12/2017

         4.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO 1.020,00 C

            4.1.1.01 - RECEITAS DE CUSTEIO 1.020,00 C
               4.1.1.01.0004 - CONTRIB VOLUNTÁRIAS ASSOCIADOS 1.020,00 C
         4.1.2 - RECEITAS COM EVENTOS E CAMPANHAS 18.855,00 C

            4.1.2.01 - FESTA DO QUITUTE 18.855,00 C
               4.1.2.01.0001 - INGRESSOS VENDIDOS 18.855,00 C

Total de RECEITAS 19.875,00 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 19.875,00 C

(=) SUPERAVIT BRUTO 19.875,00 C

   3 - CUSTOS E DESPESAS 22.027,72 D
      3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.027,72 D
         3.2.2 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1.187,21 D

            3.2.2.01 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1.187,21 D
               3.2.2.01.0003 - TELEFONES E CORREIOS 1.187,21 D
         3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO 20.839,86 D

            3.2.3.01 - APOIO ADMINISTRATIVO 20.839,86 D
               3.2.3.01.0001 - ALUGUÉIS 10.400,00 D
               3.2.3.01.0003 - ENERGIA ELÉTRICA 2.178,62 D
               3.2.3.01.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA 35,95 D
               3.2.3.01.0005 - ALIMENTAÇÃO 2.691,89 D
               3.2.3.01.0006 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 427,49 D
               3.2.3.01.0008 - ÁGUA 745,83 D
               3.2.3.01.0015 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 3.560,08 D
               3.2.3.01.0016 - DESPESAS ASSOCIATIVAS 120,00 D
               3.2.3.01.0017 - DESPESAS DIVERSAS 680,00 D
         3.2.8 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,65 D

            3.2.8.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,65 D
               3.2.8.01.0005 - JUROS E MULTAS 0,65 D

Total de CUSTOS E DESPESAS 22.027,72 D

   5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00
      5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE 0,00
         5.1.1 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL 0,00

            5.1.1.01 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL 1.192,50 D
               5.1.1.01.0001 - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FED 596,25 D
               5.1.1.01.0003 - IMPOST TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNIC 596,25 D

            5.1.1.02 - OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL 1.192,50 C
               5.1.1.02.0002 - (-) MUNICIPAL - ISS 596,25 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação 
apresentada.

(=) DEFICIT… 2.152,72 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:
Participações e Contribuições:

(=) Total do DEFICIT do Período: 2.152,72 D

               5.1.1.02.0003 - (-) FEDERAL - COFINS 596,25 C

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00

FUNDO SOCIAL 
31/12/2016

FUNDO 
INSTITUCIONAL FUNDOS ESPECIAIS

DOAÇÕES E 
SUBVENÇÕES 

SUPERAVIT ou 
DEFICIT

FUNDO SOCIAL 
31/12/2017

1.290,11 0,00 0,00 0,00 -2.152,72 -862,61 
Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2017

Maurílio Benedito Delfino
 Contador -  CRC 1SP158.104/O-6

ONG FENIX JABOTICABAL 
CNPJ 18.302.722/0001-66- Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (FUNDO SOCIAL) 

MIRIAM ROQUE SCARPIM Logos Assessoria Contábil Ltda - ME
Presidente CRC2SP 026.168/O-8

18.302.722/0001-66

2017 2016

0107 ONG FENIX JABOTICABAL

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

CNPJ:
(Em Reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

PERÍODO DE 01/01à 31/12/2017

    (+) Lucro Líquido do Exercício (1406,14) 746,58
    (+) Depreciação 0,00 0,00

    (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (1.406,14) 746,58
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

    Clientes 0,00 0,00
    Estoques de mercadorias 0,00 0,00

    Adiantamento a Terceiros 0,00 0,00
    (=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 0,00 0,00

ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP
    Fornecedores 2.369,46 750,85

    Contas a Pagar 0,00 0,00
    Provisão de IRPJ/CSLL 0,00 0,00

    (=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 2.369,46 750,85
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 963,32 1.497,43

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
    Aquisição de Imobilizado 0,00 0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

    Aquisição de Empréstimos Bancários 0,00 0,00
    Aumento de Capital 0,00 0,00

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 963,32 1.497,43

FUNÇÃO: PRESIDENTE CRC: 2SP.026.168/O-8

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO 2.040,96 2.555,98
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 465,89 (515,02)

CPF: 223.756.808-12 MAURILIO BENEDITO DELFINO
CONTADOR - CT/CRC: 1SP158104/0-6

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO 2.506,85 2.040,96

MIRIAM ROQUE SCARPIM LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

ONG FÊNIX JABOTICABAL - CNPJ número 18.302.722/0001-66

Interessados em adquirir mesas para o “Carnaval em Família” 
já podem procurar o Fundo Social de Solidariedade

Jaboticabal resgata uma 
de suas tradições. Aconte-
ce na Estação de Eventos 
Cora Coralina, de 10 a 13 
de fevereiro, com shows 
de Luana Costa e Banda, o 
“Carnaval em Família”. A 
novidade é que o Fundo 
Social de Solidariedade dis-
ponibilizou uma área com 
mesas e cadeiras. 

Os interessados podem 
trocar os ingressos por oito 

fardos de leite ou R$ 200. 
“É uma maneira de garantir 
mais conforto às famílias 
e ao mesmo tempo cola-
borar com o Fundo Social. 
Todo leite arrecadado será 
destinado às famílias as-
sistidas que infelizmente 
passam por um período de 
difi culdade”, afi rma a pri-
meira-dama, Adriana Hori.

Os bailes começam no 
sábado (10), às 22h e se-

guem até às 03h – o mes-
mo horário de domingo 
(11) e segunda-feira (12). 
A folia dos pequenos está 
garantida no domingo 
(11), das 14h às 18h; e na 
terça-feira (13), das 16h 
às 21h.

O Fundo Social de Solida-
riedade fi ca na Avenida Ge-
neral Glicério, 276, Centro. 
O telefone de contato é (16) 
3202-8994.

Para garantir maior conforto aos foliões, o 
Fundo Social de Solidariedade oferece uma 

área com mesas e cadeiras
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Feira de Artesanato agita Casa do Artesão neste sábado (10)
A Casa do Artesão 

“Dorival Taliberti” pro-
move a 2ª edição do 
ano da Feira de Arte-
sanato. O evento acon-
tece neste sábado (10), 
das 9h às 15h, no espa-
ço entre a Casa do Ar-
tesão e o Mercado Mu-
nicipal, local que está 
se tornando um ponto 
de referência no arte-
sanato da cidade.

Estarão à venda tra-
balhos em patchwork, 
crochê, tricô, feltro, 
empalhamento, cos-
tura criativa, cartona-
gem, decoupage, arte 
em MDF, vasos pinta-
dos à mão, cultivo de 
cactos e suculentas, 
bauermalerai, restau-
ração e reutilização de 

materiais, entre outros.
De acordo com Li-

siane Barbieri, respon-
sável pela Casa do Ar-
tesão, são esperados 
cerca de 20 artesãos 
nessa feira. “Escolhe-
mos o sábado de car-
naval para montarmos 
a nossa segunda feira 
do ano por que é um 
dia que a cidade rece-
be várias pessoas que 
vêm visitar seus fami-
liares e passar o feria-
do por aqui”, explica 
Lisiane.

Outras feiras devem 
acontecer ao longo do 
ano, sempre acompa-
nhando datas festivas 
e comercialmente co-
memoradas. A próxima 
será no dia 17 de mar-

ço, em comemoração 
ao Dia do Artesão.

Artesanato como 
fonte de renda - A Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, tem 
procurado dar maior 
visibilidade ao mate-
rial produzido pelos 
artesãos da cidade, in-
centivando a participa-
ção nas mais diversas 
feiras e eventos, rea-
fi rmando o artesanato 
como uma excelente 
fonte de renda.

Em 2017 foram reali-
zadas cinco feiras e os 
artesãos participaram 
de vários eventos be-
nefi centes na cidade. 
“Não podemos esque-
cer que no ano passa-

do, todos os artesãos 
que participaram da 
Expo Feira de Arte e 
Artesanato eram de Ja-

boticabal, e a pedido 
do prefeito Hori, re-
forçando ainda mais a 
importância do artesa-

nato local”, afi rma José 
Mário de Oliveira, dire-
tor de cultura do mu-
nicípio.

Censo Agropecuário: entrega de 
dados termina em março
Cerca de 360 estabelecimentos devem ser visitados até o fi nal de fevereiro

O Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatísti-
ca (IBGE) está visitando 

estabelecimentos agro-
pecuários em Jaboti-
cabal. Até o momento, 

90% dos dados já fo-
ram levantados – e se-
rão usados unicamente 

para fi ns estatísticos.
Serão levantadas in-

formações sobre a área, 
a produção, as carac-
terísticas do pessoal 
ocupado, o emprego 
de irrigação, o uso de 
agrotóxicos, entre ou-
tros temas. “Boa parte 
dos dados já estão em 
nossos bancos de da-
dos. Agora trabalhamos 
principalmente com os 
agricultores com pro-
priedades fora do mu-
nicípio. Outro ponto 
importante é que os da-
dos são sigilosos”, afi r-
ma o coordenador do 
SENSO Agropecuário, 
Benedito Coretti.

“O agricultor que 
não participar pode so-
frer sansões como, por 
exemplo, fi car impedi-
do de fazer fi nancia-
mentos bancários. Por 
isso a participação é tão 
importante. A prefeitu-
ra de Jaboticabal coloca 
a SAAMA à disposição 
para orientar e princi-
palmente tirar qualquer 
dúvida sobre o assun-
to”, afi rma o secretário 
interino de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente des-

taca que todos os re-
censeadores estarão 
devidamente identifi -
cados, vestindo unifor-
me e portando crachá 
com nome e número de 
identifi cação. Em todo o 
Brasil, o Celso Agrope-
cuário, Florestal e Aquí-
cola objetiva visitar 
mais de 5 milhões de 
estabelecimentos. A ex-
pectativa é que o levan-
tamento seja concluído 
até o fi nal de fevereiro.

Para mais informa-
ções, o telefone da SA-
AMA é (16) 3209-2450.

Arboviroses: avaliação de densidade larvário 
está acima do esperado para o período

Mesmo com todas ações preventivas, último índice registrado fi cou em 3.5, quando o ideal é 1

A Prefeitura de Jabo-
ticabal alerta sobre a 
preocupação com alto 
índice de densidade 
larvária registrado nas 
últimas semanas. Com 
as fortes chuvas, os 
agentes de saúde con-
tinuam encontrando ce-
nários propícios para a 
proliferação do Aedes 
aegypti.

Há pouco fi zemos 
um mutirão de limpeza 
que retirou de quintais 
mais de 130 toneladas 
de lixo e inservíveis. 
“Agora, esperamos que 
a população nos ajude 
a manter os quintais 
limpos. As arboviroses 

estão aí, sendo regis-
tradas diariamente em 
nossa região. Se não 
nos atentarmos, logo 
Jaboticabal irá começar 
a registrar casos positi-
vos”, afi rma a secretária 
de Saúde, Maria Angeli-
ca Dias.

Avaliação de Densida-
de Larvária – Segundo 
o site do Ministério da 
Saúde, o ADL consiste 
na estimação dos ní-
veis de infestação, de 
uma determinada área 
geográfi ca, num dado 
momento. É obtida me-
diante  amostragem de 
imóveis para obtenção 
de índices de infestação 

e informações sobre os 
recipientes encontra-
dos.

Deve ser utilizada 
como fonte de informa-
ção para direcionamen-
to das ações de controle 
nos locais avaliados e 
como forma de envolvi-
mento da população em 
geral nos resultados das 
atividades de controle 
desencadeadas, através 
de sua divulgação perió-
dica nos meios de comu-
nicação disponíveis. As 
estratégias de combate 
ao vetor adotadas visam 
reduzir o índice de infes-
tação por Aedes aegypti 
para menos que 1% .

Limpeza pública e tapa-buraco prosseguem em Jaboticabal
As equipes da Secre-

taria de Obras e Servi-
ços não param e a Pre-
feitura de Jaboticabal 
segue executando os 
cronogramas de lim-
peza de áreas verdes 
e tapa-buraco em ruas 
e avenidas da cidade. 

Esta semana os bair-
ros Cohab 4, Jardim 
Perina, Sanbra e Santo 
Antônio recebem os 
profi ssionais respon-
sáveis pelo roçamen-
to. Já as equipes de 

capinação visitam o 
Jardim Universitário, 
Barreiro, Jardim Peri-
na, Cohab IV e Resi-
dencial.

Enquanto isso, a 
equipe da operação 
tapa-buraco também 
percorre diversos 
bairros. Entre eles, 
Parque 1º de Maio, 
Xis, São Roque, Jar-
dim Perina, Boa Vista 
e Centro. Confi ra abai-
xo a relação:

Ruas e avenidas 

– tapa-buraco: 24 
de maio, São Sebas-
tião, Floriano Peixo-
to, Monteiro Lobato, 
Gilberto Trizoglio, 
Jácomo Betioli, José 
Sacco, Marechal Deo-
doro, Miguel Filardi, 
Loris Bazoni, Fernan-
do Magalhães , João 
Volpe, João Nepomu-
ceno Rosa, Nivaldo 
Ceribelli, Rafael Mar-
condes, Antônio Ca-
saletti e Ângelo Ret-
tondin.
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Alunos da Rede Municipal de Educação 
recebem kit de material escolar

Com o início do ano 
letivo, a Prefeitura de 

Jaboticabal investiu 
na compra de kits de 

material escolar que 
começaram a ser dis-

tribuídos em todas as 
unidades de educação 

do município.
O prefeito José Car-

los Hori fez questão de 
participar da entrega. 
“Fizemos economia e 
conseguimos entregar 
o material escolar que, 
apesar de simples, será 
importante para os es-
tudantes. Não podemos 
esquecer que a iniciati-
va ajuda no desenvol-
vimento das ativida-
des escolares de tantas 
crianças, representan-
do uma economia no 
orçamento doméstico 
de muitas famílias”, diz 
Hori.

Para o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 

Martins, a entrega re-
presenta apenas uma 
das melhorias propos-
tas para a rede. “2018 
começa com diversas 
iniciativas que visam 
melhorar ainda mais a 
qualidade do ensino na 
rede municipal. Ensino 
em Jaboticabal é coi-
sa séria e trabalhamos 
muito para garantir 
formação de qualidade 
para nossas crianças”.

Desde o início de 
2017, a prefeitura tra-
balha na criação de no-
vas vagas em creches, 
melhorias no cardápio 
da merenda escolar e 
implantação da musica-
lização nas creches,

Pequenos cuidados podem garantir toda segurança na hora de transportar o seu fi lho

Pepa Servidone conquista emenda parlamentar para ABC Down 

Trânsito: volta às aulas exige atenção redobrada

O vereador Pepa Ser-
vidone (PPS) visitou a 
sede da Associação do 
Bem Comum ao Down 
(ABC DOWN) de Jabo-
ticabal, na sexta-feira 
(02/02), juntamente 
com o deputado estadu-
al Marcos Vinholi (PSBD) 
e a secretária municipal 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini, para 
anunciar a conquista de 
uma emenda parlamen-
tar no valor de R$ 50 
mil para a associação.

“É uma das entidades 
que desenvolve um tra-
balho muito importan-
te aqui na nossa cida-
de. Fiquei sabendo da 
difi culdade que a ABC 
Down vinha passando 
e decidi pedir uma aju-
da ao deputado Marcos 
Vinholi. De pronto ele 
ajudou. Eu sei as difi -
culdades que as mães 

Com o início do ano 
letivo, o Departamen-
to de Trânsito e Trans-
porte realiza uma 
campanha preventiva, 
principalmente aos 
pais responsáveis pelo 
transporte das crian-
ças até a escola. O ob-
jetivo é conscientizar 
a todos que pequenas 
atitudes são funda-
mentais para evitar 
acidentes graves.

têm, com os seus fi lhos, 
e hoje essa instituição é 
muito importante, pra 
manter os seus traba-
lhos, e continuar aten-
dendo as crianças que 
necessitam no nosso 
município. Vereador 
não é só a Tribuna da 
Câmara, preocupado 
com o asfalto, com a 
saúde, mas também 
estamos preocupados 
com as entidades da 
nossa cidade”, destacou 
Pepa.

A solicitação foi fei-
ta por Pepa ao deputa-
do Vinholi em 2017 e 
anunciada pelo verea-
dor em dezembro da-
quele ano por meio de 
seu perfi l no Facebook. 
Agora, a expectativa é 
de que a verba seja li-
berada o quanto antes. 
De acordo com Vinholi, 
“essa emenda já consta 

no orçamento de 2018 
e a expectativa é que 
possamos assinar [para 
a liberação do recurso] 
até abril, ou pouco mais 
que isso”, afi rmou o de-
putado. O parlamentar 
ainda assumiu novos 
compromissos com a 
entidade. “Já estamos 
vendo os próximos 
passos, depois buscar 
recursos para colocar 
uma fi sioterapia funcio-
nando aqui”, adiantou 
Vinholi.

Ainda de acordo com 
o deputado estadual, a 
emenda é possível com 
base no orçamento im-
positivo, aprovado em 
2017 na Assembleia Le-
gislativa do Estado de 
São Paulo, e que deve 
garantir cerca de R$ 3 
milhões a cada deputa-
do, para transferências 
de recursos aos municí-

Jazigos solidários: Prefeitura determina prazo
A Prefeitura de Jabo-

ticabal solicita aos mu-
nícipes que tiveram fa-
miliares sepultados em 
jazigos solidários há 
mais de cinco anos que 
procurem o Cemitério 
Municipal no prazo de 
30 dias para providen-
ciar a transferência dos 
restos mortais. A medi-

da é amparada na Lei 
nº 3.684/07.

“Essa ação é funda-
mental para que outras 
pessoas que não pos-
suem condições sejam 
benefi ciadas. É impor-
tante lembrar que após 
esse prazo, se não hou-
ver procura, os restos 
mortais serão encami-

nhados para o ossário 
geral”, comenta Regi-
naldo Aparecido, res-
ponsável pelo setor de 
Administração de Ce-
mitérios.

Confi ra abaixo a re-
lação completa com 
os nomes:

Gentileza gera genti-
leza e no trânsito não é 
diferente. “O DTT res-
salta uma série de pe-
quenos cuidados que 
podem ser adotados 
no dia a dia na hora de 
transportar nossos fi -
lhos até a escola onde 
estudam. Também não 
podemos esquecer 
que o motorista serve 
de exemplo para seus 
fi lhos no momento em 

que colabora por um 
trânsito melhor”, res-
salta o diretor de Trân-
sito e Transportes, Dr. 
João Martins.

Abaixo uma lista de 
ações que podem fazer 
diferença no trânsito:

• Cuidar da segu-
rança de fi lhos e pe-
destres

• Sair com antece-
dência

• Dirigir com 

atenção
• Usar cadeirinha 

nos casos necessários
• Usar cinto de se-

gurança
• Não parar em 

fi la dupla
• Não estacionar 

em locais proibidos
• Sempre desem-

barcar os fi lhos pelo 
lado da calçada

• Respeitar a faixa 
de pedestre

Outro detalhe im-
portante é levantar 
todas as informações 
das empresas que ofe-
recem o transporte 
escolar. “Estamos tra-
balhando, em parceria 
com os representantes 
de cada empresa, na 
criação de uma legisla-
ção própria. Antes de 
contratar o serviço, é 
importante o respon-

sável pela criança se 
informar se a empresa 
está devidamente re-
gularizada e se os ve-
ículos estão em boas 
condições de uso”, fi -
naliza Martins.

O Departamento de 
Trânsito de Jaboticabal 
fi ca na avenida Líbero 
Badaró, 697, Centro, 
próximo à Mini Usina. 
O telefone de contato 
é (16) 3209-1210.

pios.
Para o presidente da 

ABC Down, Antonio Luiz 
Fieno, que recebeu os 
parlamentares, o recur-
so vem em boa hora e 
deve ser utilizado para 
a compra de um auto-
móvel. “Esse dinheiro é 
muito bem-vindo e será 
bem utilizado. Se Deus 
quiser, compraremos 
um carro. A família ABC 
Down gostaria de agra-
decer ao Pepa e tam-
bém a disponibilidade 
do deputado em nos 
conceder essa verba”, 
concluiu Fieno.

Durante a visita, os 
parlamentares tam-
bém aproveitaram para 
acompanhar a produ-
ção dos “Quibes ABC 
Down”, feita por volun-
tários da paróquia São 
Benedito. “Nosso obje-
tivo é a manutenção da 

ABC Down, que desen-
volve um trabalho ma-
ravilho. Esta é a primei-
ra campanha de 2018. 
É um quibe recheado, 
semi-cru e que já es-
tão sendo vendidos. A 
bandeja vem com cinco 
quibes recheados ao va-
lor de R$ 15,00”, disse 
Fieno.

A ASSOCIAÇÃO – Es-
pecializada no atendi-

mento a pessoas com 
Síndrome de Down, a 
ABC Down, que com-
pleta 21 anos em 2018, 
conta com 17 funcioná-
rios e atende 47 uten-
tes - pessoas que se 
utilizam do serviço -, 
de Jaboticabal, Guariba, 
Monte Alto e Barrinha. 

Confi ra a galeria de 
fotos da visita no Face-
book da Câmara.            




