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VICE  PREFEITO VITÓRIO 
DE SIMONI CONSEGUE 

240 MIL COM O 
DEPUTADO LEO OLIVEIRA

O Vice Prefeito de Jabo-
ticabal Vitório De Simoni 
conseguiu uma verba de 
R$ 240 mil reais através 
do Deputado Estadual 
Leo Oliveira para reca-
peamento asfáltico.

O pedido ao Deputado 
foi feito no fi nal do ano 
passado e no início des-
te ano, o Prefeito Hori 
e o Vice Prefeito Vitório 
estiveram em São Paulo 
no Palácio dos Bandei-
rantes assinando esse 
convênio referente esse 
recurso.

SAAEJ realiza reforma 
e ampliação na ETE de 

Córrego Rico
O Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ – ini-
ciou na última quarta-
-feira (14) reforma e 
ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgoto – 
ETE – de Córrego Rico. A 
intervenção representa 
avanço para o distrito.

Inscrições da UNIVESP acontecem na EMEB 
Coronel Vaz até segunda-feira (19)

A Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer informa aos alunos 
aprovados no vestibular 
da UNIVESP que as ins-
crições acontecem até se-
gunda-feira (19), na EMEB 
Coronel Vaz, das 11h às 
21h. Quem prestou para 
outro polo deve procurar 
a unidade responsável.

Idosos de 
Jaboticabal 
entraram no 

clima da Folia

O Centro de Convivência do Idoso ‘Edson 
Martini’ – CCI –, de Jaboticabal, estava colo-
rido e bastante animado na tarde da última 
quinta-feira (08). Ao som das tradicionais mar-
chinhas de carnaval, os frequentadores do es-
paço aproveitaram a festa preparada para cair 
na folia.

Incubados 
participam de 

consultoria 
oferecida 

pelo SEBRAE-SP
O objetivo é melhorar a produção através 
de planejamento e controle de produção
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Transporte universitário: pedido 
de isenção para 2º semestre 

segue até 15 de março

A Secretaria de Edu-
cação informa que as 
inscrições para isenção 
do transporte univer-
sitário para o segundo 
semestre vão até 15 de 
março. Os estudantes 
devem se dirigir ao Sis-
tema Prático, no Paço 
Municipal, das 8h e 
16h30.

“Todos os estudan-

Lista de documentos e requerimentos para isenção total e 
parcial já está disponíveis no site ofi cial de Jaboticabal

tes interessados devem 
fazer o pedido no Sis-
tema Prático, mesmo 
que tenham sido usu-
ários no ano passado”, 
informa o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins

O edital com a lista 
de documentos neces-
sários e também os mo-

delos de requerimentos 
para isenção total e par-
cial estão disponíveis 
no link http://www.
jabot icaba l . sp .gov.
br/2010/index.php/
conteudo/visualizar/
transporte-universita-
rio

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

Secretaria de Assistência Social atende 
em novo endereço

A Secretaria de Assis-
tência Social informa que 
está atendendo em novo 
endereço. Quem precisar 
dos serviços e programas 
disponibilizados para a 
população deve procurar 
a Casa do Bolsa Família, 
na Praça Abreu Sodré, 93 
– ao lado da Unidade de 
Saúde da Mulher.

“Nosso objetivo é apro-
veitar o espaço e centrali-
zar as ações da secretaria 
em um local, simplifi -

cando o atendimento da 
população assistida. O 
espaço é de fácil acesso 
e fi ca na região central da 
cidade”, declara a secretá-

ria de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

O telefone de contato 
da Casa do Bolsa Família 
é (16) 3204-4405.
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                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br

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

Por mais uma aniversário, comemorado no dia 16 de fevereiro, desejamos que 
todos os dias de sua vida sejam preenchidos por muita paz, amor, fé, boas amizades e 
infi nitas bençãos. Que esta data seja mais um ponto de partida de grandes descober-
tas e fantásticas realizações.

Os desafi os impostos, te proporcionaram: Engenharia de Produção pela UFOP - 
Universidade Federal de Ouro Preto/MG; ELS - Language Centers - St. Paul, Min-
nesot; MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas/SP; Consultor SAP-ABAP 
WALLDORF/Alemanha.

É fi lho do empresário PAULO VANTINI e DRª ROSANGELA MARIA DE BIA-
SI VANTINI; irmão do Dr. MATHEUS DE BIASI VANTINI.

SUCESSO POR NOVAS CONQUISTAS!
MUITAS FELICIDADES PELA COMEMORAÇÃO NATALÍCIA! SÃO OS 

VOTOS DOS FAMILIARES.

 PAULO CÉSAR DE BIASI VANTINI
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SÓ DEPENDE DE NÓS

Encarnados e desencarna-
dos, conquistam o mundo 
feliz. Eternaão sabedoria em 
busca da felicidade, na luz 
eterna do espírito. Os erros 
do passado, em vidas anterio-
res,  poderão ser corrigidos  
no tempo,  que marcam a igno-
rância,  acompanhados de do-
res, ações  e reações,  dentro 
da LEI DO KARMA  DE CAUSA E 
EFEITO. Temos que escolher o 
melhor caminho,  com passos 
seguros, irmanados  no bem, 
na fonte segura do amor, onde  
nasce dentro de nós, o desejo 
de servir para ser servido, de 
amar para ser amado, porque é 
morrendo que nascemos para 
a vida eterna do espírito, que é 
a alma encarnada .                  

Abraçados na vontade de 
sermos hoje, melhores que 
ontem, para vivermos num 
lar, com a família, para juntos, 
conseguirmos uma renovação 
de desejos e promessas, se-
guirmos avante com os propó-
sitos de somarmos vitórias. A 
humildade é a chave para abrir 
a porta da esperança, com elos 
de luzes, para iluminar os pen-
samentos e ações em torno de 
problemas, desuniões,, que 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

SUPORTANDO.

Pr. Anastácio Martins

Suportando a luta, mas 
crendo na vitória! É assim 
que você conseguirá vencer 
todas as batalhas. Muitos 
têm desistido por não aguen-
tar fi rme no meio da tempes-
tade, acabam abandonando o 
barco no meio do mar, sem 
saber que se tivessem se es-
forçado um pouco mais, te-
riam conseguindo chegar em 
paz e em segurança. Deus 
só tem o melhor para você, 
ainda que tudo pareça per-
dido, continue confi ando no 
Senhor. Ele vê e sabe todas as 
coisas e está sempre pronto 
para te abençoar. Ele é amor, 
quer o seu bem, e está sem-

pre do seu lado. Jó provou 
o amor de Deus, tanto nas 
difi culdades quanto na pros-
peridade. Ele suportou tudo, 
confi ando que Deus era Po-
deroso para restaurá-lo de 
tudo o que o inimigo havia 
lhe roubado. Ele perdeu os 
fi lhos, a paz, a felicidade, a 
esposa e todos os seus bens, 
até mesmo a sua saúde, mas 
nunca blasfemou contra 
Deus, pelo contrário, no seu 
coração continuava louvan-
do-O. E no fi nal, Deus virou o 
seu cativeiro, lhe dando tudo 
em dobro. Isso só foi possí-
vel, por causa da sua fi deli-
dade ao Senhor. Coloque no 
seu coração e na sua alma: 
eu vou ser fi el a Deus, acon-
teça o que acontecer, Deus 
sempre estará em primeiro 
lugar na minha vida. Fazen-
do isso, você estará abrindo 
uma grande porta para o Se-
nhor trabalhar na sua vida e 
mudar tudo o que precisa ser 
mudando. Nunca pense que 
você não vencerá, porque 

Deus já preparou tudo para 
você desfrutar da vida abun-
dante aqui na terra. Seja qual 
for a sua luta, suporte, usan-
do a Palavra de Deus, que te 
garante a vitória. Jó não mur-
murou, nem reclamou, mas 
confessou que o Senhor era 
tudo para ele, naquele mo-
mento, nem se importou com 
o que as pessoas iriam pensar 
dele, nada pôde abalar a sua 
fé, nem a sua confi ança no Se-
nhor. Tomara Deus que você 
seja fi rme como Jó, que não 
abre a sua boca para falar pa-
lavras negativas. A sua ben-

Bala de Prata

Verso Gospel
Eu nasci pra ser locutor
Viajo o Brasil inteiro
Louvando ao Senhor.
No campo, na cidade.
Ou em qualquer lugar
Vou levando o meu lou-

vor.
O Senhor sempre esta-

rá
Me dando o seu amor!!!
Ooo vichii, vichii, vi-

cheee!!!

Agricultura mais produtiva

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

A produção paulista no 
ano agrícola 2016/17 regis-
trou ganhos de produtividade 
da terra de 4,1%, permitindo 
aumento de 6,2% do volume 
produzido, como mostram os 
mais novos dados do Institu-
to de Economia Agrícola (IEA) 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo. Ótimos números 
quando levamos em conta 
que a área cultivada teve in-
cremento de apenas 1,9%.

Boas notícias, felizmente, 
não são novidade para nós do 
setor agro, que mantém sua 
força mesmo em um Brasil 
politicamente instável e eco-
nomicamente se recuperando. 
Gera empregos e renda, cuida 
do meio ambiente e ameniza 
as sucessivas quedas ou ínfi -
mos crescimentos de outros 
segmentos econômicos.

Nós somos os responsáveis 
por “salvar a lavoura” ao mes-
mo tempo em que alimenta-
mos o mundo com produtos 
com qualidade e saudabilida-
de. Nossa laranja, por exem-

EFICÁCIA DO CONTROLE FINANCEIRO

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria empresarial

Especialista em Holding, Planejamento 
Sucessório e Tributário

Diretor do Simoni Organização Contábil
Diretor da Hold Solution

Email: vitorio@simonicontabil.com.br

Planejar é importante na gestão 
de qualquer negócio. Controlar, mui-
to mais. Pouco adianta traçar planos 
se não for feito o acompanhamento 
dessas ações. Sendo assim, planejar e 
controlar são os lados opostos de uma 
mesma moeda, mas que se comple-
mentam.

Avaliar os resultados e o desem-
penho de qualquer empresa é, portan-
to, de fundamental importância para 
orientar sua condução no contexto 
competitivo em que se transformaram 
os negócios.

Tal prática sinaliza se os negócios 

caminham de acordo com os objeti-
vos planejados ou necessitarão de 
modifi cações em seu curso.

Com relação a custos e despesas, 
por exemplo, a desorganização no 
controle afeta a lucratividade e pode, 
muitas vezes, enganar o empresário, 
ao ponto dele estar perdendo dinheiro 
quando pensa estar ganhando.

O problema maior neste caso é 
quando ele nem sequer conhece as ra-
zões que o levam a esta situação.

Até determinado momento, a em-
presa pode conviver com a situação. 
No entanto, quando começa a crescer e 
gerar um volume maior de transações 
comerciais, ela acaba exigindo uma 
mudança de postura, muitas vezes até 
em condição emergencial, dado que se 
transforma em ingrediente fundamen-
tal para sua sobrevivência.

Pesquisa feita pelo Sebrae-SP apu-
rou que aproximadamente 86% das 
micro e pequenas empresas do Esta-
do de São Paulo não tinham qualquer 
sistemática para operar seus custos. 
Esse resultado retrata uma realidade 
marcante: a forma intuitiva é, muitas 
vezes, utilizada na administração das 
fi nanças.

Não obstante tais resultados, ou-
tras pesquisas indicam que, por ques-

tões culturais, o brasileiro não tem o 
hábito de buscar orientação para me-
lhor fazer a gestão de suas fi nanças.

Corretas ou erradas deve-se saber 
que tais decisões afetam rapidamente a 
competitividade de qualquer empresa.

Portanto, frente a estes aponta-
mentos, qual a situação de sua em-
presa?

Se você tem as respostas, parabéns 
e continue assim, trabalhando com a 
prática do planejamento e, principal-
mente, com os controles.

Do contrário, comece a pensar nis-
to desde já. Uma ação inicial e bem 
simples é reservar, diariamente, um 
tempo para examinar as contas da 
empresa.

Uma atenção especial deve ser re-
servada às compras, pois para vender 
bem é preciso, antes, comprar bem. 
Um erro cometido no passado pode 
não ser recuperável, dependendo de 
suas circunstâncias.

Quanto às ferramentas importan-
tes para exercer a prática do controle 
sobre as fi nanças da empresa, há os 
índices operacionais e fi nanceiros.

Fazendo uso de dados obtidos 
através dos Demonstrativos de Re-
sultados e do Balanço Patrimonial da 
empresa, podemos acompanhar seu 

desempenho e saúde fi nanceira.
Através deles a empresa pode 

exercer a prática do controle compa-
rando seus resultados, por exemplo, 
com os índices obtidos pelas melho-
res empresas do setor, além de fazer 
uma comparação com os resultados, 
mediante sua evolução ao longo do 
tempo ou em dado período.

Os índices operacionais e fi nancei-
ros se dividem em índices de liquidez, 
de lucratividade e de endividamento.

De maneira bem resumida, pode-
-se explicar que os índices de liquidez 
determinam a capacidade para cumpri-
mento de obrigações fi nanceiras; os de 
lucratividade apresentam a rentabilida-
de das operações e o retorno fi nanceiro 
das atividades da empresa; fi nalmente, 
os de endividamento retratam a relação 
entre os recursos que são proporciona-
dos pelos acionistas e aqueles obtidos 
por meio de fi nanciamento.

Se você não tiver conhecimento 
sufi ciente para a execução de alguns 
dos controles apresentados, recorra ao 
auxílio de profi ssionais especializa-
dos para colaborar na administração 
fi nanceira de sua empresa.

O que está em jogo é a saúde fi -
nanceira de sua empresa. Será que ela 
não merece o melhor de sua atenção? 

plo, teve produção 24,6% 
maior do que na safra anterior 
com aumento de apenas 1% na 
área plantada. Isso representa 
324,5 milhões de caixas de 
40,8 kg: 13.241 mil toneladas.

79,5% deste volume tem 
como fi nalidade atender a in-
dústria, os 20,5% restantes 
destinam-se ao mercado de 
laranja para mesa. Quanto à 
área plantada, na atual safra 
registra-se discreto crescimen-
to tanto na área nova quanto 
na área em produção, embora 
ainda esteja em andamento 
o processo de erradicação de 
plantas em pomares compro-
metidos por problemas fi topa-
tológicos, principalmente Can-
cro Cítrico e HLB (greening).

A cana-de-açúcar também 
traz bons resultados com au-
mento de 2,6% na produção 
com relação à safra anterior, 
totalizando 450,1 milhões de 
toneladas. Resultado de inves-
timento para aumentar a pro-
dutividade dos canaviais pau-
listas, que na safra 2016/2017 
foram 2% (80,4 toneladas por 
hectare) mais produtivos do 
que na safra anterior.

Bons resultados com pe-
queno aumento na área: nova 
(0,8%) e para corte (0,6%). É o 
fruto do uso da tecnologia e 
da inovação no campo, cada 
dia mais conectado e cientifi -
camente alavancado.

Novas cultivares mais re-
sistentes ao estresse hídri-
co, aplicativos de celular que 
monitoram cada centímetro 
da lavoura, irrigação compu-
tadorizada mais produtiva, 
uso de GPS, drones e insumos 
mais efi cientes são alguns dos 

responsáveis por esse cresci-
mento a ser comemorado.

Modernidade utilizada em 
favor da estabilidade econô-
mica do produtor rural e que 
impacta diretamente no bol-
so e na saúde da população. 
Sabemos que em 2017 quem 
derrubou a infl ação – para 
abaixo da meta do governo – 
foi o grupo de alimentação, 
graças a números como o au-
mento de produção.

O levantamento do IEA rea-
lizou as previsões iniciais de 
área e produção para a safra 
paulista 2017/18 de grãos 
(primeira safra ou safra de Ve-
rão) e para as culturas da ba-
tata das águas, banana, café, 
seringueira e das uvas.

Para a safra de verão de 
grãos (algodão, amendoim das 
águas, arroz, feijão das águas, 
milho, soja e sorgo granífero 
das águas), os resultados par-
ciais, quando comparados com 
o mesmo período da safra pas-
sada, indicam decréscimo de 
0,1% na área cultivada, estima-
da em 1,5 milhão de hectares, 
e aumento de 0,4% na produ-
ção, com previsão de ultrapas-
sar 6,7 milhões de toneladas, 
sendo esperado ganho de 0,5% 
na produtividade média.

Entre os grãos, merece 
destaque o Amendoim das 
Águas, que, quando compara-
do à safra anterior, apresen-
tou aumento de 3,1% na área 
plantada. O   Escritório de De-
senvolvimento Rural (EDR) de 
Jaboticabal, principal região 
produtora do Estado, registra 
incremento de 24,1%, seguido 
de outras regionais que tam-
bém ampliaram o plantio de 

amendoim, como Barretos, 
Marília, Catanduva, Tupã e 
Dracena.

Para a produção, as esti-
mativas indicam alta de 5,7%, 
resultado dos ganhos em pro-
dutividade de 2,6%, especial-
mente, nas regiões de Tupã e 
Catanduva.

A primeira estimativa da 
safra de Café indica forte ex-
pansão na quantidade a ser 
colhida. Na safra anterior, fo-
ram colhidas 4,5 milhões de 
sacas de 60 kg benefi ciadas 
(ciclo de baixa), a atual deve-
rá superar as 5,3 milhões de 
sacas (318 mil toneladas), ou 
seja, incremento de 17,7% 
com um rendimento 18,2% su-
perior frente ao ano anterior.

Entretanto, quando compa-
rada à safra de 2015/16 (ciclo 
de alta), quando a colheita re-
gistrou 6,1 milhões de sacas, 
a atual estimativa representa 
queda de 14,6%.

No entanto, as boas condi-
ções climáticas nos principais 
cinturões e o manejo agronô-
mico adotado pelos cafeicul-
tores devem contribuir para 
um forte incremento na esti-
mativa de quantidade colhida.

Isso poderá ser comprova-
do no próximo levantamento, 
que será realizado em feverei-
ro de 2018.

São números que compro-
vam a modernidade, o com-
promisso, a seriedade e a 
força do trabalho no campo. 
A cada nova safra o agro mos-
tra que é um setor virtuoso e 
capaz de produzir resultados 
positivos que reverberam 
também em outros setores.

Boa safra

ção está mais perto, o tempo 
da luta e das tribulações pas-
sou, agora chegou a sua vez 
de fazer a diferença. Não ande 
preocupado, nem ansioso por 
nada. Deus quer lhe dar em 
dobro tudo o que o inimigo 
tirou de você no passado. Re-
ceba a sua benção, em Nome 
de Jesus (Jó 42:10). Esta é a 
minha oração. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pala-
vra. Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com

retardam a evolução que é o 
crescimento espiritual.    

Tudo que fazemos ou proje-
tamos no decorrer dos tempos 
em que encarnados estamos, 
num corpo material, o aprovei-
tamento através de estudos e 
de conhecimentos que adquiri-
mos pelo nosso esforço e dedi-
cação, causas espirituais, den-
tro da religiosidade evoluída, 
traz benefícios. Muitas vezes 
perdemos, outras ganhamos, o 
importante é orar e vigiar. 

Vivemos muito além da 
morte. Caminhamos para en-
contrarmos um mundo novo. 
Tudo passa com os correr dos 
tempos, que nascem e nunca 
morrem, são eternos         

EU SOU...      
EU SOU um ser de fogo 

violeta. EU SOU a pureza que 
DEUS deseja.   

EU SOU a chama violeta e só 
me submeto à luz.

NÓS SEREMOS FELIZES.       
Nada nos faltará. Gozare-

mos boa saúde e havemos de 
realizar tudo que desejamos, 
para honrar e glorifi car o nome 
de DEUS.             

A nossa caminhada como 
encarnados, exige muito tra-
balho e esforço, para adqui-
rirmos a evolução, encontrar a 
felicidade, apesar das difi cul-
dades que encontramos diante 
dos problemas, das dores e so-
frimentos, que passamos nos 
lares com a família e o mundo 
profano.         

Somos eternos para reali-
zarmos nossos planos, que 
foram planifi cados antes de 
reencarnarmos num corpo, de 
onde viemos do plano espiri-
tual para o material.      

A FELICIDADE SE CONQUIS-
TA COM O AMOR.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

 Nº 66, DE 29 DE JANEIRO DE 2018 – EXONERA, a partir 
de 31/01/2018, o Assessor de Gabinete HENRIQUE TEL MORETTI, 
lotado no gabinete do vereador João Bassi.

 Nº 67, DE 29 DE JANEIRO DE 2018 – NOMEIA, a partir de 
01 de fevereiro de 2.018, IRÍADES FÁTIMA RAQUEL GOULART, 
para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete, lotada no Gabinete do 
vereador João Bassi.

A mulher que eu amo tem um 
lindo sorriso e é tudo que eu pre-
ciso prá minha alegri. A mulher 
que eu amo tem nos olhos a cal-
ma que ilumina minha alma. É o 
sol do meu dia.

Tem a luz das estrelas e a be-
leza da fl ôr.

Ela é minha vida. Ela é o meu 
amor.

Seu amor é prá mim o que há 
de mais lindo. Se ela está sorrin-
do, eu sorrio também. Tudo nela 
é bonito, tudo nela é verdade e 
com ela eu acredito na felicida-

de. A mulher que eu amo é o ar 
que eu respiro e nela eu me inspi-
ro prá falar de amo. Quando vem 
prá mim é suave como a brisa e 
o chão que ela pisa se enche de 
fl ôr.

A mulher que eu amo enfeita 
minha vida, meu sonhos, realiza, 
me faz tanto bem.

Seu amor é prá mim o que há 
de mais lindo. Se ela está sorrin-
do eu sorrio também. Tudo nela é 
bonito, tudo nela é verdade e com 
ela eu acredito na felicidade.

P/  Dejair Thomazinho

TRIBUTO A UMA MULHER
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Inscrições da UNIVESP acontecem na EMEB 
Coronel Vaz até segunda-feira (19)

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer informa aos alu-
nos aprovados no ves-
tibular da UNIVESP que 
as inscrições acontecem 
até segunda-feira (19), 
na EMEB Coronel Vaz, 
das 11h às 21h. Quem 
prestou para outro polo 
deve procurar a unidade 
responsável.

Atenção para os do-
cumentos necessá-
rios:

• Uma foto 3X4 re-
cente.

• Certifi cado de 
conclusão do ensino mé-
dio e histórico escolar 
do ensino médio. (Prefe-
rencialmente cópia au-
tenticada ou cópia sim-
ples acompanhada do 
original para validação 
da cópia no Polo).

• Documento de 
identidade (RG ou RNE 
para estrangeiros). Có-
pia simples acompanha-
da da original. Não serão 
aceitos outros documen-
tos.

• Cadastro de pes-

soa física (CPF). Cópia 
simples. O CPF poderá 
ser substituído pelo RG, 
quando nele constar o 
número do CPF ou pela 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH).

• Título de eleitor, 
para brasileiros maiores 
de 18 anos, com a certi-
dão de quitação eleito-
ral.

• Prova de estar em 
dia com as suas obri-
gações militares, para 
brasileiro do sexo mas-
culino, que completa 

18 (dezoito) anos ou 45 
(quarenta e cinco) anos 
de idade entre 1 de ja-
neiro e 31 de dezembro 
do ano da matrícula. Có-
pia simples do Certifi ca-

do de Alistamento, nos 
limites da validade, Cer-
tifi cado de Reservista, 
Certifi cado de Isenção 
ou Certifi cado de Dis-
pensa de Incorporação.

Para mais informa-
ções, o candidato pode 
acessar o Manual do 
Candidato pelo link: 
https://univesp.br/
vestibular

Após quatro anos, Prefeitura resgatou a tradição dos bailes de Carnaval na Estação de Eventos Cora Coralina

“Carnaval em Família” agita folia em Jaboticabal

A Estação de Eventos 
Cora Coralina foi palco 
do resgate dos tradicio-
nais bailes de Carnaval 
em Jaboticabal. A inicia-
tiva garantiu a diversão 
de muitos jaboticaba-
lenses durante os dias 
do reinado de Momo.

Durante três noites de 
festa e duas matinês, a 
população compareceu 
à Estação de Eventos 
Cora Coralina e festejou 
ao som de Luana Costa 
e banda. “O resgate do 

Carnaval foi um grande 
desafi o, em tempos de 
crise, fi zemos uma fes-
ta modesta, mas com 
todo carinho e respeito 
que nossa população 
merece. Tivemos um 
ótimo Carnaval, repleto 
de alegria e o melhor, 
sem incidentes”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A Estação de Eventos 
Cora Coralina ganhou 
um colorido especial 
durante as matinês. 

Centenas de crianças 
foram comemorar o 
Carnaval. “O primeiro 
passo foi dado e resga-
tamos uma festa muito 
tradicional em nossa ci-
dade. A interação com 
os foliões e a partici-
pação do público nos 
motiva a investir na 
realização de eventos 
populares como o Car-
naval”, fi naliza o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

Viveiro Municipal espera ter mais 
um ano produtivo

O Viveiro Municipal 
de Jaboticabal tem 
desenvolvido um pa-
pel importante para 
o meio ambiente. Em 
2017, por exemplo, 
cerca de 60 mil mu-
das foram produzi-
das no local.

Lá são cultivadas 
aproximadamente 
100 espécies. “Do 
nosso viveiro saem 
mudas para refl ores-
tamento, plantio do-
méstico e arborização 
urbana. A expectativa 

é que tenhamos mais 
um ano produtivo”, 
comenta o secretário 
de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Am-
biente, José Carlos 
Abreu.

Os munícipes inte-
ressados podem reti-
rar até 20 mudas, bas-
ta procurar o Centro 
de Educação Ambien-
tal – CEA. Acima de 21 
mudas a requisição é 
retirada na secretaria.

Mais informações 
pelo (16) 3209-2450.

Endereços:
Secretaria de Agri-

cultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente

Rua Glycia Pedroso 
Fenerich, 147, bairro 
Jardim das Rosas 

Centro de Educação 
Ambiental

Rua Gonçalves 
Ledo, 165, bairro Jar-
dim Santa Rita

Viveiro Municipal
Próximo ao Canil 

Municipal (antigo ma-
tadouro), bairro da 
Estiva.
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Projetos que abrem créditos adicionais nos orçamentos da 
Prefeitura e do SAAEJ são aprovados em sessões extraordinárias
Os vereadores da 

Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram por unanimida-
de, em 2ª discussão 
e votação, em sessão 
extraordinária reali-
zada na quarta-feira 
(14/02), os proje-
tos de Lei Ordiná-
ria nº 100/2018 e nº 
101/2018. Os dois 
projetos, de autoria 
do Poder Executivo, 
permitem a abertura 
de créditos adicionais 
especiais nos orça-
mentos da Prefeitura 
Municipal e do Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jabotica-
bal (SAAEJ). A íntegra 
das sessões está dis-
ponível na WEBTV da 
Câmara.

A primeira matéria 
a ser discutida e vo-
tada pelos parlamen-
tares foi o Projeto 
de Lei Ordinária nº 
100/2018, que abre 
um crédito adicional 
especial no valor de 
R$ 363 mil no orça-
mento do SAAEJ para 
obras de implantação 
de setorização e sis-
tema de redução de 
perdas de água. Parte 
dos recursos para as 
obras, no valor de R$ 
300 mil, serão pro-
venientes de transfe-
rências do convênio 

celebrado entre o SA-
AEJ e o Fundo Estadu-
al de Recursos Hídri-
cos (FEHIDRO) para 
programas de sanea-
mento básico. O res-
tante, pouco mais de 
R$ 63 mil, será oriun-
do de recursos pró-
prios do SAAEJ, por 
anulação parcial da 
dotação orçamentária 
vigente da autarquia. 
O projeto foi aprova-
do por unanimidade 
em 1º e 2º turnos.

Por sua vez, o Pro-
jeto de Lei Ordiná-
ria nº 101/2018, que 
abre um crédito de R$ 
263 mil no orçamen-
to da Prefeitura para 
a implantação do Polo 
de Apoio Presencial 
da Universidade Vir-
tual do Estado de São 
Paulo (UNIVESP) em 
Jaboticabal, foi apro-
vado por maioria em 
1ª discussão e vota-
ção. Dos doze vere-
adores presentes, o 
projeto contou com 
11 votos favoráveis 
e uma abstenção. Já 
em 2ª discussão e vo-
tação, considerada 
pelo Regimento In-
terno da Casa como a 
decisiva, a aprovação 
foi unânime. De acor-
do com o texto apro-
vado, a instalação 
do polo é necessária 

para o funcionamen-
to dos cursos ofere-
cidos gratuitamente 
pela UNIVESP, na mo-
dalidade à distância 
(EaD). Isso porque, 
entre as contraparti-
das dos municípios 
para o recebimento 
da universidade, está 
o polo presencial, 
conforme chamamen-
to público em 2017.

NA REDE – O PL nº 
101/2018 foi motivo 
de discussões pelo Fa-
cebook dias antes da 
votação. A publicação 
de uma postagem na 
plataforma, contrária 
à aplicação de recur-
sos na implantação 
do polo presencial da 
UNIVESP em Jabotica-
bal e que convocava 
a população para pro-
testar contra a maté-
ria no dia da votação, 
foi o estopim dos de-
bates. O presidente 
da Casa, Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), chegou 
a se posicionar no Fa-
cebook, ainda terça-
-feira (13/02), quan-
to à postagem: “... 
Importante lembrar, 
que a verba inserta 
no projeto de lei en-
viado pelo Prefeito 
Hori à Câmara Muni-
cipal, será destinada 
à aquisição de com-
putadores que serão 

instalados nas duas 
salas da escola “Co-
ronel Vaz”, para que 
os alunos aprovados 
no vestibular pos-
sam assistir às aulas 
de seus respectivos 
cursos. É, portanto, a 
contrapartida da Pre-
feitura Municipal com 
o governo do Estado, 
sem a qual, a UNIVESP 
NÃO SERÁ INSTALADA 
EM JABOTICABAL. No-
vamente, SIMPLES AS-
SIM!!!”.

Manifestantes con-
trários e favoráveis 
ao PL nº 101/2018 
acompanharam as 
sessões na galeria da 
Câmara. Durante a 

discussão do projeto, 
o vereador Pepa Servi-
done (PPS) defendeu a 
aprovação da matéria 
e criticou duramente 
alguns munícipes por 
suas manifestações 
pelo Facebook. O pro-
nunciamento na ínte-
gra pode ser assistido 
pela WEBTV da Câma-
ra.

O presidente da 
Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), também 
aproveitou a discus-
são do projeto para 
explicar brevemen-
te sobre o que sig-
nifica a abertura de 
um crédito adicional 
no orçamento e so-

bre a contrapartida 
do município neces-
sária para a implan-
tação da UNIVESP na 
cidade. “Não se tra-
ta de nenhum recur-
so novo, é dinheiro 
que já está no orça-
mento do município 
e que vai mudar de 
rubrica”, discorreu o 
Chefe do Legislativo, 
que voltou a criticar 
o teor de postagens 
referente ao PL nº 
101/2018 feitas no 
Facebook, que, para 
o parlamentar, tinha 
conteúdo mentiroso 
ou o objetivo de in-
duzir a população ao 
erro.

“Titans – Desafi ando Limites” 
acontece no domingo (18)

No próximo dia 18 
de fevereiro, aconte-
ce em Jaboticabal uma 
prova que promete ser 
um marco em eventos 
de Corrida Pedestre e 
Mountain Bike. Trata-se 
do “Titans – Desafi ando 
Limites”, evento espor-
tivo que reúne duas di-
ferentes modalidades, 
com expectativa de 
grande número de par-
ticipantes e de público 
também.

De acordo com San-
tiago Rissi, idealizador 
das provas, a realização 

do “Titans – Desafi ando 
Limites” vem na forma 
de um incentivo para 
os atletas participarem 
de uma prova diferente, 
mais desafi adora. “Pro-
vas com percurso fácil 
acontece em todos os 
lugares, então eu pen-
sei na realização de algo 
que não fosse tão fácil, 
que tivesse um ar mais 
desafi ador. E ao juntar 
em um mesmo evento 
duas modalidades dife-
rentes como mountain 
bike e corrida pedestre, 
acaba sendo uma forma 
de incentivar a troca de 
experiências entre os 
atletas”, explica Rissi.

A prova vem sendo 
pensada desde o ano 
passado e o fato de ser 
a primeira realização 
desse tipo na cidade, 
difi culdades aparece-
ram. Segundo Rissi, a 
grande difi culdade foi 
encontrar patrocinado-

res para essa primeira 
edição, mas, a insistên-
cia e a seriedade do tra-
balho apresentado ame-
nizou isso.

A expectativa de par-
ticipantes é de cerca de 
200 a 300 atletas nas 
duas provas, o que já 
será um excelente nú-
mero, tendo em vista 
o ineditismo da pro-
va. “Eu havia feito um 
planejamento contan-
do com um maior nú-
mero de participantes, 
mas, fi co contente com 
a expectativa atual. Fa-
remos um evento com 
qualidade e já prepa-
rando para uma segun-
da edição”, diz o ideali-
zador.

As provas serão em 
duas modalidades: Cor-
rida Pedestre com per-
curso de 8km e saída às 
7h30 e Mountain Bike, 
com percursos de 30km 
e 50km, com saída pre-
vista às 9h10. Ambas 

as largadas e chegadas 
acontecem na Capela 
do Senhor Bom Jesus 
do Lazaretto, no bairro 
Barreiro.

O “Titans – Desafi an-
do Limites” conta com 
o patrocínio de SódBi-
ke, Oxiquímica, KSN, 
Ize Choperia, FisioHa-
ra, Vidral, Pizzaria Pro-
gredior, Qually Citrus, 
Agromaster, Mandu-
bim, Varejão Caipirão, 
Varejão Farturão e o 
apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal.

Quem é Santiago Rissi
Santiago Rissi tem 33 

anos e desde os sete 
anos é envolvido com 
esportes. Quando crian-
ça começou praticando 
Tae Know Do, depois 
partiu para o atletismo 
e há sete anos participa 
de provas de ciclismo 
(mountain bike e spe-
ed) , trazendo para Ja-
boticabal importantes 
títulos regionais.

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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Idosos de Jaboticabal entraram no 
clima da Folia

Incubados participam de consultoria oferecida 
pelo SEBRAE-SP

Todos as empresas re-
sidentes na Incubadora 
de Empresas de Jaboti-
cabal foram convidadas 
a participar de um dia 
de consultoria, ofereci-
do pela parceria entre a 
Central do Empreende-
dor, ITJ e Sebrae Aqui.

Todos os atendimen-
tos aconteceram de 
forma individual. “Os 
incubados foram convi-
dados para trocar expe-
riências com o consultor 

O objetivo é melhorar a produção através de planejamento e controle de produção
do SEBRAE. Diante de 
cada situação, conceitos 
sobre os processos de 
planejamento, redução 
de custos e garantia de 
maior produtividade fo-
ram discutidos”, afi rma 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

A consultoria foi to-
talmente gratuita. “O 
empresário, indepen-
dentemente de estar 
ou não incubado, deve 

Prefeito Hori abre planejamento 
escolar para 2018

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer promoveu 
na manhã de sexta-fei-
ra (16), um momento 
de planejamento das 
ações para o ano leti-
vo de 2018. Todos os 
professores, coorde-
nadores e diretoras da 
rede municipal par-
ticiparam do evento, 
no Clube de Campo da 
Nipo.

Uma parceria com 
o SENAC possibilitou 
a realização de uma 
palestra com o tema 
Planejar e Refl etir. Pla-
nejamento docente, a 
importância do olhar 
para o aluno e a ges-
tão em sala de aula. 

“Foi uma manhã espe-
cial. Nossos professo-
res discutiram 2018 e 
assistiram uma pales-
tra muito interessan-
te. Começamos o ano 
com a certeza que a 
educação terá melho-
ras signifi cativas”, afi r-
ma o prefeito José Car-
los Hori.

O secretário da pas-
ta, Adilson Martins, 
ressalta a importância 
do evento. “Todo en-
contro é muito provei-
toso, principalmente 
pela troca de experi-
ências para a solução 
diante de possíveis 
adversidades. O refl e-
xo em sala de aula é 
imediato”, fi naliza.

Diretrizes são decididas com a participação de todos os professores da rede

O Centro de Con-
vivência do Idoso 
‘Edson Martini’ – 
CCI –, de Jabotica-
bal, estava colorido 
e bastante animado 
na tarde da última 
quinta-feira (08). 
Ao som das tradi-
cionais marchinhas 
de carnaval, os fre-
quentadores do es-
paço aproveitaram 
a festa preparada 
para cair na folia.

“Foi tudo pre-
parado com mui-

to amor e carinho. 
Não podíamos fi-
car de fora de uma 
das datas mais ce-
lebradas no país”, 
comenta a diretora 
do CCI, Renata Su-
gahara.

Para finalizar, 
ela destacou a har-
monia do local. “O 
carnaval é alegria e 
todos que partici-
param saíram con-
tagiados por um 
clima maravilho-
so”, finalizou.

procurar os serviços 
oferecidos pelo SEBRAE 
e Central do Empreen-
dedor. Palestras, proje-
tos e consultorias são 
oferecidas durante todo 
ano, visando melhorar a 
situação das empresas 
de nossa cidade. Basta 
procurar a Central do 
Empreendedor no Paço 
Municipal”, fi naliza Va-
nessa.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3203-3398.
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Está no ar a Ouvidoria da Câmara 
Municipal de Jaboticabal

VICE  PREFEITO VITÓRIO DE SIMONI CONSEGUE 
240 MIL COM O DEPUTADO LEO OLIVEIRA

Já está em funciona-
mento a Ouvidoria da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. No ar desde 
1º de fevereiro de 2018, 
quando entrou em fase 
de implantação, o novo 
serviço permite a qual-
quer cidadão ou enti-
dade solicitar informa-
ções, enviar sugestões, 
críticas e elogios relati-
vos ao Legislativo mu-
nicipal.

Criada pela Resolução 
nº 341/2017, a Ouvido-
ria da Câmara funciona 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h30 às 11h30, 
e das 13h às 17h, e o 
seu atendimento é feito 
por meios eletrônicos e 
presencial.

COMO UTILIZAR O 
SERVIÇO? – Para iniciar 
uma manifestação onli-

O Vice Prefeito de Ja-
boticabal Vitório De Si-
moni conseguiu uma 
verba de R$ 240 mil re-
ais através do Deputa-
do Estadual Leo Olivei-
ra para recapeamento 
asfáltico.

O pedido ao Deputa-
do foi feito no fi nal do 
ano passado e no início 
deste ano, o Prefeito 
Hori e o Vice Prefeito Vi-
tório estiveram em São 
Paulo no Palácio dos 
Bandeirantes assinando 
esse convênio referente 
esse recurso.

ne, o cidadão deve clicar 
no menu “OUVIDORIA”, 
ou no banner “OUVIDO-
RIA”, em Links Úteis, 
localizados na página 
principal do site insti-
tucional (www.camara-
jaboticabal.sp.gov.br), 
e selecionar uma das 
formas de atendimento 
apontadas na página.

Atualmente, são seis 
formas de acesso à Ou-
vidoria: via formulá-
rio ou chat, ambos no 
site; pelo WhatsApp 
(16) 99754-3179; por 
e-mail (ouvidoria@ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br); por telefone (16) 
3209-9499; ou ainda 
por atendimento pre-
sencial. Também já está 
em processo de implan-
tação a oferta do servi-
ço pelo Messenger na 

“Em uma época em 
que os recursos públi-
cos estão cada vez mais 
difíceis de serem con-
quistados, tenho cer-
teza que o Deputado 
Estadual Leo Oliveira 
priorizou nossa cida-
de e mostra que é um 
grande parceiro da ci-
dade de Jaboticabal. É 
muito bom saber que 
podemos contar com o 
apoio desse amigo que 
olha pra nossa cidade 
com muito carinho. “ 
enfatiza Vitório De Si-
moni.

página da Câmara no 
Facebook. Cada aten-
dimento online gerará 
um tíquete de protoco-
lo para que o solicitante 
acompanhe o andamen-
to da sua solicitação.

“Evidentemente que 
sempre estamos bus-
cando novas formas de 
aprimorar as ferramen-
tas de transparência 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal. E a im-
plantação da Ouvidoria 
da Câmara refl ete essa 
preocupação. Portanto, 
esse é mais um servi-
ço importante que pas-
samos a oferecer aos 
verdadeiros cidadãos 
jaboticabalenses, de 
nascimento ou adoção, 
que se preocupam com 
a cidade e que desejam 
contribuir de alguma 

PL que cria cargos de Diretor de Escola será 
votado na segunda-feira (19/02)

O Projeto de Lei nº 
91/2017, que cria três 
cargos de Diretor de 
Escola, será votado em 

1ª discussão e votação, 
nesta segunda-feira 
(19/02), na Câmara 
Municipal de Jabotica-

bal. De acordo com o 
Poder Executivo, autor 
da matéria, os cargos 
são necessários por 

conta da inauguração 
das escolas munici-
pais de Educação Bá-
sica de Educação In-
fantil, as EMEB’s Zilda 
Arns Neunamm, Pro-
fessor Edgard D’Amico 
e Mário de Stéfani. O 
Executivo ainda res-
salta que o Diretor de 
Escola compõe o Qua-
dro do Magistério e é 
responsável por diri-
gir todas as atividades 
pedagógicas e admi-
nistrativas inerentes à 
Unidade Escolar.

Os vereadores tam-
bém apreciarão em 1º 
turno o Projeto de Lei 
nº 90/2017, de autoria 
do Poder Executivo, 
que institui 12 fun-
ções gratificadas para 
o cargo de Gerente de 
Unidade de Saúde, pri-

vativa de Técnico Mu-
nicipal de Nível Supe-
rior em Enfermagem, e 
uma para o de Gerente 
do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Ur-
gência (SAMU), na área 
de enfermagem, pre-
enchidas obrigatoria-
mente por servidores 
do quadro efetivo. 

De acordo com a 
exposição de motivos 
apresentada no texto 
encaminhado à Casa 
Legislativa, “As uni-
dades de saúde apre-
sentam complexida-
de nas suas ações e 
neste contexto, se 
faz necessário criar 
o papel do gerente 
de unidade a fim de 
instrumentá-la para 
as mudanças que são 
necessárias à implan-

tação do modelo de 
atenção à saúde pro-
posta pelo SUS”. Além 
disso, de acordo com 
o Executivo, o proje-
to pretende atender 
a solicitação de pa-
gamento de gratifica-
ção aos enfermeiros 
que trabalham nas 
unidades básicas de 
saúde, ambulatórios 
de saúde mental e 
infectologia, centros 
de atenção psicosso-
cial, unidade de saú-
de da mulher, centro 
de saúde, vigilância 
epidemiológica, e 
outros.  O valor de 
cada FG será de R$ 
2.200,00. 

A sessão começa às 
20 horas com trans-
missão ao vivo pela 
WEBTV da Câmara.

forma no processo le-
gislativo, além, claro, 
de servir como um ca-

nal para avaliações, 
críticas e elogios tanto 
de servidores como de 

nós parlamentares”, ob-
servou o presidente Dr. 
Edu Fenerich (PPS).

SAAEJ realiza reforma e ampliação na 
ETE de Córrego Rico

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ja-
boticabal – SAAEJ – ini-
ciou na última quarta-
-feira (14) reforma e 
ampliação da Estação 
de Tratamento de Es-
goto – ETE – de Córrego 
Rico. A intervenção re-

presenta avanço para o 
distrito. 

“Estão sendo constru-
ídos três fi ltros novos 
que contribuirão com 
a redução de possíveis 
mal cheiros e aumenta-
rá a efi ciência do trata-
mento”, explica o pre-

sidente da autarquia, 
André Nozaki.

A obra é estimada em 
R$ 148 mil e a previ-
são para conclusão é de 
três meses. Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3209-9900.
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