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Justiça de São Paulo 
inocenta Cláudio 

Almeida 
de 

acusações em 
Jaboticabal

Vereador da oposição apontou irregularidades 
em licitação, mas foi provado que essas 

irregularidades nunca existiram

União de 
forças ajuda 

a movimentar 
projetos 

sociais em 
Jaboticabal

Prefeitura tem 
realizado parcerias 

importantes e 
proporcionado 

novas 
oportunidades para 

a comunidade

Contribuinte deve procurar o Sistema Prático no Paço Municipal

Começa a 

dos Jogos 
Regionais 

Atletas de 
Jaboticabal 
participam 
em diversas 

categorias; evento 
acontece de 5 a 8 

de outubro
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Crianças deixaram de 
lado o “mundo digital” 

e participaram de 
brincadeiras lúdicas

Alunos de 
Jaboticabal 
relembram 

brincadeiras 
antigas

de Lima e 
Hori recebem 

lideranças 
regionais

Projeto da 
educação 
infantil 

sentimentos 
e valores 
morais

Jaboticabal em 
Família une 

comunidade para 
fortalecer crianças e 

adolescentes

Mais de 

participaram 
da 9ª Semana 
de Prevenção 

do Câncer 
Ginecológico

Palestras 
aconteceram 

durante a última 
semana em 

Jaboticabal e seus 
distritos

Desenvolvido 
por alunos da 

exposição “Vida 

Municipal
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003976-42.2016.8.26.0291 - ctrl. 2387/16
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Cheque
Requerente: Erasmo Bernardes de Oliveira
Requerido: Afonso Cesar de Castro Martins e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003976-42.2016.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) AFONSO CESAR DE CASTRO MARTINS, Brasileiro, Casado, Corretor de
Imóveis, RG 7488355, CPF 020.176.668-07, Rua Triunfo, 589, APTO 44, Santa Cruz do Jose
Jacques, CEP 14020-670, Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Erasmo Bernardes de Oliveira, alegando em síntese que o requerido
AFONSO CÉSAR DE CASTRO MARTINS solicitou ao requerente um empréstimo no valor de
R$164.000,00 (outubro/2011) dando em garantia os cheques, a seguir indicados, que restaram não
pagos: cheques sob nº de 000007, 000008 e 000009, no valor de R$1.400,00 cada, emitidos por
LA TEIXEIRA AUTO PEÇAS, sacados contra a CEF; cheque(s) 850179 e 850180, no valor de
R$3.940,00 cada, emitidos por GUSTAVO CÉSAR VIEIRA MARTINS, sacados contra o
BANCO DO BRASIL; cheque(s) 010040, no valor de R$7.960,00, cheque(s) 01029, no valor de
7.980,00, emitidos por VINICIUS RODRIGUES AMADEU, sacados contra o BANCO REAL;
cheque(s) 0101195 e 0101145, no valor de R$7.990,00 cada, emitidos por PATRÍCIA DE
ARAÚJO, sacados contra o BANCO REAL; cheque(s) 000060, no valor de R$8.100,00,
cheque(s) 000058, no valor de R$7.980,00, cheque(s) 000059, no valor de R$7.980,00, cheque(s)
000054, no valor de R$7.980,00, emitido(s) por VEJA INST DE IDIOMAS LTDA, sacados
contra o BANCO SANTANDER; cheque(s) 010709, no valor de R$7.990,00, 010981, no valor de
R$8.150,00, cheque(s) 010710, no valor de R$7.990,00, cheque(s) 010982, no valor de
R$8.150,00, emitidos por MILÊNIO INST IDIOMAS ME, sacados contra o BANCO REAL;
cheque(s) 000728, no valor de R$7.960,00, emitido por ALCINA MARIA RODRIGUES
AMADEU, sacado(s) contra o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A; cheque(s)010044, 010043, no
valor de R$7.980,00 cada, emitido por EDSON FERREIRA DA SILVA, sacado(s) contra o
BANCO REAL; cheque(s) 010079, no valor de R$7.990,00, emitido(s) por ANDREIA MARIA
DIAS, sacado contro o BANCO REAL; cheque(s) 000491, no valor de R$7.950,00, emitido por
JOSEPHA MARIA DA SILVA PIEDADE, sacado contra BANCO ITAÚ S/A; cheque(s)
000044, no valor de R$7.990,00, emitido(s) por PRISCILA FRANCINE FERREIRA ME, sacado
contra o BANCO BRADESCO. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de setembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001193-77.2016.8.26.0291 - C. 785/16
Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários
Requerente: Cooperativa de Crédito Credicitrus
Requerido: Daniel de Souza Ferreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001193-77.2016.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DANIEL DE SOUZA FERREIRA, Brasileiro, Casado, Produtor Rural, RG
27605459-3, CPF 286.278.078-25, Avenida W3, Quadra 507, Asa Norte, Asa Norte, CEP 70740-
901, Brasilia - DF, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Cooperativa de Crédito
Credicitrus, alegando em síntese que o executado é devedor do exequente da quantia total, líquida
e certa de R$ 24.906,70 (vinte e quatro mil, novecentos e seis reais e setenta centavos), apurados
em 23/02/2016, referente ao saldo devedor do Contrato Conta de Depósitos Pessoa Física – Conta
Corrente. Requer o exequente a expedição de mandado para pagamento no valor de R$ 24.906,70
(vinte e quatro mil, novecentos e seis reais e setenta centavos), apurados em 23/02/2016,
acrescidos de juros, correção monetária e multa contratual, além das custas processuais, e
honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do débito corrigido. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis efetue o pagamento do débito
acima mencionado e deposite os honorários advocatícios, em conta vinculada ao Juízo, na quantia
correspondente a 5% do valor da causa. Cumprindo a obrigação no prazo acima, o réu ficará
isento das custas processuais. No mesmo prazo o réu poderá opor embargos nestes autos, mesmo
que os embargos versem apenas sobre parte da obrigação, situação na qual o autor deverá
requerer o prosseguimento do feito acerca do incontroverso, com a indicação dos atos de
execução pretendidos. Não cumprida a obrigação ou decorrido em branco o prazo para oposição
de embargos, situações que a serventia certificará, constituir-se-á o título executivo
independentemente de novo pronunciamento, passando-se ao cumprimento de sentença, mediante
requerimento do autor (CPC. Art. 701, §2º). Os prazos fluirão após o decurso do prazo do
presente edital. No caso de ausência de embargos, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 04 de setembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Cultivar para alimentar

O Dia Mundial da Alimen-
tação é comemorado no dia 
16 de outubro para lembrar 
a criação da Organização 
das Nações Unidas para a 
Agricultura e Alimentação 
(FAO) em 1945. Uma data 
criada com o intuito de de-
senvolver uma refl exão a 
respeito do quadro atual da 
alimentação mundial e prin-
cipalmente sobre a fome no 
planeta, mas um dia é mui-
to pouco para refl etir sobre 
um tema tão importante e 
transversal, um problema 
mundial que afeta direta e 
indiretamente a todos nós.

O direito universal à ali-
mentação de qualidade é 
também uma das principais 
diretrizes do governador 
Geraldo Alckmin para nós 
da Secretaria de Agricultura 

marca do ano 2000: 900 
milhões de pessoas. Na 
América Latina, 38,3 mi-
lhões estão em situação de 
insegurança alimentar, isso 
representa 6,4% da popula-
ção.

A mesma FAO também 
aponta um dos principais 
problemas a serem enfren-
tados nesta questão: o des-
perdício. A Organização 
estima que cerca de 1/3 de 
todo o alimento produzido 
mundialmente é desperdi-
çado. Essa quantidade seria 
sufi ciente para alimentar to-
das as pessoas que passam 
fome no planeta.

O alimento culturalmen-
te no mundo todo une as 
pessoas à mesa, mas não 
basta alimentar, é preciso 
servir comida de qualidade, 
com saudabilidade, produ-
zida de modo sustentável 
tanto ambiental quanto so-
cialmente. Além do sabor, a 
população está preocupada 
com a questão da sauda-
bilidade dos alimentos in-
geridos. Todos estão mais 
atentos aos cuidados com a 
alimentação.

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Asso-
ciação Brasileira de Defesa 
do Consumidor, a Proteste, 
com 2.406 brasileiros, de 

e Abastecimento do Estado 
de São Paulo. Por isso pro-
moveremos entre os dias 9 e 
16 uma Semana da Alimen-
tação, com palestras, lança-
mento de livros, exibição de 
documentário e atividades 
criativas para crianças.

Nossa Coordenadoria 
de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro), 
responsável pelo abasteci-
mento, as discussões sobre 
a segurança alimentar e nu-
tricional com um seminário 
sobre “Atualidades em Se-
gurança Alimentar” e o lan-
çamento do livro “Alimen-
tação Saudável: Mais Cor e 
Sabor no seu Prato”.   

Também serão realizados 
concurso de gastronomia 
com universitários, ação 
de voluntariado, ofi cina de 
hortas urbanas, exibição do 
documentário “Cultura do 
Desperdício” e a entrega do 
Prêmio Josué de Castro de 
Combate à Fome.

Questão urgente se consi-
derarmos os dados ofi ciais 
da FAO: depois de um pro-
longado declínio mundial, 
a fome voltou a crescer. De 
2015 para 2016, o número 
de pessoas subnutridas no 
mundo todo saltou de 777 
milhões para 815 milhões, 
felizmente ainda abaixo da 

idades entre 17 e 74 anos, 
80% das pessoas têm a cons-
ciência de que precisam mu-
dar os hábitos alimentares.

A indústria alimentícia já 
está passando por um gran-
de processo de transfor-
mação, o que envolve não 
somente a mudança de com-
portamento do consumidor, 
mas também a revolução 
das marcas para esse novo 
momento do mercado.

Neste novo momento, o 
ser humano e a natureza 
inexoravelmente vêm em 
primeiro lugar. Por isso nes-
te ano a FAO traz como tema 
para o Dia da Alimentação 
“Mude o futuro da migra-
ção. Investir na segurança 
alimentar e no desenvolvi-
mento rural”, considerando 
os movimentos migratórios 
atuais – principalmente em 
áreas de confl ito armado no 
Oriente Médio.

Como deputado federal, 
apresentei e consegui apro-
var na Câmara com apoio 
do deputado federal Dani-
lo Forte o Projeto de Lei n.º 
6867/2013, que estabelece 
a Política Nacional de erra-
dicação da fome e desper-
dício de alimentos. Ele es-
tabelece a Política Nacional 
de Erradicação da Fome e 
de Promoção da Função So-

DOZE CESTOS?
eles fi caram preocupados 
e disseram: onde arruma-
remos tantos pães para 
alimentá-los? Jesus falou 
isso para testá-los, porque 
Ele bem sabia como iria ali-
mentar aquela multidão. 
Ele sabe todas as coisas e 
conhece todos os pensa-
mentos. Nós não somos ne-
nhuma surpresa para Ele. É 
por isso que devemos con-
tar toda a verdade, ou seja, 
abrir o coração, não escon-
der nada. Jesus vendo a 
preocupação dos seus dis-
cípulos, em como alimen-

Foram doze cestos bem 
cheios que sobraram. Que 
milagre! Quando o Senhor 
Jesus, pediu para os discí-
pulos alimentar a multidão, 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

tar a multidão, Ele disse: 
O que vocês têm? Um dos 
seus discípulos chamado, 
André, disse: Senhor, tem 
um garoto aqui com cinco 
pães e dois peixinhos. Je-
sus disse: Fazei a multidão 
assentar na grama de cin-
quenta em cinquenta e de 
cem em cem. Essa foi uma 
grande tarefa, de organizar 
a multidão, porque Jesus 
não poderia fazer o milagre 
se todos não estivessem 
organizados. Depois que 
todos estavam sentados, 
Jesus chamou o garoto, ele 

UMA VOZ QUE VEM DO CÉU

Ecoou no espaço em alto 
som uma voz trazendo a 
palavra de DEUS, como si-
nônimo de paz, amor e fra-
ternidade. Era o encontro 
de magias numa sintonia 
celestial, iluminando os ca-
minhos de cada um, num 
percurso que tinha um sen-
tido para refl exos, preces 
e  concentração, elevando 
pensamentos de agradeci-
mentos, pedidos endereça-
dos aos necessitados, como 
pedintes da esmola do ga-
nhar amor, carinho e afeto.

Tudo brilha em luz ofus-
cante, para elevar os co-
nhecimentos que eram tra-
zidos, numa voz que vinha 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

cial dos Alimentos (Pefsa), 
destacando a função social 
do alimento e o combate ao 
desperdício.

O projeto se somou aos 
esforços mundiais de com-
bate à fome, especialmente 
à Campanha Mundial Con-
tra a Fome e o Desperdício 
de Alimentos, lançada pelo 
Papa Francisco. Sua cons-
trução teve a inspiração de 
Dom Odilo Scherer repre-
sentando a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e a colaboração de 
diversos especialistas da 
Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC-SP), da socieda-
de civil e da ala religiosa, 
prevê o combate ao desper-
dício de alimentos em toda 
a cadeia produtiva, que che-
ga a 64% no Brasil.

Entre as ações previstas 
na Política Nacional estão o 
estímulo à adoção de pro-
cessos e tecnologias para 
garantir a função social dos 
alimentos, o incentivo à 
pesquisa e desenvolvimen-
to em segurança alimentar 
para evitar a destinação 
inadequada dos alimentos e 
o incentivo à adoção de pa-
drões sustentáveis de pro-
dução e consumo.

E a Secretaria, por meio 
do Centro de Segurança 

Alimentar e Nutricional 
Sustentável (Cesans) e do 
Conselho Estadual de Se-
gurança Alimentar e Nutri-
cional Sustentável (Consea/
SP), tem papel fundamental 
no estabelecimento de polí-
ticas públicas efetivas para 
garantir o acesso ao alimen-
to de qualidade à população 
paulista. Destaco a moder-
nidade da legislação apro-
vada, fundamentada no di-
reito à alimentação previsto 
na Constituição Federal, 
que passa não só pelo ato 
de comer e matar a fome, 
mas pela garantia à sadia 
qualidade de vida.

Nos próximos 10 anos a 
oferta mundial de alimen-
tos necessária deverá ser 
de 20% em relação aos nú-
meros de hoje. Para chegar 
a este resultado, o Brasil 
terá que responder por 40% 
deste percentual. Temos 
tecnologia para isso, força 
de trabalho, condições cli-
máticas e o compromisso 
do agricultor brasileiro para 
colocar comida na mesa das 
pessoas.

Com a Semana da Alimen-
tação, vamos mostrar que 
temos também consciência 
sobre a importância de não 
apenas se alimentar, mas se 
alimentar bem.

foi até o Senhor e entregou 
os pães e os peixes, sem 
reclamar ou fi car chatea-
do, mas com alegria. Jesus 
deu graças e abençoou, e 
pediu para que os discípu-
los servissem a multidão, 
todos comeram até fi carem 
satisfeitos e fartos. Foi o 
melhor banquete do mun-
do. Quando todos termina-
ram, Jesus pediu para que 
os discípulos recolhessem 
o que sobrou, por incrível 
que pareça, foram dozes 
cestos bem cheios. O ga-
roto voltou para casa feliz 

da vida, com os cestos,. 
Que prosperidade que ele 
recebeu por obedecer ao 
Senhor e lhe entregar tudo 
o que ele tinha, sem medo, 
mas com muita alegria no 
coração. Quando você en-
trega a sua vida ao Senhor, 
confi a Nele, pode ter a cer-
teza que Ele nunca vai lhe 
decepcionar, ao contrário, 
Ele fará um grande milagre 
na sua vida e na sua fa-
mília, assim como Ele fez 
para o garoto, Ele fará por 
você. Mas você terá que 
vir até Ele, para receber a 

do céu, chamando a todos 
para a união, caridade, num 
elo de alegria, brilho de lu-
zes, com cores variadas, 
passando a mostrar que a 
vida é um tesouro para ser 
encontrado, criado e reple-
to de caminhos a percorrer, 
num manancial de obri-
gações e compromissos, 
dentro de regras e de uma 
rígida pontualidade em 
obediência às leis de DEUS.

É a vida que DEUS nos 
deu. A fé é um poder que 
adquirimos. Só esperança 
que nos enche de forças 
para, sentir bem de perto 
os fl uidos puros, fi carmos 
fortalecidos na luz, num 
impulso sonoro, que vem 
de longe, mas vive sempre 
na eterna caminhada, rumo 
a um sem fi m.

Mundos em evolução. Re-
encarnações de espíritos, 
em qualquer ponto do uni-
verso, numa confraterni-
zação de ideais religiosos, 
morais e fi losófi cos, onde 
a imortalidade do espírito 
vem à tona, como conheci-
mento maior na hierarquia 

de valores.
Vencer e´um poder, 

como meta, num agrade-
cimento, numa palavra 
de ensino, para soletrar e 
juntar sentenças, sem lá-
grimas, mas com muita 
alegria que sai de todos, 
no coração, para agradecer, 
sentir que somos imortais 
em espírito e verdade, sem-
pre, na obrigação de zelar, 
num comportamento que 
exige transformações, para 
ser iluminado, a todos que 
estão em busca de um dia 

ser enviado da verdade e 
da imortal vida criada por 
DEUS.

Somos eternos traba-
lhadores, com missões e 
tarefas, para se ligar e ou-
vir a voz que vem do céu, 
como uma luz iluminando 
em cores, que vão trazer a 
paz, o amor e a felicidade, 
para todos de boa vontade 
em servir, para vencer a si 
mesmos, em busca do fi m 
eterno, que caminha com 
todos que querem viver, no 
hoje, amanhã e sempre.

 PROFESSOR BENÊ

A VERDADE ILUMINA

Existe desde os tem-
pos primórdios, uma 
tendência perigosa: 
“transformar religião 
em comércio”.

Certa ocasião, CRISTO 
JESUS entrou no templo 
e encontrou um grupo 
empreendendo comér-
cio através da “venda” 
de oferendas.

Imediatamente ex-
pulsou os vendedores 
da  “casa de oração” co-
mercializando os dona-

tivos, transformando o 
ambiente religioso em 
“casa de culto ao di-
nheiro”.

Quantos, hoje trans-
formam em lucros pe-
cuniários a “casa de 
orações”. Muita religio-
sidade maquiada em 
ostentação de suas vai-
dades.

Os “faraós” transfor-
mavam a religiosidade 
em lucros; os “dignatá-
rios” viviam das ofertas 
dos simplórios, enfi m 
“religião”, foi transfor-
mada em exploração.

Um verdadeiro sa-
crilégio rendoso que 
transformou doações 
em lucro pecuniário. 
CRISTO porém, reve-
lou-se nosso irmão, vi-
vendo na pobreza pe-
cuniária, sem qualquer 
ostentação!

A IMPORTÂNCIA E A RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

Os profi ssionais contá-
beis de hoje que quiserem 
ter sucesso, mais do que 
conquistar novos merca-
dos, precisam  recuperar 
o protagonismo dentro da 
própria atividade. As obri-
gações criadas pelo Novo 
Código Civil são um ter-

mômetro do resgate da im-
portância da contabilidade, 
haja vista que, o número 
de livros contábeis encami-
nhados para autenticação 
nos Cartórios aumentaram 
cerca de 70% em relação 
aos anos anteriores. O li-
vro diário, obrigatório para 
todas as empresas, só tem 
validade depois de auten-
ticado e com assinatura 
do profi ssional habilitado. 
Houve uma recuperação 
da relevância do trabalho 
da classe. Portanto, aque-
la idéia do velho escritório 
que se resumia à escritura-
ção fi scal fi cou no passado, 
aquecida pela multifuncio-
nalidade do profi ssional, 
da assessoria em gestão e  
proporcionando estraté-
gias para a tomada de im-
portantes decisões. Emer-
ge uma nova tendência de 
contabilistas ágeis e conec-
tados com a modernidade, 
buscando oportunidades e 

com um perfi l empreende-
dor.  

O CONTABILISTA É O 
PROFISSIONAL QUE NUNCA 
TIRA FÉRIAS 

365 DIAS DO ANO, TEM 
IMPOSTOS VENCENDO E 
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

No tocante à escrituração 
contábil, além da obrigato-
riedade prevista em Lei, há 
vantagens para a empresa 
manter a escrituração con-
tábil, as quais destaco: em 
geral, menor carga tributá-
ria, principalmente para as 
empresas de serviços; pos-
sibilidade de compensar 
prejuízos; distribuição de 
lucros para os sócios, sem 
incidência de tributos; pos-
sibilidade de participar em 
licitações sem problemas 
de impugnação, como fer-
ramenta para a tomada de 
importantes decisões de 
gestão, etc...

O profi ssional da conta-

bilidade passou a ser um 
prestador de serviço do 
governo, sem remunera-
ção, pois fi camos “presos” 
o ano inteiro entregando 
as inúmeras declarações ao 
fi sco, tais como: ECF, ECD, 
IRPF, DSPJ, GFIP, CAGED, 
RAIS, ITR, DECRED, DIMOB, 
DIRF, E-ISS, EFD-REINF, SIN-
TEGRA, GIA, GIA-ST, DCTF, 
ETC, uma infi nidade de de-
clarações entregues, men-
sais, semestrais e anuais, 
e o que é pior, todas com 
multas elevadíssimas, o 
que nos causa um “terro-
rismo”, devido ao senso de 
responsabilidade que nos 
impera.

Os empresários passa-
ram a reconhecer o impor-
tante papel do contabilista, 
como um verdadeiro cola-
borador de seu negócio, 
percebendo que a opinião 
do seu contador é impor-
tantíssima para o sucesso 

de sua empresa, valori-
zando o bom profi ssional, 
porque “picaretas” existem 
em todas as profi ssões, é 
preciso tomar muito cui-
dado com profi ssionais 
que dizem que tudo pode, 
tudo é possível, e não se 
comprometem com a qua-
lidade do serviço presta-
do, com a razoabilidade 
e a responsabilidade das 
informações e do serviço 
realizado. Por isso digo 
sempre, na vida é preciso 
confi ar em algumas pesso-
as, são elas: seu esposo(a),  
no seu médico(a), no 
seu contador(a) e no seu 
advogado(a). Escolha bons 
profi ssionais e esteja sem-
pre confi ante nessas pes-
soas, elas são importantes 
em sua vida.

O Contabilista tem um 
papel muito importan-
te, sendo que este pro-
fissional, é o único que 
pode inclusive emitir um 

documento contábil, de-
nominado “Decore”, De-
claração Comprobatória 
de Percepção de Rendi-
mentos, onde consta sua 
assinatura que tem fé pú-
blica, sendo que, o forne-
cimento desta declaração 
serve para várias finalida-
des, tais como: compro-
vação de renda para vá-
rios fins, financiamentos, 
empréstimos bancários, 
viagens internacionais, 
etc... E esta, estando em 
desacordo com as normas 
e com a verdade, sem las-
tro documental, constitui 
em infração disciplinar e 
ética do profissional con-
tábil, acarretando a pe-
nalização com multa ou 
suspensão do exercício 
profissional e ainda po-
derá ensejar em ações nas 
áreas penal e civil, contra 
o emitente e o beneficiá-
rio da Decore.

sua benção. Chega de fi car 
sozinho e só desejando 
as coisas boas. Tome uma 
atitude hoje, de seguir o 
Senhor Jesus. Venha para 
a igreja e você descobri-
rá como é bom estar no 
grupo de cinquenta e de 
cem  (Leia João 6:1). Esta 
é a minha oração. Ouça o 
nosso programa: A Verda-
de da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com  

CONTRATA-SE 
Médico(A) e  Fonoaudiólogo(A)
Para atuar das 14:00hs às 16:00hs  

- de segunda à sexta-feira.
Enviar Currículo para:

Rua Mariana Junqueira, 887
CEP: 14.015-010  
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valores morais
Os professores da 

rede municipal de Jabo-
ticabal estão engajados 
em vários projetos edu-
cacionais. Enquanto os 
do ensino fundamental 
desenvolvem o “Vida de 
Inseto”, os das unidades 
de educação infantil re-
alizaram, em setembro, 
o projeto “Jardim de 
Sentimentos”. 

O secretário de Edu-
cação, Adilson Martins, 

A primeira aula da 
ofi cina de Danças Ur-
banas, que tem como 
abordagem os estilos 
desenvolvidos nos 
meios urbanos, como 
hip hop, breaking e 
house dancing, acon-
teceu na quarta-feira 
(04) no Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social – CRAS, unida-
de 3, no Parque 1º de 
Maio.

A ofi cina tem a pro-
posta de desenvolver a 
conscientização básica 
entre os estilos, explo-
ração do corpo físico 
através de técnicas, 
aperfeiçoar a consci-
ência corporal, aspec-
to afetivo e cognitivo, 
além de promover a in-
teração, relacionamen-
to interpessoal e refl e-
xão crítica através das 

informa que as ativida-
des compõem o Projeto 
Família, idealizado pelo 
prefeito José Carlos 
Hori. “Nesta faixa etária 
é fundamental trabalhar 
os valores e a importân-
cia da família. O Jardim 
de Sentimentos teve 
como objetivo desper-
tar no mundo infantil os 
valores éticos e morais, 
motivando crianças e 
familiares a refl etirem 

técnicas.
Nesse primeiro en-

contro, o professor de 
dança André Miranda, 
reencontrou velhos co-
nhecidos que partici-
param de suas ofi cinas 
de dança realizadas 
algum tempo atrás e 
que voltam agora para 
aprimorar ainda mais 
seus estilos.

“Cerca de 20 pesso-
as estiveram presentes 
no CRAS 3, a maioria 
observando a primei-
ra aula e quebrando o 
gelo para então parti-
cipar dos demais en-
contros”, comenta Oli-
veira.

A atração é fruto de 
parceria firmada entre 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultura 
e a Poiesis Organiza-

Jaboticabal em Família une comunidade para fortalecer crianças e adolescentes

Cerca de 20 pessoas participaram; próxima aula acontece no dia 11 de outubro

seus comportamentos e 
reações, experimentan-
do e vivenciado situa-
ções em que nos levam 
ao encontro de valores 
como respeito, amiza-
de, amor, gratidão, paci-
ência”, explica.

Projeto Família - É 
hora de desconectar! 
Pais, avós, padrinhos, 
tios. Secretarias de Saú-
de, Assistência Social, 
Educação. Promotores, 

ção Social de Cultura 
- Programa Oficinas 
Culturais da Secreta-
ria de Estado da Cultu-
ra do Governo de São 
Paulo.

“Pensando em des-
centralizar as ações 
desenvolvidas pelo De-
partamento de Cultu-
ra, estamos realizando 
essas ofi cinas em con-
junto com a Secretaria 
de Assistência Social, 
importante parceira 
que, além de ceder os 
locais, tem ajudado so-
bremaneira para que 
tudo aconteça onde 
estão os maiores inte-
ressados pelos temas 
apresentados”, explica 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

A próxima aula acon-
tece no dia 11 de ou-
tubro, véspera de fe-

riado, das 18h30 às 
20h30. O local ainda 
está sendo defi nido. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone (16) 3202-

8323 ou pelo e-mail 
cultura@jaboticabal.
sp.gov.br.

juízes, conselheiros 
tutelares. Instituições, 
igrejas e templos. Não 
importa a religião, o es-
tado civil, o parentesco, 
a profi ssão ou a classe 
social. A Prefeitura de 
Jaboticabal está jun-
tando todo mundo para 
resgatar os vínculos fa-
miliares e fortalecer os 
valores sociais. O pre-
feito José Carlos Hori 
lançou o projeto “Jabo-

ticabal em Família”, du-
rante o lançamento da 
35ª Festa do Quitute, 
em julho. 

Na prática, a Rede Fa-
mília abrirá um leque 
de opções para mem-
bros de toda a família, 
em especial, as crianças 
e adolescentes. Os ser-
viços públicos e priva-
dos serão oferecidos 
de forma integrada, de 
fácil acesso. “Criamos a 

Rede Família para isso: 
conversar, apontar ca-
minhos, dar atenção 
e amor para as pesso-
as especiais. Só com a 
união de todos vamos 
deixar nossas crianças 
e adolescentes fortes e 
longe do doloroso ca-
minho do álcool e das 
drogas”, enfatiza Hori.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

Prevenção do Câncer Ginecológico

Chegou ao fi m na sex-
ta-feira (29), em Jabotica-
bal, mais uma edição da 
Semana de Prevenção do 
Câncer Ginecológico. Fo-
ram cinco dias de pales-
tras com a participação 
de mais de 300 pessoas.

O evento, idealizado e 
coordenado pelo médico 
da rede pública Dr. Edu 
Fenerich, contou com o 
apoio da Prefeitura Muni-
cipal. “Informação é sem-
pre importante e a pre-
venção é fundamental. 

Palestras aconteceram durante a última semana em Jaboticabal e seus distritos

Tenho certeza que mais 
um grande trabalho foi 
realizado para a comu-
nidade. Aproveito para 
parabenizar todos os en-
volvidos”, comenta a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angelica Dias.

Participação importan-
te - A nona edição cons-
cientizou mulheres e 
também atraiu o público 
masculino e ambos rece-
beram valiosas informa-
ções sobre a prevenção 
e diagnóstico do câncer 

ginecológico. Durante a 
programação, o interesse 
dos participantes elevou 
a discussão, que acabou 
sendo estendida para ou-
tros tipos de câncer.

Iniciada na segunda-
feira (25) na Câmara 

Municipal, a programa-
ção incluiu ainda os se-
guintes locais: Cras 1 
e 2, Salão Paroquial da 
Igreja Santo Reis, em 
Córrego Rico, e Ciaf de 
Lusitânia, respectiva-
mente.



SÁBADO, 07 DE OUTUBRO DE  2017 5

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Departamento de Proteção Animal, promoveu na quarta-feira (04), a partir das 
19h, um ciclo de palestra que marca o início da Semana de Proteção Animal.

Crianças deixaram de lado o “mundo digital” e participaram de brincadeiras lúdicas

Com visitação aberta ao público, exposição segue até 11 de outubro

Alunos de Jaboticabal relembram brincadeiras antigas
A Unesp de Jaboti-

cabal recebeu na ma-
nhã de sábado (30) 
mais de 100 alunos da 
rede municipal para 
uma manhã bem di-
vertida. A visita foi o 
ponto de partida para 
o projeto “Tempo de 
ser criança”, resulta-
do de uma parceria 
entre a Prefeitura e 
a universidade, que 
estimula brincadei-
ras lúdicas, deixando 
um pouco de lado os 
tentadores aparelhos 
eletrônicos.

“Brincadeiras que an-
tes eram tradicionais 
na nossa infância tor-
naram-se esquecidas 
ou deixadas de lado 
devido ao avanço da 
tecnologia. Precisamos 
resgatar esses valo-
res e incentivar nossas 
crianças a se mexer, in-
teragir pessoalmente 
e equilibrar um pouco 
essa relação entre vida 
real e tecnológica. Esse 
projeto vem para aju-
dar nisso e, consequen-
temente, vai auxiliar na 
melhora do relaciona-

O Paço Municipal de 
Jaboticabal recebe des-
de a sexta-feira (29), a 
exposição “Vida de Inse-
to”. O projeto é desen-
volvido por alunos da 
rede municipal de Edu-
cação, em parceria com 
a Unesp de Jaboticabal.

“O tema foi abordado 
durante o ano letivo - 
os estudantes se apro-
fundaram no conheci-

mento de insetos como 
abelhas, borboletas e 
cigarras. Vários proje-
tos foram desenvolvi-
dos em sala de aula e, 
agora, estão expostos 
no Paço Municipal para 
que todos possam co-
nhecer as atividades 
realizadas em nossas 
escolas”, afi rma o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 

Adilson Martins.
A exposição fi ca no 

Paço Municipal de 29 
de setembro a 11 de 
outubro. O horário de 
visitação é das 8h às 
16h30. Várias escolas 
municipais também es-
tão com exposições nas 
unidades.

Para mais informa-
ções, o telefone é (16) 
3209-2469.

“Preparamos uma 

programação muito le-
gal. Convido toda a po-
pulação para participar 
conosco na noite”, des-
taca a diretora do De-
partamento de Proteção 
Animal, Valéria Barbie-
ri.

Confi ra a programa-
ção: 

Dia 04 de outubro, às 

19h, na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal

Ciclo de palestras
 

nadas a zoonoses
Palestrantes: Mirela 

Tinucci Costa | Profes-
sora da UNESP e super-
visora do Hospital Vete-
rinário e Dr. Professor 
Jeff rey Frederico Lui | 

A prefeitura de Ja-
boticabal aproveita o 
tempo seco para roçar 
vários bairros e dar ma-
nutenção em escolas e 
creches. Nesta sema-
na, as equipes passa-
ram pelo Bairro X, Par-
que Primeiro de Maio e 
Cohab’s I e III.

Atendendo os pedi-
dos feitos através do 

portal ofi cial do muni-
cípio – www.jabotica-
bal.sp.gov.br – as equi-
pes também trabalham 
na troca de lâmpadas 
queimadas nos bairros 
da cidade. “Diariamente 
a prefeitura está empe-
nhada em deixar a cida-
de em ordem. Mesmo 
diante das difi culdades, 
nossas equipes estão 

Mesmo no período de estiagem, limpeza não para

Iniciada terça-feira 
(03) com o Sebrae Mó-
vel, na Praça Nove de 
Julho, a Semana do Em-
preendedor seguiu até 
sexta-feira (06) em Jabo-
ticabal. Ofi cinas sobre 
formalização, fl uxo de 
caixa e marketing fazem 
parte da programação.

“A Semana é uma par-
ceria entre Prefeitura 
e SEBRAE e conta com 
eventos gratuitos que 
podem e devem ser 
aderidos pelos empre-
endedores de Jabotica-

bal que desejam iniciar 
ou melhorar seu negó-
cio”, destaca a diretora 
da Central do Empreen-

Programação seguiu até sexta-feira (06)

dedor, Vanessa Gonçal-
ves.

Confi ra a programa-
ção:

Dia 4/10, das 14h às 
17h

Ofi cina Começar Bem 
– Formalização

Saiba mais sobre pla-
nejamento, comporta-
mento empreendedor e 
tipos de empresas, em 
especial sobre o Micro-
empreendedor Indivi-
dual – MEI

Local: ACIAJA – Rua 
São Sebastião, 179, 
Centro

Dia 5/10, das 14h às 
17h

Ofi cina Fluxo de caixa
Entenda as fi nanças 

do seu negócio para to-
mar decisões com mais 
segurança

Local: ACIAJA– Rua 
São Sebastião, 179, 
Centro

Dia 6/10, das 14h às 
17h

Saiba como o marke-
ting usado de forma 
correta pode ajudar a 
aumentar os lucros da 
empresa

Local: ACIAJA – Rua 
São Sebastião, 179, 
Centro

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398.

nas ruas realizando a 
limpeza e organização 
dos bairros e distritos”, 
afi rma o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, José Carlos Abreu.

Troca de lâmpadas – 
Os pedidos podem ser 
feitos pelo link disponi-
bilizado no site do mu-
nicípio ou pelo telefone 
3209-4100.

mento pessoal e fami-
liar”, comenta o prefei-
to José Carlos Hori.

Brincadeiras como 
corrida do saco, quei-
mada e pique bandeira 
fi zeram parte da pro-
gramação de sábado, 
comandada por alunos 
e integrantes de grupos 
da universidade. 

O objetivo é ampliar 
o número de partici-
pantes, promovendo no 
câmpus uma atividade 
por mês.  

Fotos: Unesp Jaboti-
cabal

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde 
está modernizando 
o cadastro dos pa-
cientes de Jabotica-
bal. A atualização 

cadastral começou 
na sexta-feira (06) e 
segue até o dia 27 de 
outubro. Para reali-
zar a tarefa, o SAEC 
(Serviço de Agenda-

Força tarefa deve fi nalizar o trabalho até a última sexta-feira do mês
mento de Exames e 
Consultas) suspen-
deu o atendimento 
ao público todas as 
sextas-feiras, das 
11h às 16h.

Médico veterinário e 
presidente da Apa (As-
sociação Protetora dos 
Animais)

  
proteção animal

Palestrante: Dr. Ara-
tus Glauco Martins Fer-
nandes | Procurador Ju-
rídico

A Semana de Prote-

ção Animal continua 
neste sábado (07), com 
distribuição de vermí-
fugos, orientação e as-
sistência veterinária. 
Confi ra: 

Neste dia 07 de ou-
tubro, às 9h, na Praça 
Dom Assis (Mercado 
Municipal)

  

vermífugos e orienta-
ção de veterinários. 

Os animais com tu-
mor de manas e lesões 
nas pele serão encami-
nhados para tratamen-
to gratuito (parceria 
com a APA).

Para mais informa-
ções o telefone é o (16) 
3203-2487.

É importante fri-
sar que o atendi-
mento das 7h30 
às 11h continua 
normal e o pacien-
te pode solicitar 

o agendamento de 
consultas e o en-
caminhamento de 
exames no SAEC, 
localizado na Se-
cretaria de Saúde 

- Avenida General 
Glicério, 569, Cen-
tro.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-1500.
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Primeira aula aconteceu na terça-feira no CRAS II do CDHU

Encontros acontecem às quartas-feiras, na Biblioteca Pública 
Municipal “Júlia Luiz Ruete”

Prefeitura preparou uma programação especial

prossegue em Jaboticabal
Começou em Jaboti-

cabal a ofi cina de His-
tória em Quadrinho 
promovida pelo Depar-
tamento de Cultura e a 
Poiesis Organização So-
cial de Cultura - Progra-
ma Ofi cinas Culturais 
da Secretaria de Estado 
da Cultura do Governo 
de São Paulo.

A semana está movi-
mentada com a realiza-
ção de três ofi cinas que 
trabalham diferentes 
segmentos culturais. 
“A de história em qua-
drinhos leva os partici-
pantes para um mundo 
particular, rodeado de 
histórias incríveis. Os 

alunos podem conhecer 
um pouco mais desse 
universo e pensar em 
suas próprias histó-
rias”, diz o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira. 

A ofi cina comple-
ta acontece em qua-
tro encontros de duas 
horas cada. O aluno 
é levado ao universo 
criativo das Histórias 
em Quadrinhos (HQ’s), 
analisando quadrinhos 
famosos e participan-
do de exercícios prá-
ticos que abordam as 
principais etapas da 
produção de uma his-
tória.

CULTURA

Versículos 
da Bíblia

Salmos 57

Palestra abre Semana da Proteção Animal em Jaboticabal

turístico do estado São Paulo

Começou na noite da 
última quarta-feira (4), a 
Semana de Proteção Ani-
mal. O evento prevê a 
realização de palestras, 
orientação, distribuição 
de vermífugos e trata-
mento gratuito para ani-
mais com tumor nas ma-
mas e lesões na pele.

“4 de outubro é o Dia 
Mundial dos Animais. Em 
comemoração, prepara-
mos uma programação 
especial que começou 
na quarta-feira com uma 
palestra na Câmara Mu-
nicipal. O evento contou 
com boa participação 
dos voluntários engaja-
dos na causa animal que 
contribuem com as ações 

O grupo teatral Pai-
xão de Cristo, da cidade 
de Taiaçú, que vem se 
destacando há 11 anos, 
na cidade, e é realizado 
sempre na sexta-feira 
Santa, faz parte das festi-
vidades da Páscoa. 

Sendo essa uma inicia-
tiva que merece prospe-
rar. O Diretor do teatro, 
Maycom Simoni, não me-
diu esforços para fazer 
com que o grande sonho 
de todos os jovens que 
participam do espetácu-
lo saísse do papel.  

Imediatamente, en-
trou em contato com a 
assessoria  do deputa-

E as ofi cinas culturais 
não param. Dessa vez a 
Biblioteca Pública Muni-
cipal “Júlia Luiz Ruete” 
recebe o quarto e último 
módulo do programa 
Viagem Literária, uma 
parceria da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio do 

promovidas em nossa 
cidade”, afi rma a direto-
ra do Departamento de 
Proteção Animal, Valéria 
Barbieri.

Programação continua 
– Neste dia 7 de outu-

bro, às 9h, acontece na 
Praça Dom Assis, ao lado 
do Mercado Municipal, 
a distribuição de vermí-
fugos e orientação de 
veterinários. Na ocasião, 
todos os animais com tu-

mor de manas e lesões 
nas pele serão encami-
nhados para tratamento 
gratuito (parceria com a 
APA). Para mais informa-
ções o telefone é o (16) 
3203-2487.

Departamento de Cultu-
ra, com a Secretaria da 
Cultura do Estado de São 
Paulo,

Nas etapas anterio-
res, o programa Viagem 
Literária trouxe para Ja-
boticabal os módulos 
Contação de Histórias 

(maio), Bate-papo com 
Escritores para público 
infantojuvenil (junho) e 
Bate-papo com Escrito-
res para público adulto 
(agosto).

O quarto módulo con-
ta com a Ofi cina de Es-
crita Criativa, indicada 

a quem pretende apri-
morar técnicas de escri-
ta literária. O primeiro 
encontro aconteceu na 
tarde de quarta-feira, dia 
4, na biblioteca, onde 
ocorrerão os próximos 
encontros.

Marque aí na sua agen-
da – os próximos encon-
tros acontecem às quar-
tas-feiras, até o dia 29 de 
novembro, sempre das 
15h às 17h.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone (16) 3202-9418 
ou na própria biblioteca, 
que está localizada na 
Praça Dr. Joaquim Batis-
ta nº 252 – Centro, Jabo-
ticabal.

O amor de Deus, vale mais 
que qualquer tesouro. É mais 
precioso do que o ouro.  O 
ouro pode brilhar mais, não 
pode salvar. O amor de Deus 
você não vê brilhar aos olhos 
e sim na alma, onde nenhum 
tesouro por mais que brilhe ou 
seja valioso ao homem, nunca 
chegará ao coração, por que 
é só Deus o nosso Salvador, 
aquele que por nós tem total 
amor. Amém. 

Bala de Prata

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com

Genaro Paschoini
OAB/SP Nº 119.416

Cobranças/Advocacia

do Marco Vinholi (PSDB), 
em março de 2017, para 
solicitar ao deputado a 
possibilidade de  incluir 
a Encenação no Calendá-
rio Turístico do Estado 
de São Paulo, afi rmando 
que o mesmo atrai fi éis 
de toda a região para as-
sistir à encenação, como 
Taiúva, Taquaral, Bebe-
douro, Monte Alto, Vista 
Alegre do Alto, Pirangi, 
Ariranha, Santa Adélia e 
Jaboticabal.

Dia 04 de outubro de 
2017, com muita alegria 
e orgulho,  o teatro Pai-
xão de Cristo celebra a 
inclusão do evento no 

Calendário Turístico do 
estado de São Paulo, atra-
vés do Deputado Marco 
Vinholi (PSD). 

“Agradecemos o apoio 
do deputado Marco Vi-
nholi pela publicação 
desta inclusão,  da Pre-

feitura Municipal de Taia-
çú, em nome da Prefeita 
Sueli Biancardi, e a toda 
comunidade  da Paróquia 
de São José, que sempre 
nos apoiaram para a rea-
lização do evento”, enfa-
tiza Maycom Simoni.
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GAZETA ESPORTES

A cidade de Jabotica-
bal, através do ideali-
zador do Campeonato 
Municipal de Basque-
te/2016,  o Profi ssio-
nal de Educação Física, 
João Pifer, juntamen-
te com os Professores 
Érika Pifer, Everton Ca-
pitânio da JE-EVENTOS 
ESPORTIVOS, responsá-
vel pela elaboração das 
tabelas e classifi cação 
das equipes, Samuel 
Cunha e Ednelson Sala-
zar, estarão realizando 
nos meses de outubro 
e novembro, o 2º Cam-
peonato Municipal de 
Basquete, denominado 
Prof. Élvio Piff er Junior/ 
Pifão, Professor da mo-
dalidade de  Basquete 
do Município, que du-
rante décadas dedicou 
sua vida representan-
do Jaboticabal em vá-
rias competições a ní-
vel Regional e Estadual, 
revelando, educando e 
formando várias  gera-
ções, através da moda-
lidade de Basquete.

O Campeonato Mu-
nicipal neste ano de 
2017 superou as expec-
tativas em relação às 
inscrições de atletas e 
equipes da temporada 
2016. Em 2017 a com-
petição será realizada 
em 03 categorias e com 
uma novidade, a moda-
lidade de basquete fe-
minino.

A Competição terá 

início no dia 13 às 
19h00, com abertura 
(desfi le das equipes) e 
02 partidas na moda-
lidade de basquete fe-
minino, categoria 15 
anos acima.  Local dos 
Jogos: Ginásio Munici-
pal de Esportes Alberto 
Bottino em Jaboticabal, 
no dia 14 (sábado), a 
partir das 14:hs30,  no 
mesmo local será a vez 
do basquete masculino 
que entrará em quadra 
com as categorias: 14 a 
34 anos (02 jogos)e 35 
anos acima (02 jogos). 

As inscrições indivi-
duais dos atletas inte-
ressados em participar 
já se encerraram e no 
congresso técnico que 
foi realizado no Ginásio 
Municipal de Esportes 
no dia 23/09, foram re-
alizados os sorteios dos 
capitães e os atletas por 
Ranking de posições: 
Alas/Armadores e Pivôs 
em cada categoria, for-
mando as equipes. Na 
oportunidade também 
foram discutidos as-
suntos relevantes à or-
ganização e regulamen-
to da competição.

O técnico de basquete 
da Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal, João Pi-
fer, comenta: “a alegria 
e a satisfação em estar 
mais uma vez realizan-
do esta competição, 
juntamente com uma 
equipe de excelentes 

profi ssionais de edu-
cação física, parceiros 
e patrocinadores, que 
confi aram e apoiaram 
todo nosso trabalho, re-
alizado com dois meses 
de antecedência, o que 
fortalece muito a or-
ganização e o nível do 
Campeonato Municipal, 
com o aumento do ní-
vel técnico e de equipes 
participantes em am-
bos os sexos. O objeti-
vo principal desta com-
petição é a integração, 
participação, união de 
todos os participantes, 
difundindo a modalida-
de de basquete em to-
das as idades no muni-
cípio. Com certeza será 
um grande encontro de 
gerações de ex-atletas 
e atletas do basquete 
masculino e feminino, 
que durante décadas 

representaram e repre-
sentam o basquete de 
Jaboticabal com muito 
amor e dedicação”, con-
clui João Pifer. Agrade-
cimentos aos Profi ssio-
nais Ricardo Botinha e 
Junior Tuzza por todo o 
apoio e aos parceiros da 
competição:  Jabotica-
bal Uniformes, Troféus 
Santa Rita, Prefeitura 
Municipal de Jabotica-
bal, New Sign@l, Profes-
sor Baltazar Fernandes 
Garcia Filho e o Verea-
dor Samuel Cunha.

O Campeonato Munici-
pal de Futebol Amador “An-
dré Luis Gonçalves Pereira” 
registrou seis partidas no 
último fi nal de semana. 
Com média de 4,3 gols por 
partida, a rodada movi-
mentou a tabela de classifi -
cação. Os jogos acontecem 
no Centro Esportivo Antô-
nio Mônaco, Jardim das Ro-
sas e “Cruzeirão”. 

Confi ra os resultados:
Santa Cruz 2 x 6 Resenha
Juventude 1 x 0 Nova 

Fortaleza
Viver 2 x 2 Nova Imagem
Fortaleza 2 x 4 Boa Vista 
Jardim das Rosas 2 x 1 

Atletico Alvorada
Cohab 3 2 x 2 Cohab 4

Sertãozinho sedia uma 
das principais competi-
ções esportivas do ano. 
Cerca de 1.300 atletas 
disputarão 14 modalida-
des na fi nal estadual do 
21º JORI – Jogos Regio-
nais do Idoso: Atletismo, 
Bocha, Buraco, Coreo-
grafi a, Damas, Dança de 
Salão, Dominó, Malha, 
Natação, Tênis, Tênis de 
Mesa, Truco, Voleibol e 
Xadrez. 

Jaboticabal participa 
em quatro categorias. 
“Após a quinta colocação 
no JORI de Bebedouro, 
nossos atletas estão fo-
cados em mais um desa-
fi o. Desejo a todos boa 
sorte. Estou orgulhosa 
em vê-los, mais uma vez, 
representando Jabotica-
bal”, afi rma a primeira-

Destaque fi cou para a goleada do Resenha por 6 a 2 contra a equipe do Santa Cruz

Atletas de Jaboticabal participam em diversas categorias; evento acontece de 5 a 8 de outubro

dama, Adriana Hori.
O evento contará com 

autoridades represen-
tantes dos 162 municí-
pios classifi cados para 
a fi nal estadual. “Os jo-

gos são distribuídos em 
diversas praças espor-
tivas de Sertãozinho. A 
boa qualifi cação no JORI 
de Bebedouro nos cre-
denciou para participar 

dessa fi nal, que reúne 
municípios de todo es-
tado”, declara a diretora 
do Centro de Convivên-
cia do Idoso, Renata Su-
gahara.  

DISTRATO SOCIAL
L & G Consultoria em Projetos S/S Ltda, estabelecida a Rua 

24 de Maio, n° 1307  na cidade de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 06.012.436/0001-87, torna publico 
o encerramento da empresa, conforme  Distrato Social, assinado 
em 30/09/2017.

Jaboticabal-SP, 30/09/2017
Carlos Cesar Geraldelli – Sócio Administrador

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O DOUTOR JORGE LUÍS GALVÃO, MM. Juiz Corregedor do Serviço Anexo das Fazendas Públicas, desta 

Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma da lei etc.
F A Z  S A B E R  a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que, pela Portaria 

nº 001/2017, designou Correição Ordinária no Serviço Anexo das Fazendas Públicas desta Comarca, que será 
realizada no dia 04 de dezembro de 2017, com início às 14h00.

A data poderá sofrer alteração de um a dois dias “a posteriori”, tendo em vista as demais correições a se-
rem realizadas em outras unidades cartorárias, especialmente devido à complexidade dos serviços correicionais 
desenvolvidos.

Durante os trabalhos receberá os procuradores, partes, advogados e demais interessados para eventuais recla-
mações, queixas e ou informações, por escrito ou verbalmente. 

Dê-se ciência aos Meritíssimos Juízes da 1ª Vara Criminal, e da 1ª, 2ª e 3ª Vara Cível, aos Digníssimos 
Representantes do Ministério Público lotados na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Promotoria desta Comarca e ao Presidente da 6ª 
Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil.

No dia da correição, o expediente será seletivo, nos termos da Portaria n.º 001/2017, da Corregedoria Per-
manente do SAF.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 

ticabal, Estado de São Paulo, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezessete 
(2017). EU, (Denise Aparecida Trevizolli Oliveira), Chefe de Seção Judiciário, que digitei. EU, (Sandra Denise 
Arcenio da Silva Morato), Escrivã Judicial I, o conferi e assino.  

JORGE LUÍS GALVÃO - Juiz de Direito Corregedor do SAF

Semana da Alimentação

Refl etir sobre os in-
gredientes e práticas 
saudáveis de nutrição 
é o objetivo da Semana 
da Alimentação 2017, 
que acontece no Senac 
Jaboticabal. Entre 9 e 19 
de outubro, alunos e do-
centes promovem uma 
programação extensa 
com palestras, exposi-
ção e ofi cinas gratuitas.

As atividades come-
çam na segunda-feira 
(9), a partir das 8 ho-
ras, com a exposição 
Nossa Região e Nossos 
Sabores, que apresen-
ta aspectos históricos, 
culturais e gastronômi-
cos das cidades da re-
gião. No mesmo dia, às 
19h30, a palestra Ervas 
e Temperos Orgânicos, 
ministrada por Sérgio 
Donófrio, produtor agrí-
cola e fundador da Ca-
lusne Farms, aborda as 
melhores maneiras para 
aproveitar os condi-
mentos na alimentação 
diária. 

Já na terça-feira (10), 
a programação segue 
com a ofi cina Derivados 
da Jabuticaba, ministra-
da no Lar Santo André, 
às 19h30. Neusa Fieno e 
Shelly Cetroni, docentes 
da área de gastronomia 
do Senac, ensinam recei-
tas de brigadeiros gour-
met, cupcakes e muffi  ns 
utilizando a fruta como 
matéria-prima. 

Na próxima sema-
na, os alunos do curso 
Técnico em Nutrição e 
Dietética apresentam o 
projeto Alimentação e 
Vida Saudável, em co-
memoração ao Dia Mun-
dial da Alimentação. As 
demonstrações ocorrem 
na segunda-feira (16), 
às 10 horas, 15h30 e 21 
horas. 

Para encerrar a agen-
da, no dia 19, às 19h30, 
Bianca Franciscatto, 
Shelly Cetroni, Thais Ro-
drigues Monteiro e Ana 
Paula Sanches, docentes 
do Senac, conduzirão 

o bate-papo. O Entorno 
e Suas Festividades - o 
marketing, o turismo e 
a gastronomia. Além da 
troca de experiências, 
as palestrantes ressalta-
rão os alimentos locais, 
a importância do cultivo 
orgânico em prol de en-
tidades e a gastronomia 
como produto turístico.

A Semana da Alimen-
tação é promovida pelo 
Senac São Paulo e per-
correrá 12 unidades 
da Grande São Paulo e 
do interior. Mais infor-
mações sobre a agenda 
da unidade pelo Portal 
www.sp.senac.br/jabo-
ticabal ou pessoalmente 
na instituição.  

Serviço
Exposição Nossa Re-

gião e Nossos Sabores 
Data: 9 de outubro
Horário: das 8 às 22 

horas
Local: Senac Jabotica-

bal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831
Palestra Ervas e Tem-

peros Orgânicos
Data: 9 de outubro
Horário: das 19h30 às 

21h30
Local: Senac Jabotica-

bal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831
Ofi cina Derivados da 

Jabuticaba
Data: 10 de outubro
Horário: das 19h30 às 

21h30
Local: Lar Santo André
Endereço: Rua General 

Glicério, 711 – Centro
Projeto Alimentação e 

Vida Saudável
Data: 16 de outubro
Horário: durante todo 

o dia
Local: Senac Jabotica-

bal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831
O Entorno e Suas Fes-

tividades - o marketing, 
o turismo e a gastrono-
mia Data: 19 de outubro

Horário: das 19h30 às 
21h30

Local: Senac Jabotica-
bal 

Endereço: Rua 24 de 
maio, 831

Informações: www.
sp.senac.br/jaboticabal 

Palestra, ofi cina e exposição sobre os 
alimentos regionais fazem parte da 

programação durante o mês de outubro

MOTORISTA CARRETEIRO (CLT)

PERFIL DA VAGA:
CNH categoria E;
Experiência mínima de 1 ano em percursos rodoviários (Sider, 

Tanque ou Baú);
Disponibilidade para viagens;
Matriz da empresa é localizada na cidade de Lins-SP
EMPRESA OFERECE:

Encaminhar currículo para: 
rh@transfranchini.com.br ou dp@transfranchini.com.br 
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Jaboticabal recebeu 
na manhã de sábado 
(30) o deputado esta-
dual Vaz de Lima, que 
participou de um en-
contro com o prefei-
to José Carlos Hori e 
outras autoridades do 
município e região. O 
encontro serviu para 
reforçar o vínculo do 
parlamentar com o 
município, falar sobre 
o momento político 
e econômico e trazer 
boas notícias.

“Fiquei feliz em re-
cebê-lo aqui, apresen-
tando as difi culdades 
que o país e o Estado 
atravessam. Mesmo 
com todos os enfren-
tamentos, o governa-
dor vem se esforçan-
do para tentar liberar 
recursos aos municí-
pios”, declarou Hori.

O deputado ressal-
tou seu apreço pelo 
prefeito jaboticabalen-
se e os esforços em-
penhados para ajudar 
o município. “Sobre o 
Hori, só tenho que elo-
giar, sempre que vai a 
São Paulo me procura. 
Sabe das difi culdades 
que estamos viven-
do, mas está sempre 

levando as demandas 
e a gente procurando 
apontar os caminhos”, 
comentou Vaz de Lima.

Recursos – Questio-
nado sobre o momen-
to econômico ruim 
que vive o país e a 
busca dos municípios 
por emendas parla-
mentares, Vaz de Lima 
lembrou de um paco-
te de medidas lança-
do recentemente pelo 
governo do Estado, 
que possibilita o re-
parcelamento de dívi-
das como IPVA e ICMS. 
Parte do valor arreca-
dado será destinado 
às cidades de todo o 
Estado.

“Esse projeto foi 
criado para tentar au-
mentar a arrecadação 
do Estado, e os muni-
cípios se benefi ciam. 
O principal imposto, 
que é o ICMS, 25% é 
destinado a todos os 
municípios, que tam-
bém recebe 50% do 
que é arrecadado com 
o IPVA”, explica Vaz. 

Para Hori, o recurso 
ajudará muito a pre-
feitura na reta fi nal de 
2017. “O valor que será 
destinado a Jabotica-

bal passa um pouco 
mais de R$ 1 milhão. É 
tipo um refi s do ICMS e 
IPVA. O Governo do Es-
tado recebe uma quan-
tia e cotiza entre todos 
os municípios do Esta-
do”, relata. “Quando 
vem um deputado des-
sa envergadura trazer 
boas notícias, a gente 
só tem que agradecer”, 
fi naliza.

Vaz de Lima, Drª Andreia Delegada, Hori, Adriana Hori e Edu Fenerich (Presidente da Câmara Municipal)
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e opções de parcelamento
Contribuinte deve procurar o Sistema Prático no Paço Municipal

A Prefeitura de Jaboti-
cabal iniciou a 2ª etapa 
do Programa de Recupe-
ração Fiscal - REFIS 2017, 
na nesta segunda-feira 
(02). Quem tiver IPTU, ISS 
e taxas em atraso deve 
procurar o Sistema Prá-
tico para obter desconto 
de 80% nos juros e mul-
tas.

“É importante que o 
munícipe fi que atendo 
aos prazos, descontos e 
formas de parcelamento. 
O desconto é garantido 
para quem dividir a dívi-
da em até seis vezes. Em 
mais parcelas é incluso 

os juros e multas con-
forme previsto em lei”, 
reafi rma a secretária da 
Fazenda, Angela Fonseca 
Nazario.

A atual dívida dos con-
tribuintes com a Prefeitu-
ra é de R$ 100 milhões. 
O REFIS tem como obje-
tivo estimular os contri-
buintes a zerar impostos 
municipais atrasados, 
evitando problemas com 
órgãos de proteção ao 
crédito e cobranças judi-
ciais.

Confi ra as vantagens:
Para pagamento à vis-

ta:

80% de desconto sobre 
juros e multa até 31 de 
outubro de 2017

60% de desconto sobre 
juros e multa até 30 de 
novembro de 2017

50% de desconto sobre 
juros e multa até 22 de 
dezembro de 2017

Para pagamento parce-
lado em até seis parcelas:

40% de desconto sobre 
juros e multa até 31 de 
outubro de 2017

30% de desconto sobre 
juros e multa até 22 de 
dezembro de 2017

Regras de fi nancia-
mento: 

Limite de até 6 parce-
las

Valor mínimo por par-
cela: R$ 250 para pessoa 
jurídica 

R$ 100 para pessoa fí-
sica

Os interessados de-
vem procurar o Sistema 
Prático, no Paço Muni-
cipal. O telefone é (16) 
3209-3300.
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na Câmara Municipal de Jaboticabal
O Substitutivo ao Pro-

jeto de Lei Complemen-
tar nº 08/2017, que cria 
a Taxa de Coleta, Des-
tinação e Disposição 
Final de Resíduos Só-
lidos Domiciliares, de 
autoria do Poder Execu-
tivo, foi aprovado em 
2ª discussão e votação, 
em defi nitivo, por una-
nimidade na segunda-
feira (02/10) e segue 
para sanção do Prefeito 
Municipal, José Carlos 
Hori (PPS).

Com a aprovação da 
matéria, a cobrança 
deve começar em janei-
ro de 2018, já que a lei 
produz efeitos em no-
venta dias após sua pu-
blicação. O piso men-
sal será de R$ 8,00 (R$ 
96,00/ano) e o teto de 
R$ 34,90 por mês (R$ 
418,80/ano). 

A base de cálculo 
para a cobrança da taxa 
levará em conta três 
critérios: o total da área 
construída do imóvel; 
a localização do imó-
vel, conforme critério 
social; e a frequência 
do serviço prestado ou 
posto à disposição do 
contribuinte. Na práti-
ca, dois imóveis locali-
zados no mesmo bairro 
não necessariamente 
pagarão o mesmo va-
lor, uma vez que a base 
para o cálculo conside-
ra as três variáveis. O 
valor será cobrado pelo 
SAAEJ em 12 parcelas 
iguais juntamente com 
a contribuição mensal 
de água e esgoto.

AS SESSÕES
A sessão ordinária 

começou por volta das 
20h15 e abriu a noite de 
votações com a Ordem 
do Dia exclusiva para 
apreciação do Projeto 
de Lei nº 57/2017 que 
trata das Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 
o exercício fi nanceiro 
de 2018, por determi-
nação do Regimento 
Interno (Art.222). A ma-
téria prevê uma receita 
total de R$ 328 milhões 
de reais para 2018. Com 
aprovação unânime e 
pedido regimental de 
dispensa de 2ª discus-
são e votação, o projeto 

segue para sanção do 
Prefeito Municipal.

Na sequência, o presi-
dente da Casa abriu a 1ª 
sessão extraordinária, 
já convocada na sexta-
feira (29/09). Dos dez 
itens previstos para vo-
tação, apenas o Projeto 
de Lei nº 03/2017, que 
proíbe a soltura de fo-
gos de artifício com es-
tampidos no Município, 
sofreu pedido de vista, 
feito pelo próprio au-
tor da matéria, verea-
dor Ednei Valencio (PR). 
As demais proposições 
(Projeto de Resolução 
nº 02/2017; Projeto de 
Resolução nº 03/2017; 

Projeto de Resolução 
nº 05/2017; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
18/2017; Projeto de Lei 
nº 49/2017; Projeto de 
Lei nº 56/2017; Projeto 
de Lei nº 62/2017; Pro-
jeto de Lei nº 63/2017 
e Projeto de Lei nº 
67/2017); foram apro-
vadas por unanimida-
de e dispensadas de 2ª 
discussão e votação por 
requerimento verbal. 

Em seguida, foi con-
vocada uma 2ª sessão 
extraordinária para a 
leitura de três projetos: 
o Projeto de Lei Com-
plementar nº 13/2017, 
que adequa a legislação 

municipal às alterações 
incidentes sobre o Im-
posto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza 
(ISSQN), e passa, den-
tre outros, a impor o 
recolhimento do ISS 
sobre serviços como 
operações de cartões 
de crédito e débito, e 
de leasing, no domicí-
lio do estabelecimento 
tomador dos serviços, e 
não mais do estabeleci-
mento prestador; o Pro-
jeto de Lei nº 70/2017, 
que permite ao Execu-
tivo celebrar parceria 
público-privada para a 
edifi cação de um poço 
tubular profundo e 

Jaboticabal

Palestra marca dia do Agente Comunitário de Saúde

Jaboticabal este-
ve representada, na 
última semana, em 
uma reunião realiza-
da em Taquaritinga, 
que discutiu a recu-
peração da Serra do 
Jaboticabal, atingida 
por um incêndio em 
meados de setem-
bro. A importância 
ambiental e hídrica 
fez representantes 
de cidades da região 
unirem forças para 
tomar providências 
em relação ao local.

“É extremamente 
importante do pon-
to de vista hídrico 

A manhã de quarta-
feira (4) foi de come-
moração para os agen-
tes comunitários de 
saúde em Jaboticabal. 
O grupo participou de 
uma palestra motiva-
cional ministrada pelo 
prefeito José Carlos 
Hori.

“Foi um prazer par-
ticipar desse encon-
tro. Pude rever amigos 
e conversar um pouco 
sobre os desafios que 
cercam a função do 
agente comunitário 
de saúde, responsá-
veis por um trabalho 
tão importante junto 

para Jaboticabal. 
Naquele lugar está 
a nascente do Cór-
rego Rico, rio que 
abastece aproxima-
damente 70% do nos-
so município. Cuidar 
da serra é cuidar da 
nossa principal fon-
te de abastecimento 
de água”, destaca o 
diretor do Centro de 
Educação Ambiental 
de Jaboticabal, Ri-
cardo Miciano.

Segundo ele, há 
um esforço coleti-
vo envolvendo po-
der público e insti-
tuições para agir na 

à nossa comunidade”, 
disse Hori.

A data – 4 de ou-
tubro foi escolhido 
como Dia do Agente 
Comunitário de Saúde 
para marcar a data da 
assinatura do Decreto 
Nº 3.189 de 4 de ou-
tubro de 1999, que fi-
xou as diretrizes para 
o exercício da ativi-
dade da categoria no 
Brasil, além de defi-
nir que as atividades 
de Agentes Comuni-
tários de Saúde são 
consideradas de rele-
vante interesse públi-
co para o país.

Nascente do Córrego Rico, local foi atingido por incêndio

Encontro aconteceu no salão nobre do Paço Municipal

área que abrange as 
cidades de Taquari-
tinga, Monte Alto e 
Cândido Rodrigues. 
“Nossa equipe tam-
bém estará envolvi-
da em ações futuras 
que serão implemen-
tadas para uma rá-
pida recuperação da 
área afetada”, disse.

Outros encontros 
já estão sendo pro-
gramados para dis-
cutir os primeiros 
passos a serem da-
dos, entre eles esta-
ria o plantio de cer-
ca de 500 mudas de 
árvores.

construção de um re-
servatório de água no 
Município; e o Projeto 
de Lei nº 72/2017, que 
extingue uma vaga de 
auxiliar de informática 
e cria uma no cargo de 
assistente de comuni-
cação na Estrutura e o 
Quadro de Servidores 
do Poder Legislativo 
Municipal, além de atu-
alizar a data-base de 1º 
maio para 1º março.

 
As três proposições, 

mais o substitutivo ao 
projeto que cria a Taxa 
de Coleta, Destinação e 
Disposição Final de Re-
síduos Sólidos Domici-
liares, foram votados, 
em 1ª discussão e vo-
tação, na 3ª sessão ex-
traordinária convocada 
sequencialmente. Para 
a apreciação, os verea-
dores aprovaram uma 
inversão da pauta a 
fi m de deixar o projeto 
mais polêmico da noite, 
o da “taxa do lixo”, para 
o fi nal. Dessa forma, 
os parlamentares apro-
varam por unanimida-
de os projetos PLC nº 
13/2017, PL nº 70/2017 
e PL nº 72/2017, com 
dispensa de 2º turno

Por fi m, a matéria da 
taxa de coleta do lixo 
domiciliar foi aprova-
da em 1ª discussão e 
votação por maioria 
(sete votos a seis), sen-
do submetida a uma 4ª 
sessão extraordinária 
para decisão em 2ª tur-
no, quando acabou sen-
do aprovada por unani-
midade.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 685, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Extraordinária re-
alizada dia 02 de outubro de 2017, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao 
Padre Bruno Cesar Siqueira.

Autoria: Luís Carlos Fernandes

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 
Padre Bruno Cesar Siqueira.

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão So-
lene 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, 03 de outubro de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 03 de outubro de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 571/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 18/2017) 

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 340, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Extraordinária re-
alizada dia 02 de outubro de 2017, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga o 
seguinte,

RESOLUÇÃO

Regulamenta a Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, no âmbito da Câmara Muni-
cipal Jaboticabal e dá outras providencias.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2017/2018

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º -
dos pela Câmara Municipal de Jaboticabal, com vista às normas gerais 
estabelecidas na Lei Federal nº 12.527, de 01 de novembro de 2011, 
que regula o acesso à informação.

Art. 2º O direito fundamental de acesso à informação será as-
segurado mediante:

I. observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção;

II. divulgação de informações de interesse público, indepen-
dentemente de solicitações;

III. utilização de meios de comunicação viabilizados pela tec-
nologia da informação;

IV. fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 
na administração pública;

V. desenvolvimento do controle social da administração pú-
blica.

Art. 3º O acesso à informação disciplinado nesta Resolução 
não se aplica:

I. 
pelos prazos previstos no art. 22 dessa Resolução;

II. às hipóteses de sigilo previstas na legislação esparsa, 

justiça:
III. às informações pessoais, excetuadas as hipóteses legais 

autorizadoras previstas nesta Resolução e nos §§ 1°, 3° e 
4° do art. 31 da Lei n° 12.527/2011.

DO ACESSO A DOCUMENTOS, DADOS E INFORMAÇÕES
SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 4º É dever da Câmara Municipal Jaboticabal:
I. promover a gestão transparente de documentos, dados e 

informações, assegurando sua disponibilidade, autenticida-
de e integridade, para garantir o pleno direito de acesso;

II. divulgar documentos, dados e informações de interesse 
coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente de 
solicitações;

III. proteger os documentos, dados e informações sigilosas e 
pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o me-
nos restritivo possível.

SEÇÃO II
Da Transparência Ativa

Art. 5º É dever da Câmara Municipal Jaboticabal, por designa-
ção pelo Presidente dos responsáveis a promoverem, independente 
de requerimento, a divulgação atualizada de informações de interesse 
coletivo ou geral no site da Casa Legislativa, das quais deverão cons-
tar:

I. pauta das sessões ordinárias, datas e horários de audiên-
cias públicas e demais eventos abertos ao público;

II. atas dos trabalhos legislativos, constando a presença dos 
parlamentes nas sessões ordinárias e extraordinárias, bem 
como o resultado da votação;

III. lista de presença dos Senhores Vereadores por Sessão;
IV. divulgação de atividades exercidas pelos órgãos internos 

da Câmara Municipal;
V. estrutura organizacional (representada por organograma);
VI. cargos, número de vagas, referencia salarial, salário base 

do cargo, ocupantes, remuneração, descontos, indeniza-
ções e liquido do ocupante;

VII. endereço, telefone da unidade, endereço de e-mail e horá-
rios de atendimento ao público disponibilizados no rodapé 
da site da Câmara Municipal;

VIII. licitações, pelo menos dos últimos 6 (seis) meses com as 
seguintes informações:

a) modalidade;
b) sub-modalidade;
c) regime de execução;

e) número do edital;

f)  data da licitação;
g) objeto;  
h) adjudicatário;
i)  valor;
j)  status da licitação;
k) íntegra dos editais de licitação;

Parágrafo Único. Será exigido dos usuários que acessar o si-
tio da Câmara Municipal para retirada do Edital, mediante download, 

-
formações:

a) nome/razão;
b) e-mail.

IX. -
ceiros;

X. divulgação de despesas, contendo o valor do empenho, va-
lor da liquidação, valor do pagamento e favorecido:

a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;
b) o número do correspondente processo da execução, 
quando for o caso;

orçamentária, função, sub-função, natureza da despesa 

pagamento, inclusive nos desembolsos de operações in-
dependentes da execução orçamentária, exceto no caso 
de remuneração de servidores do legislativo constantes 
de folha de pagamento e de benefícios previdenciários;
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua 
dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o 
número do correspondente processo;
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o 
caso.

XI. boletim diário de caixa;
XII. 
XIII. contratos;
XIV. julgamento das contas do Executivo;
XV. divulgação de viagens contendo: 

a) requisitante;
b) cidade de destino;
c) local de destino;
d) motivação;
e) total gastos.

XVI. respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.

Art. 6º Para o livre acesso às informações divulgadas no site 

I. disponibilizar ferramenta de pesquisa de conteúdo que per-
mita o acesso às informações divulgadas de forma objetiva 
e transparente;

II. possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos ele-
trônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como pla-
nilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III. criar mecanismos que garantam acessibilidade de conteúdo 

SUBSEÇÃO ÚNICA
Das Informações sobre Recursos Humanos e Remuneração

Art. 7º A Câmara Municipal de Jaboticabal publicará no seu site 
eletrônico, na rede mundial de computadores, as seguintes informa-
ções:

I. a estrutura remuneratória de seus servidores disposta em 
lei, a saber: cargos efetivos, cargos comissionados, servido-
res de outros poderes cedidos a qualquer título e dos subsí-
dios dos Parlamentares;

II. os quantitativos de cargos efetivos e comissionados;
III. a relação completa dos Parlamentares, e os respectivos 

subsídios;
IV. a relação completa de servidores e/ou empregados, em 

exercício na Câmara Municipal, mensalmente com as se-
guintes informações:

a) nome completo do funcionário/servidor;
b) remuneração;
c) descontos;
d) indenizações;
e) líquido.

§1º.
I. remuneração: somatório dos vencimentos mais vantagens 

remuneratórias pagas, a qualquer título, ao servidor do Po-
der Legislativo, cargo comissionado e subsídios dos Parla-
mentares;

II. descontos: descontos efetuados na remuneração bruta dos 
servidores ocupantes de cargos efetivos, cargos comissio-
nados e subsídios dos Parlamentares;

III. indenizações: valor recebido a título de indenização por fé-
rias em pecúnia e licença premio indenizada;

IV. líquido: total da remuneração menos descontos e mais as 
indenizações.

§2º. 
salário serão inseridos no campo indenizações, embora não tenham 
essa natureza.

SEÇÃO III
Da Transparência Passiva

Art. 8º A Mesa Diretora nomeará o responsável pelo Serviço de 
Informações ao Cidadão - SIC, que será lotado no setor de protocolo 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, para fácil acesso ao público, com 
competência para:

I. orientar o público quanto ao procedimento de acesso a in-
formações;

II. 

para o provimento dos pedidos de informações;
III. indicar o lugar, o horário e a forma adequados para protoco-

lizar documentos e pedidos de informações;
IV. esclarecer ao público, acerca do lugar e da forma pela qual 

se poderá consultar, obter ou reproduzir a informação, quan-
do o acesso se tratar da transparência ativa;

V. esclarecer ao público acerca da alternativa de encaminha-
mento de pedidos de informações por meio eletrônico no site 
da Casa Legislativa;

VI. receber e registrar os pedidos de informação realizados na 

o protocolo, com data de apresentação do pedido;
VII. fornecer aos interessados as informações requeridas dis-

ponibilizadas em banco de dados acerca da transparência 
ativa;

VIII. fornecer aos interessados as informações requeridas sobre 
a tramitação de processos e documentos;

IX. encaminhar pedidos recebidos e registrados aos depar-
tamentos responsáveis pelo fornecimento da informação, 
quando couber;

X. responder por meio eletrônico os pedidos de acesso a infor-
mações pelo meio solicitado pelo cidadão, a saber:

a) correspondência eletrônica (e-mail);
b) correspondência física.

XI. registrar o resultado dos pedidos de informação no sistema 
-

XII. desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 9º O pedido de informações deverá ser apresentado ao Ser-
viço de Informações ao Cidadão - SIC, presencialmente ou eletronica-

e precisa, conforme modelo constante do Anexo I e II desta Resolução.

§ 1º. Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma 
disposta no caput, a Câmara Municipal deverá, em prazo não superior a 
20 (vinte) dias prestar as informações solicitadas.

§ 2º. O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado, por mais 10 

da informação, da qual será dada ciência ao requerente.

Art. 10 O serviço de busca e fornecimento da informação é 
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em que poderá ser cobrado 
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos ser-

-
ma que estabelece preços dos serviços explorados diretamente pelo 
Município e pelo uso dos seus bens. 

Parágrafo Único. Estará isento de ressarcir os custos previs-
tos no caput deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe 
permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declara-
da nos termos da Lei federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983.

Art. 11 Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I. genéricos;
II. desproporcionais ou desarrazoados;
III. que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação 

ou consolidação de dados e informações, ou serviço de 
produção ou tratamento de dados e que não sejam compe-
tência da Câmara Municipal Jaboticabal.

Art. 12 Nos casos em que a obtenção das informações solici-
tadas requeira atividades de pós-processamento, a Câmara Municipal 
de Jaboticabal não realizará a pesquisa, somente entrega da informa-
ção primária ao requerente para que o mesmo proceda às atividades 
de pós-processamento das informações.

Parágrafo Único. Nos casos em que a informação primária es-
tiver contida em livros e similares, a Câmara Municipal de Jaboticabal 
providenciará local adequado em sua sede para que ocorra o aces-

anotações necessárias visando o pós-processamento das informações 
fora da sede legislativa.

Art. 13 Quando não for autorizado acesso integral à informa-
ção por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte 
não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da 
parte sob sigilo.

Parágrafo Único. A negativa de acesso às informações objeto 
de pedido formulado à Câmara Municipal, quando não fundamentada, 
sujeitará o responsável a medidas disciplinares conforme disposto na 
Lei Municipal 3.736/08.

Art. 14 Constatado o extravio de documento relacionado a in-
formação solicitada, poderá o interessado requerer à autoridade com-
petente a imediata abertura de sindicância para apurar o desapareci-
mento da respectiva documentação.

Parágrafo Único
artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, 

comprovem sua alegação.

Art. 15 É direito do interessado obter o inteiro teor de decisão de 
negativa de acesso, com vista ao processo, por meio de requerimento.

SEÇÃO IV
Dos Recursos

Art. 16 No caso de indeferimento do pedido de acesso a do-
cumentos, dados e informações ou às razões de sua negativa, será 
precedido sempre de parecer do Departamento Jurídico da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, podendo o interessado recorrer da decisão 
ao Presidente da Câmara Municipal, que o deliberará no prazo de 10 
(dez) dias, nos seguinte casos:

I. quando o acesso ao documento, dado ou informação clas-

II. quando a decisão de negativa de acesso ao documento, 

como sigilosa, não indicar os procedimentos para desclas-

III. estiverem sendo descumpridos prazos.
 

Parágrafo Único -
curso, o Presidente da Câmara Municipal determinará ao Serviço de 
Informações ao Cidadão-SIC, que adote as providências necessárias 
para dar cumprimento ao disposto nesta Resolução.

SEÇÃO V
Das Informações Sigilosas

Art. 17 A informação em poder da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à 
segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser declarada sigilosa.

§ 1º. A declaração de sigilo da informação é de competência 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal Jaboticabal, vedada sua de-
legação.

§ 2º. A declaração de sigilo será realizada e reavaliada pela 

prazo de 3 (três) anos.

§ 3º. 
a informação sigilosa, renovando seu prazo de sigilo ou retirando a 

Art. 18 Não poderá ser negado acesso às informações:
I. sobre condutas que impliquem violação dos direitos huma-

nos praticada por agentes públicos ou a mando de autori-
dades públicas;

II. necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais.

§ 1º. As informações concernentes ao inciso I também não po-

§ 2º. Para obtenção das informações previstas no inciso II, o 
interessado deverá demonstrar logicamente a existência de nexo entre 
as informações requeridas e o direito que se pretende proteger. 

SEÇÃO VI
Das Informações Pessoais

Art. 19 O tratamento das informações pessoais deve ser feito 
de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra 
e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individu-
ais.

Art. 20 As informações pessoais relativas à intimidade, vida 
privada, honra e imagem retidas pela Câmara Municipal Jaboticabal:

I. terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autori-
zados e à pessoa a que se referirem, independentemente 

anos a contar da data de sua produção;
II. poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros auto-

rizados por previsão legal ou consentimento expresso da 
pessoa a que se referirem.

Parágrafo Único. O Consentimento expresso do servidor pú-
blico, ou do agente político, deverá ser feito por meio de termo de au-

ser disponibilizadas.

Art. 21 O consentimento referido no inciso II do caput do art. 25 não 
será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário a:

I. prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver 
física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusiva-
mente para o tratamento médico;

II. -
te interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a 

III. cumprimento de decisão judicial;
IV. defesa de direitos humanos;
V. à proteção do interesse público geral e preponderante.
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de acusações em Jaboticabal

O Tribunal de Justi-
ça de São Paulo bateu o 
martelo. O ex-secretá-
rio de Educação, Cláu-
dio Almeida, a Prefeitu-
ra e o Buff et Ize foram 
inocentados de todas 
as acusações no pro-
cesso movido em Jabo-
ticabal, motivado por 
denúncias do ex-verea-
dor Murilo Gaspardo. A 
decisão fi nal aconteceu 
no dia 10 de agosto, 
quando os envolvidos 
provaram inocência. A 
votação dos desembar-
gadores foi inânime: 3 
votos a zero. O proces-
so já foi transitado em 
julgado e não cabe re-
curso.

Cláudio Almeida foi 
secretário de Educa-
ção do prefeito José 
Carlos Hori de 2009 a 
2012. “Temos a consci-
ência tranquila do que 
fi zemos neste período. 
Essa perseguição po-
lítica tem que acabar 
em Jaboticabal. Prova-
mos na justiça, mais 
uma vez, que somos 
inocentes. E o melhor: 
foi de goleada”, relem-
bra Almeida, referindo-
se à votação unânime 
dos desembargadores. 
“Passamos anos sendo 
massacrados pela im-
prensa e pela oposição. 
E o resultado está aí: 
não era verdade”, com-

Vereador da oposição apontou irregularidades em licitação, mas foi provado que essas irregularidades nunca existiram

pleta.
Para o também ex-

vereador, essas acusa-
ções só servem para 
congestionar o traba-
lho da justiça e atrapa-
lhar o desenvolvimento 
de Jaboticabal. “Existe 
meia dúzia de pesso-
as que não gostam da 
nossa cidade. Ficam 
procurando problemas 
e acusando pessoas 
inocentes sem provas, 
com fi ns políticos; a ci-
dade só tem a perder. 
Espero que mais essa 
vitória nos tribunais 
deixe isso mais claro 
para quem quer preju-
dicar Jaboticabal”, fi na-
liza Almeida.

Relembre o caso – De 
acordo com as acusa-
ções do ex-vereador 
da oposição, Murilo 
Gaspardo (PV à época), 
Cláudio Almeida teria 
solicitado a contrata-
ção de espaço para um 
treinamento de profes-
sores, em 2011. Segun-
do o Ministério Público 
de Jaboticabal, diversas 
irregularidades teriam 
ocorrido no processo. 
Porém, a Prefeitura, 
Claudio Almeida e Bu-
ff et Ize recorreram e, 
na justiça superior – em 
São Paulo –, foi compro-
vado que essas irregu-
laridades nunca existi-
ram.  

União de forças ajuda a movimentar projetos sociais em Jaboticabal

Entendendo a neces-
sidade de realizar ações 
mais efi cazes para atin-
gir toda a comunidade, 
a Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio da Secre-
taria de Assistência So-
cial, adotou uma nova 
postura para otimizar 
o trabalho realizado em 
2017. Unir ONGs, insti-
tuições e poder público 
passou a ser peça-chave 
para desenvolver proje-
tos e ofi cinas gratuitas 
e “abraçar” a população.

“A gente tem busca-
do fazer um trabalho 
de parcerias para che-
gar na comunidade e 

desenvolver aquilo que 
ela precisa. Entende-
mos que era preciso ex-
travasar um pouco além 
dos nossos muros, dos 
nossos equipamentos. 
Hoje temos feito parce-
rias com ONGs, institui-
ções, Departamento de 
Cultura e secretarias de 
Educação e Saúde e te-
mos avançado”, comen-
ta a secretária da pasta, 
Tatiana Pellegrini.

Exemplo disso é a 
grande adesão nas ofi -
cinas promovidas no 
segundo semestre. “Te-
mos desenvolvido ofi -
cinas que a população 

solicitou nos Cras e não 
necessariamente são re-
alizadas nas unidades. 
Na maioria das vezes to-
dos esses eventos saem 
a custo zero para a pre-
feitura. Para se ter uma 
ideia, a ofi cina de capoei-
ra tem lotado, com uma 
população dinâmica tra-
balhando e participando 
do evento junto com o 
mestre Flávio, pessoa 
que tem se dedicado e 
tem feito a diferença”, 

Prefeitura tem realizado parcerias importantes e proporcionado 
novas oportunidades para a comunidade

destaca Pellegrini.
Para fi nalizar, a secre-

tária ressalta a fi losofi a 
de trabalho adotada. “É 
assim que a gente atua, 
ouvindo sugestões, 
conversando e fazendo 
parte da comunidade, 
é o que o prefeito Hori 
nos pede. Queremos 
entender cada territó-
rio. A gente quer dar 
autonomia, fazer com 
que as pessoas que es-
tão em algum tipo de 

situação de vulnerabili-
dade, com direitos rom-
pidos de alguma forma, 
evoluam e ultrapassem 
barreiras”, fi naliza. 

Algumas ações de-
senvolvidas pela secre-
taria: 

Ofi cina de pipas – 
Crianças e adolescentes 
do Parque 1º de Maio 
tiveram férias com pro-
gramação especial. Fo-
ram realizadas ofi cinas 
de criação de pipas e 
bate papos a respeito 
dos perigos do cerol e 
dos fi os de alta-tensão. 
Ao fi nal, os participan-
tes se reuniram no cam-
po do Cruzeirão para 
brincar.

Cinema em Famí-
lia – Desenvolvido em 
parceria com o Depar-
tamento de Cultura, o 
projeto visitou vários 
bairros de Jaboticabal 
com sessões gratuitas. 
Entretenimento esti-
mulou a aproximação 
familiar no período de 
férias.

Projeto Família – Lan-
çado na 35ª Festa do 
Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato, 
o projeto reúne toda 
a sociedade, diversos 
setores da Prefeitura, 
instituições, igrejas e 
templos, que discutem 

ações para resgatar os 
vínculos familiares e 
fortalecer os valores so-
ciais. A participação da 
secretaria de Assistên-
cia Social nas reuniões 
têm sido fundamental 
para elaborar ações que 
atinjam a comunidade.

Moradores de rua – 
A Secretaria de Assis-
tência Social tem dado 
atenção especial a situ-
ação dos moradores em 
situação de rua. Dia-
riamente, equipes pro-
movem o acompanha-
mento, passando pelos 
pontos de concentração 
e oferecendo ajuda.

Desenvolvida no in-
verno, a campanha 
“Adote um morador de 
rua” ajudou a arrecadar 
cobertores e produtos 
de higiene pessoal.

Cursos profi ssiona-
lizantes e de qualifi ca-
ção são realizados nos 
Cras.

A secretaria também 
promoveu debate sobre 
impactos das obras de 
drenagem realizadas na 
Ponte Seca.

Para saber mais, a Se-
cretaria Municipal de 
Assistência Social está 
localizada na Avenida 
General Glicério, 276, 
Centro. O telefone é o 
(16) 3202-8301.


