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Foco será nas áreas de educação, saúde e infraestrutura

Prefeito vai a Brasília pedir 
projetos e confi rmar R$ 
711 mil para Jaboticabal

O prefeito José Carlos 
Hori aproveitou os últi-
mos dias de adesão às 
emendas parlamentares 
para buscar mais verbas 
e projetos para Jabotica-
bal. Hori visitou gabinetes 
de deputados e confi rmou 
a vinda de R$ 711 mil do 
Apoio Financeiro aos Mu-
nicípios (AFM), na terça 
(27) e quarta-feira (28), em 
Brasília.

Jaboticabal conquista 5º lugar na 
classifi cação geral do JORI 2018

Jaboticabal conseguiu uma excelente participação no 
JORI 2018. Após cinco dias de disputa, os atletas con-
quistaram a 5ª colocação geral, garantindo participa-
ção nos Jogos Abertos do Idoso - JAI, que acontece de 
27 a 31 de março, na Praia Grande.

Qualifi cação garante participação de 
várias modalidades para o JAI 

Grávidas e lactantes devem 
atualizar cadastro para 

receber R$ 39 mensais do 
“bolsa gestante”

A Prefeitura de Jaboticabal convoca gestantes e mães 
de bebês até seis meses a manifestar o interesse em 
receber o complemento no auxílio do Bolsa Família. As 
mulheres cadastradas no programa terão direito à R$ 
39 mensais. As gestantes, basta procurar o CIAF mais 
próximo de casa. As lactantes devem procurar a Casa 
do Bolsa Família, na Praça Abreu Sodré, nº 93.

Jovens entre 15 e 29 anos interessados devem 
procurar a Secretaria de Assistência Social

Jovens até 29 anos podem 
obter 50% de desconto em 

atividades culturais, esportivas 
e educacionais

Os jovens passaram a ser reconhecidos como cidadãos 
de direitos. O programa ID Jovem ou Identidade Jovem pro-
movido pelo Governo Federal surgiu para regulamentar os 
benefícios fornecidos pela criação do Estatuto garantindo 
acesso à cultura, esporte, lazer, mobilidade e ao transpor-
te por jovens de baixa renda que estejam enquadrados nos 
pré-requisitos do programa.
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Jaboticabal moderniza site 
para agilizar reparos na 

iluminação pública
A Prefeitura de Jaboticabal criou um novo sistema para agilizar a troca de lâm-

padas queimadas e/ou demais reparos na iluminação pública. A exemplo do an-
tigo formulário online, o novo site http://iluminacaopublica.jaboticabal.sp.gov.br 
registrará o pedido, mas gerará um protocolo, que poderá ser acompanhado pelo 
morador.
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Departamento de Cultura abre 2018 com o 
melhor do samba e do pagode

Empresas de Jaboticabal estão convidadas para participar 
do mais tradicional torneio de futebol do interior paulista

Portaria com a nomeação está disponível no site ofi cial de 
Jaboticabal

Jovens entre 15 e 29 anos interessados devem procurar a 
Secretaria de Assistência Social

“Os Moiado” transforma a Quinta no 
Museu em genuína Casa de Bamba

Congresso Técnico do 1º de Maio 
acontece na terça-feira (06)

Prefeitura convoca primeiros estagiários 
aprovados em processo seletivo

Jovens até 29 anos podem obter 50% 
de desconto em atividades culturais, 

esportivas e educacionais

Exposição Fotográfi ca homenageia 
mulheres

A Quinta no Museu 
começa com o pé direi-
to. Após diversas apre-
sentações realizadas no 
ano passado, marcadas 
pela diversidade musi-
cal e o encontro de di-
ferentes gerações, o De-
partamento de Cultura 
inicia 2018 com o mais 
genuíno ritmo brasilei-
ro.

“Começamos o ano 
com um grupo bastante 
conhecido em Jaboti-
cabal. ‘Os moiado’ pre-
pararam um repertório 
bastante diversifi cado 
dentro de sua proposta. 
Todos estão convida-

Acontece na terça-
-feira, 6 de março, no 
auditório da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, às 
20 horas, o Congresso 
Técnico do Torneio 1º 
de Maio. Na reunião, as 
equipes participantes 
vão acompanhar a to-
dos os detalhes para o 
início do campeonato.

“É importante que to-
dos os representantes 

Portaria com a nome-
ação está disponível no 
site ofi cial de Jabotica-
bal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal convocou esta-
giários de diferentes 
áreas, aprovados no úl-
timo processo seletivo 
realizado em novembro 

Os jovens passaram a 
ser reconhecidos como 
cidadãos de direitos. 
O programa ID Jovem 
ou Identidade Jovem 
promovido pelo Gover-
no Federal surgiu para 
regulamentar os bene-
fícios fornecidos pela 
criação do Estatuto ga-
rantindo acesso à cultu-
ra, esporte, lazer, mobi-
lidade e ao transporte 
por jovens de baixa ren-
da que estejam enqua-
drados nos pré-requisi-
tos do programa.

“Jaboticabal passa a 
contar com o benefí-

Em homenagem ao 
Dia Internacional da 
Mulher, comemorado 
anualmente em 8 de 
março, a Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
de Departamento de 
Cultura, em parceria 
com a Expertise Cursos 
de Jaboticabal e o Jabo-
ticabal Shopping, reali-
zam a exposição foto-
gráfi ca “Mulheres”.

A exposição aconte-
ce de 5 a 11 de março, 
no corredor central do 
Jaboticabal Shopping, 
retratando personagens 
femininas que destaca-
ram por suas atuações 
ao longo da história.

“Como forma de trei-
nar o olhar e praticar 
ensaios diferenciados, 
os alunos do curso de 
fotografi a básica fi ze-
ram releituras de an-
tigas imagens de mu-

dos para acompanhar a 
volta do Quinta no Mu-
seu, declara o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

lheres que marcaram 
época. E, aproveitando 
a proximidade com o 
Dia Internacional da 
Mulher, foi montada 
essa exposição”, explica 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura.

As fotos foram fei-
tas por Luuh Oliveira, 
Wania Ferreira Lopes, 

A apresentação acon-
tece no quintal do 
Museu Municipal das 
19h30 às 22h. Mais in-
formações pelo telefo-
ne (16) 3202-8323.

Hortência Rodrigues, 
alunas do curso de foto-
grafi a básica da Exper-
tise. E as personagens 
que passaram por relei-
turas são Frida Kahlo, 
Maria Bonita, Carmem 
Miranda, Cleópatra, Ma-
lala, Coco Chanel, Ro-
sie Rebitadeira, India 
Caiapó, Marilyn Mon-
roe, Tarsila do Amaral e 
Aqualtune.

Todas as mulheres 
que serviram como mo-
delo são amigas das 
fotógrafas, o que faci-
litou muito na hora da 
produção das imagens, 
sem contar que foi bas-
tante diferentes para 
todos”, afi rma o diretor.

Anote na agenda:
Exposição Fotográfi ca 

“Mulheres”
Local: Jaboticabal 

Shopping
Data: 5 a 11 de março

CULTURA

GAZETA ESPORTES

estejam presentes no 
Congresso Técnico. É o 
momento de trocar in-
formações e conhecer 
todos os detalhes do re-
gulamento”, informa o 
presidente da Fundação 

de Amparo ao Esporte, 
Fábio Bortolossi.

A grande fi nal aconte-
ce em 1º de maio. Mais 
informações, o telefone 
de contato é (16) 3202-
0587.

cio que garante inser-
ção social aos nossos 
jovens, com descontos 
em eventos culturais, 
esportivos, de lazer 
e passagens gratuitas 
para ônibus, trem e em-
barcação. Os interessa-
dos já podem procurar 
a Secretaria de Assis-
tência Social para obter 
mais informações”, afi r-
ma a secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

Atenção para os re-
quisitos necessários 
para participar do ID 
Jovem:

• Ter entre 15 e 29 
anos

• Estar inscrito no 
Cadastro Único do Go-
verno Federal

• Estar com o Ca-
dastro atualizado

• Ter renda fami-
liar de até dois salários-
-mínimos

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato da Casa do Bolsa 
Família é (16) 3204-
4405.

de 2017. A lista comple-
ta também será publica-
da no Diário Ofi cial do 
Município.

“Todos os aprovados 
serão informados. É 
muito importante que 
se atentem ao prazo e 
documentação necessá-
ria. Nosso Departamen-

to de Recursos Huma-
nos está à disposição 
para eventuais dúvi-
das”, afi rma o secretá-
rio de Administração, 
Leonardo Yamazaki.

Atenção para a lista 
completa de estagiários 
no site: jaboticabal.
sp.gov.br

CRAS desenvolvem ofi cinas 
noturnas em Jaboticabal

Considerada a porta 
de entrada da Assistên-
cia Social, os Centros de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), de Ja-
boticabal, têm desenvol-
vido ofi cinas no período 
noturno para crianças e 
adolescentes. A inicia-
tiva tem como objetivo 
ocupar o tempo ocioso 
deste público, e o resul-
tado tem sido positivo.

“Embora os CRAS fi -
quem abertos das 8h às 
17h, percebemos que o 
grande problema estava 
sendo depois desse ho-
rário, quando eles saem 
da escola e não tem o 
que fazer. Olhando um 
pouco a estrutura que 
a comunidade tem, ini-

ciamos alguns projetos 
noturnos e estamos am-
pliando gradativamente. 
A adesão tem sido muito 
boa”, explicou a secretá-
ria de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

O CRAS 1, no Jardim 
Grajaú, oferece aulas de 
kung fu todas as quar-
tas e sextas-feiras, das 
19h30 às 21h30. Já o 
CRAS 2, localizado no 
Cohab 4, recebe crianças 
e adolescentes de segun-
da e sexta-feira, a partir 
das 17h30, para aulas de 
capoeira. A mesma mo-
dalidade é oferecida em 
Córrego Rico, de terça e 
quinta-feira, das 18h30 
às 20h30, na quadra da 
escola Tereza Noronha 

Carvalho.
“Temos deslocado 

uma equipe com assis-
tente social que tem 
levantado demandas e 
trazido de volta à popu-
lação do distrito servi-
ços e intervenções para 
a garantia dos direitos 
sociais. Esse trabalho é 
feito em parceria com 
o Conselho Tutelar”, co-
menta Pellegrini.

A partir da próxima se-
mana, as ofi cinas notur-
nas também chegam ao 
CRAS 3, no Parque 1º de 
Maio. No bairro são es-
peradas ações todos os 
dias, inclusive aos fi nais 
de semana, voltadas para 
a cultura de rua, como ri-
mas, grafi te e skate.
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TEMOS QUE CONHECER A RAZÃO DA VIDA

A falta de conhecimento e 
de estudo atrasa a evolução. 
Precisamos dispor de atribu-
tos morais para vencermos 
nossas provas, onde encarna-
dos, precisamos sobreviver 
e vencermos a ignorância. O 
espírito é força, inteligência e 
poder. Precisamos viver para 
resgatar dividas contraídas em 
vidas anteriores, num passado 
que deixou marcas gravadas 
no seio das vidas sucessivas. 
Se nós retardarmos o progres-
so para chegarmos à evolução, 
deixamos para trás inúme-
ras oportunidades que nos é 
oferecida, para caminharmos 
pelos mundos da redenção 
espiritual. Os deveres do ho-
mem nascem na proporção 
dos direitos. Temos que ser 
trabalhadores e cumpridores 
de nossas obrigações, dentro 
da reforma intima, conhecer-
mos a nós mesmos. O amor 
constrói a certeza de que DEUS 
existe, nascendo a fé como 
recurso  do perdão com hu-
mildade. Nós temos que lutar 
e vencer. Quanto mais prepa-
rado for o espírito, maior é o 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

DECISÃO

Pr. Anastácio Martins

Todos nós tomamos deci-
sões na vida, seja para com-
prar, vender, casar ou fazer 
qualquer negócio. Busque a 
direção do Senhor, para não 
errar o alvo. Muitos toma-
ram decisões sem consultar 
a Deus, tentando ser sábio 
aos seus próprios olhos, não 
querendo ouvir opinião de 
ninguém, no fi nal pagaram 
um preço muito caro. Alguns 

acabam se arrependendo, 
outros não. Por isso é bom 
pensar antes de empenhar 
a sua palavra. Procure fazer 
as coisas com calma e paci-
ência, não tenha pressa para 
resolver os problemas, mas 
sim, tenha sabedoria e inte-
ligência, principalmente se 
estiver sobre pressão, espera 
no Senhor, Ele lhe dirá tudo 
o que deve fazer e como agir 
diante da situação. Ló não 
acreditou que Deus estava 
com ele naquele momento, e 
tomou a pior decisão. Seu tio 
Abraão, o chamou para resol-
ver um problema que estava 
acontecendo entre os pasto-
res dele. Ló não quis resolver, 
mas sim se afastar, pensando 
que seria a solução. Seu tio 
lhe propôs um acordo dizen-
do: ora, não haja contenda 

entre mim e ti, porque somos 
irmãos. Se você for para a es-
querda, irei para a direita. E 
levantando Ló os seus olhos e 
viu toda a campina do Jordão, 
que era bem regada, escolheu 
para si, e partiu Ló com a sua 
família e tudo o que era seu. 
Ele não consultou ao Senhor, 
nem quis ouvir a opinião do 
seu tio. Porém, foi se aproxi-
mando de Sodoma e Gomor-
ra, cidade cheia de pecados 
e muita sujeira. Ali prospera-
ram muito e criou suas fi lhas, 
todavia nunca pensou em sair 
dali, até que Deus enviou dois 
anjos para destruí-las. Os an-
jos tiraram Ló e sua família, 
e começou a descer fogo e 
enxofre sobre as cidades. A 
mulher de Ló olhou para trás 
e transformou-se numa está-
tua de sal. Ele perdeu tudo o 

Bala de Prata

Verso Gospel
Quando tudo parece na 

vida desabar
Não tenha de enfrentar.
Toda luta um dia vai aca-

bar.
E você encontrará o cami-

nho para caminhar.
Deus te deixa passar pelo 

vale, mas nunca te abandona-
rá.

Porque do outro lado Deus 
vai abençoar.

E a sua trajetória será 
como o dia de sol a brilhar.

Ooo vichii, vichii, vicheee

Código Florestal já!

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta semana pela 
constitucionalidade do Código Flo-
restal (Lei nº 12.651/2012). A dis-
cussão que já durava seis anos foi 
decidida pelo voto do decano Cel-
so de Mello, abrindo caminho para 
que nossos produtores não sejam 
mais vistos como desmatadores e 
inimigos da natureza, consolidem 
seu espaço produtivo e continuem 
a gerar emprego e renda a partir da 
agricultura sustentável que aqui se 
pratica.

O Código recebeu quatro 
Ações Diretas de Inconstituciona-
lidade (Adins) questionando 58 
pontos do texto, que foi constru-
ído na maior discussão pública 
desde a Constituição. Foram re-
alizadas dezenas de audiências 
públicas com representantes tan-
to do setor produtivo, a favor do 
texto, quanto de ambientalistas, 
contrários, justamente para que a 
decisão popular prevalecesse – e 
prevaleceu.

O fruto desta ampla discussão 
é o Código que agora, definiti-
vamente, foi reconhecido como 

legal, abre caminho para iniciati-
vas que são compromissos assu-
midos pelo Brasil no Acordo do 
Clima de Paris, em 2015. A mais 
alta Corte do Brasil reconheceu 
como válido um Código que, ao 
contrário do que alguns afirmam 
de forma irresponsável, propor-
cionará recomposição florestal de 
milhões de hectares.

A decisão do Supremo traz, 
principalmente, segurança jurí-
dica para que sejam aplicadas 
ações, como a implantação da 
Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta (ILPF) em 15 milhões de hec-
tares e a execução do Programa de 
Regularização Ambiental (PRA), 
em nosso Estado, que aguarda a 
decisão do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ/SP).

Nossa expectativa é que o PRA 
seja colocado em prática o quanto 
antes para que nossa produção 
agropecuária continue sendo fei-
ta em harmonia com o meio am-
biente, mas agora com segurança 
jurídica inquestionável.

Aqui em São Paulo mais de 
98% dos produtores aderiram ao 
CAR. Por determinação do Gover-
nador Alckmin, nós da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
sintonizados com a Secretaria do 
Meio Ambiente estamos prepara-
dos e organizados para, rapida-
mente, implantarmos o PRA.

Uma produção que não ape-
nas alimenta o País e boa parte do 
mundo, mas também melhora a 
economia nacional, tanto no âm-
bito macro quanto no doméstico. 
Isso porque, mais uma vez, os 
resultados do setor agro são exce-
lentes.

Segundo dados divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) registrou 
alta no ano passado. Impulsiona-
da pela agropecuária, a economia 
brasileira voltou a crescer em 
2017, após dois anos de queda, e 
teve alta de 1%. Em 2016, o tombo 
havia sido de 3,5%, assim como 
no ano anterior. O resultado é o 
melhor desde 2013, quando o 
avanço foi de 3%.

A alta de 1% do PIB em 2017 é 
resultado da expansão de 13% da 
agropecuária, já que os setores 
de serviço e indústria se mantive-
ram praticamente estacionados. 
A agropecuária teve o melhor re-
sultado desde 1996 e foi grande 
responsável pelo crescimento do 
País em 2017. Ou seja, se não fos-
se a alta de 13,2% do setor agro, a 
economia não teria avançado.

O setor deu um alento à eco-
nomia ao derrubar a inflação em 
2017 – efeito da queda acentuada 
no preço dos alimentos. Medida 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), a infla-
ção fechou 2017 com alta de 2,95% 
- atrás apenas dos 1,65% registra-
dos em 1998, segundo o IBGE.

Índice que ficou até mesmo 
abaixo da meta do Banco Central, 
de 3% a 6%, e que teve como con-
tribuição determinante a queda 
dos preços do grupo Alimento e 
Bebidas, que recuou nada menos 
do que 1,87%. A queda dos núme-
ros para a alimentação em domi-
cílio foi maior ainda, alcançando 
4,85%.

A última vez que foi registrada 
essa diminuição foi em 2006, de 
0,13%, o resultado mais baixo da 
série histórica do IBGE até então, 

iniciada em 1994. Esta deflação é 
resultado do compromisso e da 
seriedade do setor agro, que no 
ano passado quebrou recordes de 
safra utilizando tecnologia para 
aumentar a produtividade e pou-
par recursos naturais. Além disso, 
temos o consumo das famílias 
voltando a crescer e somando R$ 
4,16 trilhões em 2017.

É a força do agro reverberando 
além do setor. É por isso que luta-
mos tanto para que o Código Flo-
restal fosse considerado legal. É por 
isso que precisamos desta seguran-
ça jurídica para nosso agricultor, 
para que ele possa realizar seu tra-
balho, gerando renda e empregos, 
alimentando boa parte do mundo 
e auxiliando a retomada econômica 
do Brasil. Mas com regras claras e 
que também estabeleçam harmo-
nia com o meio ambiente.

O Brasil preserva a vegetação 
nativa em mais de 66% de seu ter-
ritório; a Dinamarca cultiva 76,8% 
de sua área – 10 vezes mais –; a 
Irlanda, 74,7%; os Países Baixos, 
66,2%; o Reino Unido 63,9%; e 
a Alemanha 56,9%. Estes dados 
também precisam ser divulgados 
pela imprensa.

A nossa produção agrícola bra-
sileira ocupa menos de 8% do terri-
tório nacional para alimentar o Bra-
sil e parte do mundo. O País utiliza 
apenas 7,6% de seu território com 
lavouras, somando 63.994.479 
hectares. Não há motivos para 
guerras ideológicas, chega de gla-
diadores! É hora de produzir!

O agro é sustentável e agora 
reconhecidamente legal poderá 
contribuir, ainda mais, para a pre-
servação ambiental e crescimento 
econômico do País.

que havia ajuntado, quando 
estava com o seu tio Abraão. 
Enfi m, Ló sofreu, por uma de-
cisão errada, achando que se 
daria bem, mas se deu muito 
mal. Quantos que não estão 
vivendo como Ló, neste mun-
do? Muitos. O melhor cami-
nho para a vitória é entregar 
sua vida ao Senhor e confi ar 
Nele. E tudo o que fi zer, faça 
debaixo da direção de Deus. 
Ele conhece o futuro daque-
les que confi am Nele. (Gêne-
sis 13). Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant Nº 789. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebookcatedraldopovode-
deus@hotmail.com                                        

A ARTE DE VIVER - MULHER

Deus, perfeito que é, criou 
o mundo e todas as coi-
sas com absoluta perfeição. 
Quando terminou,  contem-
plou sua criação e viu que 
tudo era bom.  Extasiado 
diante da beleza do paraíso, 
Deus criou o homem e colo-
cou toda sua criação ao seu 
dispor para que fosse eterna-
mente feliz. 

Porém, Deus percebeu que 
o homem, apesar de viver 

LUIS CARLOS FERNANDES
PSICÓLOGO

no paraíso, sentia-se triste e 
solitário, pois não tinha nin-
guém para dividir sua ale-
gria. Conhecendo o homem 
profundamente, e sabendo 
da sua eterna insatisfação, 
Deus esperou que ele dormis-
se, talvez para que não desse 
palpites, e aperfeiçoou o que 
já considerava perfeito.

Deus viu que seu rascunho 
era muito bom, mas faltava 
alguma coisa para que sua 
obra fosse completa. Então, 
delicadamente, Deus retirou 
uma costela do homem, pois 
viu que ele precisava de al-
guém que estivesse sempre 
ao seu lado, não acima para 
comandá-lo, nem abaixo para 
ser comandada, mas junto, 
para completá-lo.  E Deus 
criou a mulher.

Assim, o homem fi cou com 
um vazio, não no corpo, mas 
na alma, que só pode ser pre-

enchido pela mulher, sua fi el 
companheira de viagem.

Esta narrativa não se en-
contra no livro do Gênesis, 
mas foi escrita no livro da 
vida. 

Ao criar a mulher, Deus 
nos deu a oportunidade de 
ver a grandeza do seu amor 
incondicional, que nos per-
doa sempre, apesar da nossa 
ingratidão, quando vemos as 
mães que perdoam seus fi -
lhos e os amam do jeito que 
são.

Mulher, expressão humana 
do divino amor de Deus.

E quis Deus que a salvação 
nos chegasse através  de uma 
mulher simples,  Maria.

E hoje tantas são as Marias 
que carregam em seu coração  
a salvação em suas mais va-
riadas expressões:

Salvação para o fi lho ou  
marido dependente do álcool 

ou das drogas,  para a fi lha 
desorientada perdida por ca-
minhos incertos,  para a famí-
lia desestruturada pela falta 
de Deus,  para os homens 
iludidos por sua onipotência 
masculina  

Este Dia Internacional da 
Mulher, não é,  como dizem 
os machistas de plantão, o 
único dia do ano dedicado a 
mulher, mas sim o único dia 
do ano em que elas permitem 
que nós  homens  as homena-
geemos, pois não querem e 
não  precisam de reconheci-
mento, simplesmente porque 
fazem tudo por amor a Deus 
e  a vida.

Parabéns por esse dia e 
obrigado por nos ensinarem a 
ver as coisas simples da vida 
com os olhos do coração.

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

QUARESMA E FRATERNIDADE

Com a luz de CRISTO, inicia-
mos novo trajeto de vida: “VIVER 
A VIDA EM PLENITUDE”! Éra-
mos escravos e CRISTO nos mostra 
qual é a “ESTRADA” que devemos 
percorrer para atingir a felicidade!  
Enquanto o mundo material limita 
nossos horizontes, a luz divina faz-
-nos divisar a verdade da vida!

Dinheiro, riqueza, sucesso mate-
rial parecem geradores de felicidade. 

 PROFESSOR BENÊ

Parece porém, que nós nos enrique-
cemos na medida do amor que con-
sagramos ao PAI celeste e a nossos 
irmãos.

Deus veio até nós na pessoa de 
CRISTO para nos mostrar o cami-
nho da felicidade em plenitude.

Já na humildade de Belém, indica 
as vias corretas da felicidade! ELE se 
fez nosso irmão em todas as dimen-
sões. Quaresma é um desvestir-se 
dos “sonhos” de grandeza e revestir-
-se  da “fraternidade” a exemplo de 
CRISTO.

Estamos vivendo um tempo de 
desnudar-se da matéria que escra-
viza, para energizarmo-nos, com a 
vida em plenitude que nos transfor-
ma em irmãos, superar preconceitos, 
eliminar egoísmo são os caminhos 
da QUARESMA!

A SUA CONDUTA É CONDIZENTE COM O SEU DISCURSO?

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

Nunca em nenhum outro período, 
houve tantos casos de afastamento 
do trabalho por causa de alto estres-
se, esgotamento nervoso e estafa. 
Recentes pesquisas indicam que o 
grau de estresse e infelicidade nas 
organizações já atinge patamares 
elevados. O que fazer para criar um 
ambiente feliz, leve e transparente 
em sua empresa? Você é feliz? Sua 
empresa é feliz? Parece uma pergun-
ta boba, mas não é mesmo. Felici-
dade é um diferencial competitivo? 

Encontrar respostas e soluções para 
esse tema será o grande diferencial 
nos próximos anos, pelo simples 
fato de que, hoje, existem empresas 
cada vez mais enxutas e com maior 
pressão por resultados. É preciso 
que haja mudança coesa, quem não 
muda corretamente fi ca estagnado, 
e consequentemente ultrapassado, 
chamo de mito da mudança o fato 
de pessoas e empresas acreditarem 
que estão mudando tudo o tempo 
todo, que mudar é chave para a sua 
sobrevivência. Estão certas e erradas 
ao mesmo tempo. Mudar não é fácil 
e a grande maioria das mudanças 
feitas na empresa é de cunho orga-
nizacional. Nesse caso incluem-se as 
mudanças relacionadas a processos, 
produtos, sistemas, máquinas, insta-
lações e outros. Mas e as mudanças 
de cunho cultural? Essas são muito 
mais difíceis de implementar. Apesar 
de serem as que fazem realmente di-
ferença, elas são as que mais sofrem 
retrocessos. Pense em sua empresa: 
a cultura, a missão, os valores real-
mente têm mudado? As pessoas ain-
da são consideradas mão-de-obra, 

recursos humanos, ou são tratadas 
efetivamente como talentos a serem 
desenvolvidos? 

É preciso mobilizar o sentimen-
to das pessoas, através do senti-
mento de justiça, e justiça tem a 
ver com integridade e coragem 
para fazer o que precisa ser feito, 
desde que com transparência e éti-
ca. A sua conduta é condizente com 
o seu discurso? 

A liderança é baseada no exem-
plo? A empresa discute e debate 
novas idéias ou diante do primeiro 
obstáculo impõe soluções de forma 
autoritária? Lembro que toda lide-
rança por vezes será autoritária, de-
pendendo do momento, mas a ques-
tão é o quanto autoritário se é e com 
que freqüência e forma se exerce 
este poder. O cerne da questão aqui 
é descobrir o quão irreal e distante se 
encontra a percepção entre o que é 
falado e realmente praticado. Para se 
manter uma empresa feliz, o impor-
tante é que as pessoas sintam prazer 
e queiram trabalhar, é transparência 
nas relações e respeito mútuo. Peque 
pelo excesso de comunicação, mas 

não pela falta dela. Esqueça que co-
municação é somente boas notícias. 
É justamente em momentos de crise 
que devemos minimizar a geração 
de boatos e inverdades. Transparên-
cia na gestão do conhecimento, nas 
relações de poder, nas diretrizes e 
serem seguidas com a comunidade, 
fornecedores, colaboradores e clien-
tes. A palavra chave aqui é cumpli-
cidade, pois promessas de parcerias 
são o que mais ouvimos por aí. A 
cumplicidade gera por conseguinte o 
comprometimento, comprometer-se 
com os resultados e com o sucesso da 
empresa, dessa forma, é comprome-
ter-se também com o sucesso da sua 
própria carreira. Estar em uma empre-
sa já pensando em outra, não é uma 
boa estratégia de ascensão na carreira, 
pelo menos a longo prazo. Gestão de 
carreira tem a ver com realizações, 
com feitos que realmente agreguem 
valor e isto leva tempo. Por isso, este-
ja comprometido com a equipe e com 
a sua empresa atual, pois é ela que vai 
ajudá-lo a dar grandes saltos em sua 
vida, para que você seja um profi ssio-
nal realmente feliz no seu trabalho.

desejo de ajudar o seu seme-
lhante a crescer. Tempo perdi-
do não se recupera. A moral de 
um povo se apresenta na sua 
constituição espiritualista, nos 
bons costumes e na disciplina 
de meios que são saudáveis. 
Cada um tem uma evolução. 
O livre arbítrio na escolha do 
bem ou do mal traz profun-
das modifi cações no modo 
de pensar e agir, diante das 
situações que se apresentam, 
para vencermos a ignorância. 
Para resolvermos nossos pro-
blemas, temos que raciocinar, 
tendo um poder de investiga-
ção. Devemos distinguir o ra-
cional do absurdo, o lógico do 
ilógico, o certo do duvidoso. 
A sua função é a de esclarecer 
e explicar. O livre arbítrio é 
uma faculdade que foi dada a 
todos nós, para conduzirmos 
por si mesmo, com liberdade 
e independência, para que to-
dos pensem e saibam julgar 
e tomar iniciativas diante dos 
problemas.                       

VONTADE MAL EDUCADA 
Provêm da preguiça pouco 

caso, para com as coisas sé-
rias da vida. O universo intei-
ro é uma ofi cina de trabalho 
permanente e duradouro. A 
sobrevivência requer de todos 
muito trabalho, renúncias e 
disciplina. Nós nunca deve-
mos nos abater.     

AS FORÇAS DO MAL NUNCA 
PREVALECERÃO ÀS DO BEM      

Assim, devemos raciocinar 
para vivermos. Vamos orar e 
vigiar. O valor e a coragem, a 
decisão e o caráter, são atri-
butos de aperfeiçoamento em 
maior escala na hierarquia de 
valores. SOMOS ETERNOS TRA-
BALHADORES PARA UM MUN-
DO MAIOR.
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Jaboticabal moderniza site para agilizar 
reparos na iluminação pública

A Prefeitura de Jabo-
ticabal criou um novo 
sistema para agilizar 
a troca de lâmpadas 
queimadas e/ou demais 
reparos na iluminação 
pública. A exemplo do 
antigo formulário onli-
ne, o novo site http://
iluminacaopublica.ja-
boticabal.sp.gov.br re-
gistrará o pedido, mas 
gerará um protocolo, 
que poderá ser acompa-
nhado pelo morador.

Para solicitar o repa-
ro, basta acessar o site, 
descrever o endereço 
completo e indicar o 
tipo do conserto - lâm-
pada apagada, com 
iluminação instável 

(lâmpada piscando) ou 
acesa durante o dia. 

“É um canal de conta-
to direto com a Secreta-
ria de Obras e Serviços 
Públicos. Com a im-

Inscrições já estão abertas no posto do SEBRAE-Aqui no Paço Municipal

Grávidas e lactantes devem atualizar cadastro para 
receber R$ 39 mensais do “bolsa gestante”

A Prefeitura de Jabo-
ticabal convoca gestan-
tes e mães de bebês até 
seis meses a manifestar 
o interesse em receber 

o complemento no au-
xílio do Bolsa Família. 
As mulheres cadastra-
das no programa terão 
direito à R$ 39 mensais. 

As gestantes, basta pro-
curar o CIAF mais pró-
ximo de casa. As lactan-
tes devem procurar a 
Casa do Bolsa Família, 
na Praça Abreu Sodré, 
nº 93.

A meta é garantir a 
segurança alimentar e 
proteção social, refor-
çando a alimentação 
das gestantes e dos re-
cém-nascidos. “É um au-
xílio para as famílias ca-
rentes em uma fase que 
a alimentação saudável 
é ainda mais importan-
te. O benefício garante 
que a mãe tenha acesso 
a alimentos mais nutri-
tivos e, caso não ocorra 

Central do Empreendedor divulga 
agenda de eventos para março e abril

O SEBRAE-Aqui e Cen-
tral do Empreendedor 
de Jaboticabal organi-
zaram uma série de ati-
vidades para os próxi-
mos meses. Em março e 
abril, além de palestras, 
os interessados tam-
bém podem participar 
da missão empresarial 
para a Feira do Empre-
endedor que acontece 
em São Paulo, em 10 de 

abril.
Em 13 de março, 

acontece às 14h, uma 
palestra sobre Formali-
zação. Às 19h, os em-
preendedores estão 
convidados para a ofi -
cina Ganhe Mercado. 
“Os interessados devem 
procurar a Central do 
Empreendedor, no Paço 
Municipal, para garan-
tir participação em nos-

sas atividades. As vagas 
são limitadas. Também 
estamos prontos para 
informar os detalhes 
sobre a nossa missão 
empresarial para a Feira 
do Empreendedor”, afi r-
ma a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Para mais informa-
ções basta ligar para 
(16) 3203-3398.

o aleitamento, auxiliará 
a família na compra de 
um leite artifi cial”, ex-
plica a secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pelegrini.

Estudo do Ministé-
rio do Desenvolvimen-
to Social e Combate à 
Fome (MDS) identifi cou 
que o pagamento do be-
nefício às gestantes au-
mentou em 60% o per-
centual de grávidas de 
baixa renda que inicia-
ram o acompanhamen-
to do pré-natal até a 12ª 
semana de gestação.

O Benefício Variável à 
Gestante só é pago se a 
gravidez for identifi ca-

da pela área de saúde 
para que essa informa-
ção seja inserida no Sis-
tema Bolsa Família na 
Saúde, para que o MDS 
efetue o pagamento. Já 
para conceder o Bene-
fício Variável Nutriz a 
criança precisa ter seus 
dados incluídos no Ca-
dastro Único até o sexto 
mês de vida.

Benefício Variável à 
Gestante

R$ 39 mensais (du-
rante 9 meses)

Documentos para so-
licitar o benefício: exa-
me que confi rma a gra-
videz e cartão no Bolsa 
Família 

Pago às famílias com 
renda mensal de até R$ 
170 por pessoa, que te-
nham grávidas. 

Benefício Variável Nu-
triz 

R$ 39 mensais (du-
rante 6 meses)

Documentos para so-
licitar o benefício: cer-
tidão de nascimento do 
bebê e cartão no Bolsa 
Família 

Pago às famílias com 
renda mensal de até R$ 
170 por pessoa que te-
nham crianças com ida-
de entre 0 e 6 meses. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3204-
4405.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

GATO

O belo aí da foto tem 
apenas 18 anos de ida-
de e atende pelo nome 
de Pedro Solza. Desco-
berto por Ewaldo Olivei-
ra, o garotão ingressou 
na carreira de modelo 
e está apaixonado pela 
profi ssão. Natural da 
cidade de Fronteira, Pe-
dro  é a nova aposta da 
agência Black Models. 

Carrega em seu currí-
culo, desfi les e muitas 
campanhas.

Com um olhar tão im-
pactante e uma beleza 
exótica, o bonitão tem 
tudo para arrebentar 
na carreira. Talento e 
atitude não lhe faltam 
para voos mais altos no 
mundo fashion.

Vamos fi car de olho 
nele!

plantação do protocolo, 
fi cará mais fácil para 
nossa equipe acompa-
nhar todo o pedido, 
agilizando o trabalho”, 
afi rma o secretário da 

pasta, José Carlos de 
Abreu.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4108.
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Jaboticabal conquista 5º lugar na 
classifi cação geral do JORI 2018

Jaboticabal conseguiu 
uma excelente participa-
ção no JORI 2018. Após 
cinco dias de disputa, 
os atletas conquistaram 
a 5ª colocação geral, ga-
rantindo participação 
nos Jogos Abertos do 
Idoso - JAI, que acontece 
de 27 a 31 de março, na 
Praia Grande.

“Mais uma vez Jabo-
ticabal foi muito bem 
representada e conquis-
tou uma excelente colo-
cação. Melhor que isso 
é ver a alegria de nossos 
idosos participando das 

competições, vestindo a 
camisa e representando 
muito bem a nossa cida-
de”, diz a primeira-dama 
Adriana Hori.

“Fiquei muito orgulho-
sa com o amor e dedi-
cação de todos os parti-
cipantes. Conseguimos 
resultados expressivos 
que nos credenciam a 
pensar em uma excelen-
te participação nos Jogos 
Abertos do Idoso. Ago-
ra é focar nos treinos e 
acreditar em nosso po-
tencial”, declara a dire-
tora do Centro de Convi-

vência do Idoso, Renata 
de Paula.

Atenção para a lista 
de medalhas conquis-
tadas:

Natação:
Maria Áurea – 2 ouros
Airton Bazoni – 1 ouro 

e 1 prata
Maria Quintana – 1 

bronze
José Lafranchi – 1 ouro
Damas: 
Dr. Borgatto – 1 ouro
Tênis de Campo:
Mariangela – 1 prata
Voleibol Adaptado 

Masculino – Prata

Qualifi cação garante participação de várias modalidades para o JAI 

Turmas iniciais reúnem 150 alunos na EMEB Coronel Vaz

Aula inaugural marca início do ano letivo 
da UNIVESP em Jaboticabal

Após muito esforço e 
a dedicação começam 
as aulas no polo da UNI-
VESP de Jaboticabal. Os 
alunos aprovados no 

vestibular participaram 
de uma aula inaugural 
na segunda-feira (26), 
na EMEB Coronel Vaz.

“Estou muito feliz por 

concretizar esse mo-
mento. Foram meses de 
muito trabalho para ga-
rantir que no início do 
ano letivo tudo estive 

SAAEJ terá plano de setorização 
e redução de perdas

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal – SAAEJ 
– prepara-se para re-
ceber cerca de R$ 300 
mil do Fundo Estadu-
al de Recursos Hídri-
cos – FEHIDRO. Já com 
o convênio assinado, 
a chegada do recurso 
ajudará a autarquia a 
iniciar o plano munici-
pal de setorização de 
rede e redução de per-
das de água.

Aliado a esse valor 
haverá uma contra-

partida do SAAEJ de 
aproximadamente R$ 
65 mil. “É importan-
te explicar, por exem-
plo, que com a setori-
zação conseguiremos 
fechar o fornecimento 
de água só no trecho 
com o vazamento e re-
alizar a manutenção. 
Hoje, isso interfere no 
bairro inteiro ou até 
em parte da cidade”, 
explica o presidente 
da autarquia, André 
Nozaki.

Sobre a redução de 

perdas, Nozaki destaca 
a importância da tec-
nologia. “Atualmente, 
a água dos poços e da 
Estação de Tratamento 
de Água – ETA – vai di-
reto para a rede, sem 
a participação dos re-
servatórios, e isso aca-
ba oscilando a pressão 
de água nos bairros, 
podendo ocasionar 
vazamentos quando 
a potência é maior. O 
plano visa equilibrar 
e distribuir essa água 
de forma inteligente, 

com a implantação de 
válvulas redutoras de 
pressão e controle. Ou 
seja, o sistema passa a 
ser eletrônico com mo-
nitoramento 24 horas”, 
afi rma.

“São avanços impor-
tantes que ajudarão 
no dia a dia da popu-
lação e também da au-
tarquia, que consegue 
melhorar seus serviços 
e ter um controle ainda 
melhor do que aconte-
ce em toda a rede”, fi -
naliza.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRI-

MENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017
OBJETO: Fornecimento de forma parcelada de gêneros ali-

mentícios, materiais e utensílios de copa para manutenção da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.433,50 (mil, quatrocentos e trin-
ta e três reais e cinquenta centavos)

DATA DO CONTRATO: 19/02/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Fundação para o Vestibular da Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (VUNESP)
FUNDAMENTO: Contrato nº 13/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realiza-

ção de concurso público.
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 59.000,00 (cinquen-

ta e nove mil reais)
DATA DO CONTRATO: 01/03/2018 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
FUNDAMENTO: Dispensa nº 09/2018
OBJETO: Fornecer diariamente via correio eletrônico ou web-

site: o boletim de publicações em nome da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.560,00 (mil, quinhentos e ses-
senta reais)

DATA DO CONTRATO: 04/03/2018

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Auto Posto Marginal Ltda
FUNDAMENTO: Dispensa nº 01/2018
OBJETO: Acréscimo ao contrato administrativo celebrado en-

tre as partes, consubstanciado no fornecimento adicional de 250 (du-
zentos e cinquenta) litros de gasolina comum.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco reais)
DATA DO ADITAMENTO: 22/02/2018 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2.018 - Aquisição de um veículo ofi-
cial de representação e alienação simultânea de um veículo marca 
Toyota, modelo Corolla XEI, ano 2010/2011 pertencente à frota de ve-
ículos da Câmara Municipal de Jaboticabal.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 
11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 10/04/2018, até às 
13:59 horas.

INÍCIO DA SESSÃO: Dia 10/04/2018, às 14:00 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal

PORTARIAS

Nº 69, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018 – RESOLVE, designar 
Comissão Temporária de Concurso Público da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

Nº 70, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018 – CONCEDE 45 (qua-
renta e cinco) dias de Licença Prêmio, em pecúnia, referente ao pe-
ríodo aquisitivo de 29/12/2012 a 28/12/2017, ao servidor HOMERO 
MARCIANO DA SILVA.

organizado. Desejo sor-
te a todos os alunos que 
iniciam essa jornada”, 
afi rma o prefeito José 
Carlos Hori.

O polo da UNIVESP de 
Jaboticabal conta com 
os cursos de Engenha-
ria da Computação, En-
genharia de Produção, 
Tecnólogo em Políticas 
Púbicas e Pedagogia. “O 
Coronel Vaz está pronto 
para receber os alunos 
durante as aulas presen-
ciais. Novos computa-
dores foram comprados 
e as salas reformadas 
para garantir todo con-

forto aos alunos”, decla-
ra o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

A UNIVESP é uma uni-
versidade pública exclu-
sivamente voltada para 
a Educação à Distância 
(EAD). Criada em 2012 
como Fundação, é uma 
instituição de Ensino 

Superior mantida pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, e vinculada 
à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com creden-
ciamento como univer-
sidade pelo Conselho 
Estadual de Educação e 
pelo MEC. 

                  EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DAS ELEIÇÕES. O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal, 
através de seu representante legal e, nos termos do Artigo 80, 86 “usque” 88 C.C Artigo 
93 e 94 do Estatuto Social da Entidade Sindical, FAZ SABER aos seus associados, 
em condições de voto, que ocorrerão  eleições nos  dias 17  e  18 de  Maio de 2.018 
em 1º escrutínio e, não havendo “quorum” Estatutário, a eleição será   realizada  nos 
dias  22 e 23 de Maio  de 2.018 em 2º Escrutínio com o “quorum” Estatutário e, não 
atingindo novamente o “quorum” Estatutário,  nova eleição nos dias 29  e 30 de Maio 
de 2.018 em  3º Escrutínio, respectivamente mantendo-se as inscrições e regras efetu-
adas do 1º  escrutínio;  em caso de empate, realizar-se-á nova votação nos escrutínios 
subsequentes, limitado o pleito, as chapas empatadas. A ELEIÇÃO para composição 
do Sistema Diretivo da Entidade Sindical, para o quadriênio de agosto de 2.018 à 31 
de  julho de 2.022, será assim constituído: Diretoria Administrativa: Conselho Fiscal; 
Conselho de Representantes Sindicais: Conselho de Delegados Sindicais e respectivos 
suplentes, devendo os documentos das chapas serem protocolado, nos termos do Pa-
rágrafo Terceiro do Artigo 96 do Estatuto Social da Entidade Sindical, Secretaria da 
Entidade Sindical , sito na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Bairro Centro,  no período de 
05 (dias) no horário das 8:00 às 17:00, com pessoa habilitada para esclarecimentos e 
recebimento dos documentos e posterior encaminhamento à Comissão Eleitoral, para 
deferimento ou indeferimento das chapas. O requerimento,  acompanhado de todos os 
documentos exigidos para registro de chapa, incluindo fichas de qualificações forneci-
das pela Entidade Sindical, será  dirigida à Comissão Eleitoral do Sindicato dos Fun-
cionários Públicos Municipais de Jaboticabal, em 02 (duas) vias, podendo ser assinado 
por qualquer dos candidatos componentes da chapa,  A eleição será realizada no dia 17 
de Maio de 2.018, no período das 6:00 às 20:00 horas e no dia 18 de Maio de 2.018,  
das 6:00 às 17:00 horas, nos seguintes locais: Prefeitura Municipal de Jaboticabal, 
sita na Esplanada do Lago, nº 160 - Bairro Vila Serra;  Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Jaboticabal - SAAEJ, sito na Rua Prof. Jornalista Claudio Luiz Berchielli, 
nº 345 – Bairro Santa Monica;   Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal 
de Jaboticabal - SEPREM,  sito na Avenida 13 de Maio, nº 530 - Bairro Centro; Câmara 
Municipal de Jaboticabal, sita na Rua Barão do Rio Branco, nº 765, Bairro Centro  e na 
sede do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal, sito na Avenida 
13 de Maio, nº 538 - Bairro Centro. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no 
prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da publicação da relação nominal das chapas 
registradas, de conformidade com o Artigo 105 do Estatuto Social da Entidade Sindical. 
Os locais de funcionamentos das mesas Coletoras será publicado  até 10 (dez) dias antes 
da realização da eleição, de conformidade com o disposto no Artigo 108 do Estatuto 
Social da Entidade Sindical. Serão obedecidos os mesmos sistemas de  horários e locais 
de votação para a realização do segundo e terceiro escrutínio.  Para que nin-
guém alegue ignorância, vai o presente Edital afixado na sede do Sindicato dos Funcio-
nários Públicos Municipais de Jaboticabal  e demais repartições Públicas Municipais. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Jaboticabal, 26 de Fevereiro de 2.018. MARIA 
ELVIRA ARMENTANO - Presidente SFPMJ

Tênis de Mesa:
Rosa Satiko – 1 prata
Esther Ijanci – 1 bronze
Coreografi a – Prata
Dança de Salão:

Norma e Albino Camilo 
– 1 bronze

Xadrez:
Maria José Capeloto – 1 

bronze

Todos os atletas pre-
miados com medalhas 
de prata e ouro garantem 
participação nos Jogos 
Abertos do Idoso. 

NOVENA A SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA
Rezar 09 Aves Maria durante 09 dias. Fazer 02 pedidos difíceis 

e 01 impossível.
Publicar no 9º dia. Mesmo sem fé verá o que acontece.
Agradecimento.   M.A.M.P.

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

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

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

                Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro, FAZ SABER,  a todos os Servidores  Públicos 
Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 28 de Fevereiro de 2.018, no Centro de 
Recreação Edson Martini ( Salão da 3ª Idade ), sito na Avenida Marginal Carlos Berchieri,
nº 141  - Santa Rita, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda 
convocação, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte:

PAUTA  DO  DIA

A - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES   DAS 
CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O DISSÍDIO COLETIVO DA 
CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018/2.019.

B - DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de 
Convocação, que vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes.
                    Registre-se e Publique.
                

Jaboticabal, 20 de  Fevereiro de 2.018.

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

Recebi o Edital original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição 
nº________________, no dia _____ de Fevereiro de 2.018.

Recebido em:  _________ de Fevereiro de 2.018.

Assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento._________________________
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Foco será nas áreas de educação, saúde e infraestrutura

Evento é promovido pela prefeitura e será realizado na Faculdade São Luís

Prefeito vai a Brasília pedir projetos e 
confi rmar R$ 711 mil para Jaboticabal

O prefeito José Car-
los Hori aproveitou os 
últimos dias de adesão 
às emendas parlamen-
tares para buscar mais 
verbas e projetos para 
Jaboticabal. Hori visi-
tou gabinetes de de-
putados e confi rmou a 
vinda de R$ 711 mil do 
Apoio Financeiro aos 
Municípios (AFM), na 
terça (27) e quarta-feira 
(28), em Brasília. 

O Governo Federal 
anunciou, em dezem-
bro, a liberação de R$ 2 
bilhões para as prefei-
turas, através da Con-

federação Nacional de 
Municípios (CNM). “O 
Brasil vive um momen-
to muito delicado e as 
prefeituras são as que 
mais sentem, já que fi -
camos com o menor 
valor dos impostos. 
Este apoio vem em boa 
hora e será importante 
para aliar um pouco das 
contas públicas. Após 
a ajuda de deputados, 
a verba será liberada”, 
diz Hori.

O prazo para pedir 
emendas parlamenta-
res terminou na quarta-
-feira (28). “Buscamos 

deputados que sempre 
ajudaram. Focamos 
projetos nas áreas de 
educação, saúde e in-
fraestrutura. Temos a 
certeza de assinar ain-
da este mês R$ 500 mil 
para asfalto e com boas 
perceptivas de mais 
verbas para recuperar 
nosso asfalto. Agrade-
ço também a Casa Civil 
de São Paulo, através 
do Samuel Moreira, que 
também vem ajudando 
bastante Jaboticabal na 
confi rmação de recur-
sos”, fi naliza o prefeito.

Jaboticabal realiza 1º Fórum de 
Discussão sobre Enfermagem no APH

Na quinta-feira (1º), 
das 8h às 12h, a Facul-
dade São Luís de Jabo-
ticabal recebeu o 1º Fó-
rum de Discussão sobre 
Enfermagem no Atendi-
mento Pré e Intra Hos-
pitalar – APH. O evento 
é promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal e 
ministrado pelo enfer-
meiro Eduardo Fernan-
do de Souza 

“É um Fórum inte-
ressante, com um pro-
fi ssional bastante qua-
lifi cado. Sem dúvida 
nenhuma agregará bas-
tante aos profi ssionais 
da área”, afi rma a se-
cretária de Saúde, Maria 

Angélica Dias.
Sobre o palestrante 

- Eduardo Fernando de 
Souza é especialista em 
Urgência e Emergência e 
Terapia Intensiva; Con-
selheiro do COREN-SP 
na gestão 2018/2020, 
membro da Comissão 
Nacional de Urgência e 
Emergência do COFEN-
-DF e do Grupo de Traba-
lho em Urgência e Emer-
gência Pré-Hospitalar 
– Coren-SP. É tutor em 
Suporte Básico e Avan-
çado de Vida da Rede 
Samu 192 e Instrutor 
Nacional do Grupo de 
Motociclistas de Atendi-
mento às Urgências.

                  EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DAS 
ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABO-
TICABAL. O Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal,  através de seu 
representante legal e,  nos termos do Artigo 80, 86 “USQUE” 88 C.C, Artigo 93 e 94 do Esta-
tuto Social da Entidade Sindical, convoca os associados de acordo com o Estatuto Social, para 
participarem das eleições que ocorrerão  nos dias 17 e 18 de Maio de 2.018,  em 1º escrutínio e, 
não havendo “quorum” estatutário a eleição será   realizada nos dias 22 e 23 de  Maio de 2.018,  
em 2º escrutínio com o “quórum” estatutário e, não atingindo,  novamente o “quórum” nova 
eleição nos dias 29 e 30 de Maio  de 2.018, em 3º escrutínio, mantendo-se as inscrições e regras 
efetuadas no 1º escrutínio. A ELEIÇÃO   para a composição do Sistema Diretivo da Entidade 
Sindical, para o quadriênio Agosto de  2018 à 31 de Julho de 2022,  será assim  constituído: 
Diretoria Administrativa: Conselho Fiscal, Conselho de Representantes Sindicais,  Conselho de 
Delegados Sindicais e respectivos Suplentes, devendo os documentos das chapas serem  proto-
colados, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 96 do Estatuto Social da Entidade Sindical,   
na Secretaria da Entidade Sindical, na Avenida 13 de Maio,  nº 538, Bairro Centro, nesta cidade 
e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no período de 05 (cinco) dias, no horário das 
8:00 às 17:00 horas,  com pessoa habilitada para esclarecimentos e recebimento dos documen-
tos e posterior  encaminhamento à Comissão Eleitoral,  para deferimento ou indeferimento das 
chapas. A eleição será realizada no dia 17 de Maio de 2.018, no período das 6:00 às 20:00 horas 
e, no dia 18 de Maio de 2.018  das 6:00 às 17:00 horas, nos seguintes locais: Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal,  Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Jaboticabal - SAAEJ,  Serviço 
de Previdência, Saúde e Assistência Municipal de Jaboticabal – SEPREM, Câmara  Municipal 
de Jaboticabal e na sede do  Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal. O 
Edital Especifi cado encontra-se afi xado na Sede Social do Sindicato dos Funcionários Públicos 
Municipais de Jaboticabal e demais Repartições Públicas Municipais. Os locais de funciona-
mento das Mesas Coletoras serão publicados até 10 dias antes da realização das Eleições. Para 
que ninguém alegue ignorância, vai o presente Edital Resumido publicado na Imprensa, na sede 
do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais  de Jaboticabal e afi xado nos demais locais 
de costumes. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Jaboticabal, 26 de  Fevereiro   de  2.018. 
MÁRIA ELVIRA ARMENTANO - Presidente SFPMJ.
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro, FAZ SABER,  a todos os Servidores  Públicos 
Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 28 de Fevereiro de 2.018, no Centro de 
Recreação Edson Martini ( Salão da 3ª Idade ), sito na Avenida Marginal Carlos Berchieri,
nº 141  - Santa Rita, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda 
convocação, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte:

PAUTA  DO  DIA

A - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES   DAS 
CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O DISSÍDIO COLETIVO DA 
CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018/2.019.

B - DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de 
Convocação, que vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes.
                    Registre-se e Publique.
                

Jaboticabal, 20 de  Fevereiro de 2.018.

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

Recebi o Edital original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição 
nº________________, no dia _____ de Fevereiro de 2.018.

Recebido em:  _________ de Fevereiro de 2.018.

Assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento._________________________
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Pepa Servidone abre aula inaugural da 
UNIVESP em Jaboticabal

As aulas da Uni-
versidade Virtual do 
Estado de São Paulo 
(UNIVESP) começaram 
em todo o estado na 
segunda-feira (26/02). 
Em Jaboticabal, a data 
também marcou a 
inauguração oficial 
do polo presencial da 
instituição na cidade. 
Ao todo, 150 alunos 
participaram da aula 
inaugural, na EMEB 
Coronel Vaz, que ini-
ciou os trabalhos leti-
vos de 2018.

O vereador Pepa Ser-
vidone (PPS), que lu-
tou ao longo de 2017 
para a implantação da 
UNIVESP na cidade, 
sendo um dos auto-
res da vinda da insti-
tuição para a cidade, 
abriu a rodada de dis-
cursos e falou da con-
quista e da preocupa-
ção do parlamentar 
em municiar a popu-
lação de mais oportu-
nidades de formação 
para ajudá-los a enca-
rar o mercado de tra-
balho. “Duas salas to-
talmente completas. 
Com computadores de 
última geração à dis-
posição de vocês. A 
universidade virtual, 
a UNIVESP, está sen-
do pioneira no Estado 
de São Paulo. A tecno-
logia está à disposi-
ção. Nós temos pouco 
tempo hoje para ficar 
indo e vindo. Vocês 
terão a cada 15 dias 
aqui os professores 
presenciais, profes-
sor da USP, UNICAMP, 
UNESP, todos profes-
sores renomados e 
espero que vocês ti-
rem o máximo provei-
to possível. Que isso 
acabe alavancando na 
vida de vocês, tendo 
mais uma profissão, 
mais uma oportunida-
de de emprego. Têm 
pessoas aqui jovens, 
iniciando agora, mas 

também tem pessoas 
que já fez outros cur-
sos e que está com-
plementando com ou-
tro curso. Espero que 
o ano que vem dobre, 
triplique a quantida-
de de alunos para que 
possamos atender 
mais o anseio da nos-
sa comunidade”, pro-
nunciou Servidone. 

O secretário de 
Obras e Serviços Pú-
blicos, José Carlos 
Abreu, representou 
o prefeito municipal, 
José Carlos Hori (PPS), 
na oportunidade. Em 
seu discurso, o secre-
tário enalteceu a im-
portância da educação 
e destacou o empenho 
dos vereadores Pepa 
Servidone e Dr. Edu 
Fenerich, juntamente 
com o prefeito, para 
tornar a implantação 
da UNIVESP em Jabo-
ticabal uma realidade. 
“É muito importante 
o trabalho que você 
[Pepa] executou junta-
mente com o Dr. Edu 

Câmara de Jaboticabal faz Sessão Solene em 
comemoração ao Dia Internacional da Mulher 
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal faz no 
dia 08 de março, às 20h, 
no Palácio Ângelo Ber-
chieri, a Sessão Solene 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mu-
lher. Na oportunidade, 
25 mulheres vão rece-
ber o diploma de honra-
ria por suas dedicações 
e contribuições à socie-
dade jaboticabalense. A 
sessão será transmitida 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara.

As indicadas pelos 
vereadores (máximo de 
duas por parlamentar) 
representarão no ato as 
quase 37 mil mulheres 
residentes em Jabotica-
bal, conforme dados do 
último censo do IBGE 
em 2010. De acordo 
com dados do instituto, 
pouco mais da metade 
da população jaboti-
cabalense (51,44%) era 
formada, naquele ano, 
por mulheres, o que re-
força a necessidade de 
políticas públicas vol-
tadas a este público e à 

Fenerich, e todos os 
vereadores que vota-
ram a favor [do pro-
jeto que abriu crédito 
especial adicional no 
orçamento da prefei-
tura para a implan-
tação do polo], e que 
conseguiram ajudar 
com que esse sonho, 
que você [Pepa], teve 
lá trás junto com Dr. 
Edu Fenerich, se tor-
nasse realidade. O 
prefeito Hori não me-
diu realmente esfor-
ços para fazer com 
que essa noite, hoje, 
acontecesse da manei-
ra que está acontecen-
do. Podem ter certeza 
que todos os esforços 
serão feitos para que 
cada vez consigamos 
dar um ensino me-
lhor para a popula-
ção, esse é o objetivo 
dessa administração. 
Que o futuro que os 
esperam seja muito 
promissor”, discursou 
Abreu. 

O presidente da Câ-
mara Municipal de 

Jaboticabal, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que 
também teve parti-
cipação na vinda da 
UNIVESP para Jaboti-
cabal, e que não pôde 
estar presente na aula 
inaugural, enviou uma 
mensagem de boas 
vindas em vídeo aos 
alunos: “Vocês que 
se dedicaram aos es-
tudos e conseguiram 
aprovação no vesti-
bular, iniciam nesta 
data, uma nova etapa 
em suas vidas, que ao 
final, se Deus quiser, 
proporcionará uma 
ferramenta fundamen-
tal para que consigam 
realizar seus sonhos. 
Essa ferramenta será 
o diploma universitá-
rio relativo ao curso 
que escolheram. Ma-
nifesto minha enorme 
felicidade, juntamen-
te com o prefeito Hori 
e com o vereador Pepa 
Servidone, por ter 
contribuído para que 
a UNIVESP se instalas-
se em nossa cidade”, 
manifestou Fenerich.

Já o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins, aproveitou 
seu pronunciamento 
para agradecer a to-

dos os envolvidos no 
trabalho.

Joice Barbosa in-
gressou em Pedago-
gia e pela primeira 
vez encara um curso 
de Ensino à Distância 
(EAD). “Já ouvi falar 
que esse curso é muito 
bom. Eu sempre quis 
fazer pedadogia. Eu 
achei que eu nunca ia 
conseguir passar, e eu 
passei. A expectativa 
é muito boa de conse-
guir formar, aprender 
bastante e conseguir 
uma profissão”, disse 
a jovem.

Walter Junior, que 
já tem formação em 
Gestão da Tecnologia 
da Informação, pas-
sou em Engenharia de 
Produção com o ob-
jetivo de acrescentar 
conhecimento. “É uma 
profissão que eu pre-
tendo atuar. Fazia um 
tempo que eu tinha 
interesse e apareceu 
a oportunidade. Que-
ro ver como vai ser 
[o curso EAD]. Espero 
que seja mais tranqui-
lo do que o presen-
cial, mais maleável”, 
torce o estudante.

Prestigiaram ainda 
o evento os vereado-
res Beto Ariki (PSL), 

Samuel Cunha (PSDB) 
e Luís Carlos Fernan-
des (PSC).

PARA SABER - A UNI-
VESP é uma universi-
dade pública exclusi-
vamente voltada para 
a Educação a Distân-
cia (EAD). Criada em 
2012 como Fundação, 
é uma instituição de 
Ensino Superior man-
tida pelo Governo do 
Estado de São Paulo, e 
vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inova-
ção, com credencia-
mento como univer-
sidade pelo Conselho 
Estadual de Educação 
e pelo MEC.

O polo da UNIVESP 
de Jaboticabal ofere-
ce os cursos de Enge-
nharia de Produção, 
Engenharia da Com-
putação, Pedagogia 
e Tecnólogo em Polí-
ticas Públicas. A es-
trutura, montada na 
EMEB Coronel Vaz, 
conta com duas sa-
las equipadas com 25 
computadores cada, 
impressoras, conexão 
à internet, entre ou-
tros periféricos que 
permitem o estudo 
EAD.

importância de se dis-
cutir o papel da mulher 
na sociedade atual.

Vale lembrar que o 
dia 8 de março foi ado-
tado como o Dia Inter-
nacional da Mulher em 
1977 pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) após décadas de 
lutas femininas por di-
reitos civis e políticos, 
o que garantiram a elas 
o direito de voto (no 
Brasil, a partir da déca-
da de 30), licença-ma-
ternidade remunerada, 
direito de serem eleitas 
para cargos eletivos no 
Executivo e Legislativo, 
leis de defesa contra 
violência doméstica, 
entre outros.

Confi ra abaixo a 
lista das homenagea-
das:

Pepa Servidone
JAMARA MIRNA PAIVA 

Dona Cidinha
NEUSA DA SILVA 
TATIANA PELLEGRINI 

Dr. Edu Fenerich
MEIRE BEGE PENARIOL
DARCI DONIZETTI 

RODRIGUES GALBIATTI

Carmo Jorge Reino
SENI CÂNDIDO ARAÚ-

JO DA SILVA
VALDENICE RIBEIRO 

FERREIRA

Daniel Rodrigues
MARIA TEREZA DE SI-

QUEIRA
SIMONE CONSTÂNCIA 

GERMANO RODRIGUES

Ednei Valêncio
EROTHIDES KARAS-

CHI  DI GIORGIO 
RAQUEL APARECIDA 

COSTA DI GIORGIO

João Bassi
MARI DA SILVA BASSI
NARACY ZIVIANI DIAS

Luiz Carlos Fernan-
des

GEIZA CARLA SILVA 
BARBIZAN

MARIA DE LOURDES 
DE PAULA MARTUCCI

Paulo Henrique Advo-
gado

MARGARETH PEDROL 
DE FREITAS 

LIDIA CORREIA COS-
TA 

Beto Ariki
MARIA BENEDITA DO-

NADON MATIOLLI

MARIA DO CARMO 
TOSTIS GARCIA

Samuel Cunha
GELCY CICILIANO 

FRACASSO
MARIA DO ROSÁRIO 

DA COSTA PINTO DE 
TOLEDO PIZA

Pretto Miranda Cabe-

leireiro
RENATA DE PAULA SU-

GAHARA
VERA LÚCIA MACHA-

DO DE ARAÚJO

Wilsinho Locutor
ROSANE APARECIDA 

BETIOLI INNOCENTE 
SUELI APARECIDA 

SCARPIN AGOSTINI
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