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População prestigia Cinema Itinerante
Os moradores dos 

arredores do Ginásio 
“Edno Pereira dos San-
tos”, tiveram uma se-
mana diferente: uma 
parceria entre a pre-
feitura de Jaboticabal, 
departamento de Cul-
tura e Cepar Cultural, 
propiciaram cessões 
gratuitas de cinema 
por intermédio do 
projeto “Cine da Via”.

Projeto exibiu filmes e distribuiu pipoca e refrigerante gratuitamente

Jaboticabal conquista 
duas medalhas no JAI - 
Jogos Abertos do Idoso

Evento aconteceu na Praia Grande; 
esportistas conquistaram 

dois bronzes na natação e atletismo
Após uma boa participação no JORI de Cravi-

nhos, Jaboticabal fechou sua participação nos Jo-
gos Abertos do Idoso da Praia Grande com duas 
medalhas - de bronze, na natação, com Maria Áu-
rea Garcia e, no atletismo, com Edgar Souza Go-
mes.

Mais de 100 mulheres realizaram exames 
de papanicolau no último sábado (24)

Visando à prevenção ao câncer do colo do útero, a Secretaria de Saúde, de Jaboticabal, promoveu 
um mutirão de papanicolau no último sábado (24), na Unidade da Mulher. No total, 110 exames foram 
realizados. 

EXCURSÃO SAÍDA
27/04

às 18:30 hrs
em frente ao

sindicato.
Retorno: 

dia 01/05/2018
(feriado)

às 14:00 hrs

O CONVITE É PARA SÓCIOS E NÃO SÓCIOS
Interessados dirijam-se ao Sindicato na Rua São Sebastião nº 694.

A Colônia oferece dois tipos de apartamento de 02 a 03 lugares, ou 04 a 06 lugares.
Está incluso café da manhã, almoço e jantar.

Quartos com Ar Condicionado, TV, Frigobar e Telefone.

Telefone e informações: (16) 3202-2272 e (16) 3202-2380
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Prazo de inscrições para Curso de 
Gestantes terminou dia 29

O prazo de inscrição 
para o curso prepa-
ratório de gestantes 
chegou ao fim. As mu-
lheres interessadas 
em participar se ins-
crever até 29 de mar-
ço nas unidades de 
saúde do município.

“O curso é impor-
tante, principalmente 
para as mulheres que 
estão em período ges-
tacional pela primei-
ra vez. Ressalto que 
todas as grávidas po-
dem participar do cur-

so, independente de 
ser atendida pela rede 
pública ou particular 
de saúde”, afirma o 
médio ginecologista e 
idealizador do proje-
to, Dr. Eu Fenerich.

“Os encontros sema-
nais são ministrados 
por diferentes pro-
fissionais que além 
de abordar o tema, 
também respondem 
questionamentos das 
participantes, incen-
tivando a troca de 
experiência entre as 

mulheres”, afirma a 
secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias.

O curso - Os encon-
tros serão de 11 de 
abril a 6 de junho, 
sempre a partir das 
14h, no Centro de 
Convivência do idoso. 
As participantes têm 
direito a transporte 
gratuito com saída às 
13h, das unidades bá-
sicas de saúde.

“O Afeto” é tema de mais uma etapa do 
Projeto Família nas escolas de Jaboticabal
Alunos da rede mu-

nicipal de ensino de-
senvolveram na últi-
ma semana mais uma 
atividade proposta 
pelo Projeto Família. 
Cartinhas ou dese-
nhos foram produzi-
dos pelas crianças e 
entregues aos pais e 
responsáveis, junto a 
uma mensagem perso-
nalizada desenvolvi-
da pela equipe da Se-
cretaria de Educação.

“Esse trabalho pro-
posto em sala de aula 
estimulou a expressa-
rem seus sentimentos 
junto aos seus familia-
res. O objetivo é fazer 
toda a família refletir 
sobre a importância 
de pequenos gestos 
de amor e afeto no co-
tidiano”, comentou o 
prefeito José Carlos 
Hori, idealizador do 
projeto.

Desde julho do ano 

passado, a secreta-
ria coloca em práti-
ca várias atividades, 
que são desenvolvi-
das pela Prefeitura 
Municipal, em parce-
ria com instituições 
e grupos religiosos, 
para resgatar os vín-
culos familiares e os 
valores sociais.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-2469.

Jaboticabal conquista duas medalhas 
no JAI - Jogos Abertos do Idoso

Após uma boa par-
ticipação no JORI de 
Cravinhos, Jaboticabal 
fechou sua participação 
nos Jogos Abertos do 
Idoso da Praia Grande 
com duas medalhas - 
de bronze, na natação, 
com Maria Áurea Garcia 
e, no atletismo, com Ed-
gar Souza Gomes.

“O evento reuniu 
grandes cidades e os 
melhores atletas do Es-
tado. Jaboticabal con-
quista duas posições 
importantes, entre as 
cinco modalidades dis-
putadas. Nossos idosos 
como sempre represen-
tando muito bem nos-

sa cidade”, enfatiza a 
primeira-dama, Adriana 
Hori.

“Após o JORI os atle-
tas de Jaboticabal in-
tensificaram os treinos 
visando a participação 
no JAI. Foram horas e 
mais horas de dedica-
ção visando uma boa 
participação de nossa 
cidade. Fico orgulhosa 
em ver nossos idosos 
se destacando frente a 
tantos desafios e cida-
des importantes no ce-
nário esportivo”, decla-
ra a diretora do Centro 
de Convivência do Ido-
so, Renata de Paula.

Inscrições para 2ª turma do Time 
do Emprego foram prorrogadas

A Secretaria de In-
dústria, Comércio e 
Turismo informa que 
existem poucas vagas 
remanescentes para os 
interessados em parti-
cipar do Time do Em-
prego. Para garantir a 
totalidade da próxima 
turma, o prazo de ins-
crição foi prorrogado 
até 6 de abril.

O secretário de In-
dústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior, lembra a im-
portância do Time do 
Emprego para os inte-

Evento aconteceu na Praia Grande; 
esportistas conquistaram 

dois bronzes na natação e atletismo

ressados em ingressar 
no mercado de tra-
balho. “O prazo seria 
encerrado na última 
sexta, mas achamos 
melhor prorrogá-lo até 
6 de abril. Os interes-
sados podem procurar 
o PAT e garantir uma 
vaga na próxima tur-

ma”.
Os interessados de-

vem procurar o Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador – PAT – no 
Paço Municipal, com 
RG, CPF e Carteira de 
Trabalho. Mais infor-
mações pelo telefone 
é (16) 3203-8014.
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Time do Emprego tem inscrições abertas em Jaboticabal
São Paulo, 27 de mar-

ço de 2018 – O Time 
do Emprego, programa 
coordenado pela Se-
cretaria de Estado do 
Emprego e Relações do 
Trabalho (SERT), tem 
inscrições abertas para 
uma turma em Jabotica-
bal. O grupo será forma-
do por 30 participantes, 
maiores de 16 anos.

As inscrições podem 
ser realizadas até 6 de 
abril no Auditório do 
Paço Municipal, locali-
zado na Esplanada do 
Lago “Carlos Rodrigues 

Serra”, 160, Vila Serra.
Os interessados de-

vem levar Carteira de 
Trabalho, RG, CPF e, 
caso possua, número do 
Programa de Integração 
Social (PIS).

Os encontros têm iní-
cio previsto para 9 de 
abril e serão realizados 
no mesmo local de ins-
crição.

Sobre o programa
O Time do Emprego 

orienta o trabalhador 
na busca de um tra-
balho compatível com 
seus interesses, habi-

lidades e qualificações 
profissionais. O dife-
rencial do programa é a 
ajuda mútua existente 
entre os participantes, 
a troca de experiência e 
a procura conjunta por 
uma oportunidade.

Durante 12 encontros 
os facilitadores (pro-
fissionais responsáveis 
pela abordagem dos 
conteúdos) apresentam 
técnicas de direciona-
mento ao mercado de 
trabalho, aperfeiçoa-
mento de habilidades, 
produção de currículos, 

FELIZ PÁSCOA!

A Páscoa signifi ca liber-
tação! Quando os fi lhos de 
Israel estavam no Egito, o 
Senhor enviou Moisés para 
libertá-los da escravidão, 
e disse que eles deveriam 
celebrar a Páscoa. Foi ma-
ravilhoso aquele dia. To-
dos tomaram um cordeiro 
e reuniram as suas famílias, 
conforme o Senhor havia 
ordenado que fi zessem. 
Eles tiveram que comer o 
cordeiro assado e passar o 
sague do cordeiro nos um-
brais das portas, porque a 
meia noite o anjo da morte 
passaria por todo o Egito e 
mataria todos os primogê-
nitos. Porque Faraó recusou 
deixar o povo sair do Egi-
to, por isso Deus permitiu 

Pr. Anastácio Martins

tudo isso. Depois de tudo 
ter acontecido, Faraó expul-
sou os fi lhos de Israel. Eles 
saíram apressadamente.
Foi um dia muito glorioso. 
Hoje você pode comemorar 
a Páscoa, não somente com 
chocolates, mas lembrando 
de tudo o que o Senhor fez 
em seu favor e como Ele ofe-
receu o seu único fi lho para 
morrer em seu lugar. Jesus 
foi crucifi cado e ressusci-
tou no domingo de Páscoa. 
Jesus entregou a vida Dele, 
para que hoje você pudesse 
ser livre da escravidão es-
piritual. Os israelitas eram 
escravos fi sicamente. Nós 
éramos escravos espiritu-
almente, sempre fazendo 
a vontade da nossa carne. 
Vivíamos debaixo da deso-
bediência e de todo o tipo 
de pecado que não agrada-
va ao Senhor Deus. Jesus 
veio nos libertar da escra-
vidão, das doenças, das en-
fermidades, da miséria... É 
momento de festejarmos e 
alegrarmos no Senhor, por 
tudo o que Ele fez e está fa-
zendo por cada um de nós. 
Essa Páscoa é mais uma 

oportunidade que o Senhor 
está dando para você louvar 
o nome Dele. Reúna toda a 
sua família e mostre como 
o Senhor é fi el, Poderoso e 
como Ele tem lhe abenço-
ado. Não deixe de come-
morar esta Páscoa com a 
presença do Senhor na sua 
casa. Fale para todos que 
Jesus é o verdadeiro cordei-
ro da Páscoa, que Ele derra-
mou seu precioso sangue 
em favor de toda a humani-
dade. Se você não O aceitou 
como o seu Salvador, este 
é o melhor momento. Faça 
uma oração e convide Jesus 
para ser o seu Senhor e Sal-
vador. (Mateus 26:17). Esta 
é a minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Benja-
mim Constant nº 789. Bair-
ro: Centro. Cultos. Quarta, 
Sexta e Domingo às 19:30. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00.facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com               

TUDO NA VIDA TEM SEU PREÇO

Tudo gira em torno da 
caridade, porque fora 
dela não há salvação. Os 
mundos nascem e cres-
cem num tempo, acres-
cido de luzes, de acordo 
com a evolução. A vida 
segue os rumos diferen-
tes, para receberem os 
habitantes que passarão 
por provas de natureza, 
que exigirão transforma-
ções no modo de pensar e 
agir. A cada um será dado 
segundo suas obras.            

A VIDA É UM PROCESSO 
DE EVOLUÇÃO      

Voltamos muitas vezes, 
reencarnamos há milê-
nios. Somos eternos em 
espírito.        

As funções são muito 
importantes, as condi-
ções nos levam a estu-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

darmos e adquirirmos co-
nhecimentos. A evolução 
de cada um cresce com o 
tempo e somos eternos 
em espírito.       

As revelações são luzes 
que trazem a nós uma 
cultura, onde a inteli-
gência são as razões que 
somam qualidades para 
o maior aproveitamento 
das lições recebidas do 
plano maior da espiritua-
lidade, em conjunto com 
a do plano material.          

Princípios importantes:
Termos vontade na 

aplicação do bem;      
Ter pensamentos eleva-

dos;            
A emoção tem que ser 

equilibrada;                

Evitar a discussão que 
passa ser hábito;           

Controle nas palavras e 
atitudes.               

A família, em sua cons-
tituição, exige união 
dentro de um comporta-
mento, que trará paz e 
fraterno entrosamento, 
contribuindo com isso, 
para todos vivam alegres 
e possam evoluir.                 

A EVOLUÇÃO É LENTA - 
MAS NECESSÁRIA, PELOS 
MILHARES DE SECULOS 
ETERNOS.               

A vida é uma dádiva de 
DEUS, para caminharmos 
a passos seguros, quan-
do somos seguidores de 
suas leis.

A  ARTE DE VIVER
O MAIOR RESPONSÁVEL POR VOCÊ

Muitas vezes nós 
queremos jogar a cul-
pa de tudo o que acon-
tece de errado na nos-
sa vida, nos outros, e 
aí queremos encontrar 
um culpado.

Uma empresa es-
tava dando prejuí-
zo e os funcionários 
sentiam-se extrema-
mente desmotivados. 
Era preciso fazer algo 
para reverter a situa-
ção. Ninguém, porém, 
queria assumir nada e  
apenas reclamavam.

Um dia, quando os 
funcionários chega-
ram para trabalhar, 
encontraram na porta-
ria um cartaz onde es-
tava escrito: “Faleceu 
ontem a pessoa que 
impedia o seu cres-
cimento na empresa. 
Você está convidado 
para o velório na qua-
dra de esportes”. 

Todos ficaram curio-
sos para saber que 
pessoa andara impe-
dindo o crescimento 
deles na empresa. E 
foram lá ver. Confor-
me os funcionários se 
aproximavam do cai-
xão, a curiosidade au-
mentava:

- Quem será que an-
dava atrapalhando o 
meu progresso? Ainda 
bem que esse infeliz 
morreu!

Um a um, os funcio-
nários aproximavam-
se do caixão, olhavam 

LUIS CARLOS 
FERNANDES

para dentro dele  e en-
goliam em seco, cain-
do em seguida no mais 
absoluto silêncio, 
como se tivessem sido 
atingidos no fundo da 
alma. 

Sabe por quê? No vi-
sor do caixão foi colo-
cado um espelho e ali 
cada um  via a si pró-
prio.

A mensagem atingiu 
a todos: só existe uma 
pessoa capaz de limi-
tar seu crescimento e 
de impedir sua felici-
dade: você. Já havia 
pensado nisso? 

É mais fácil encon-
trar um culpado do 
que assumir a res-
ponsabilidade. Quase 
tudo na vida depen-
de exclusivamente de 
você. Sua família, seu 
trabalho, sua felicida-
de, seu sucesso, de-
pende da sua força de 
vontade e da sua mo-
tivação. Acredite mais 
em você, lute pelos 
seus sonhos.

Sua família não vai 
bem? Ninguém tem 
culpa de nada, mas 

todos tem responsa-
bilidades para que as 
coisas melhorem.

Seu trabalho não te 
dá prazer? Você pode 
melhorar, começan-
do por buscar mais 
união. Se não gosta do 
que faz,  faça cursos, 
aprenda outra profis-
são e corra atrás do 
seu futuro.

Você não anda bem? 
O que você está espe-
rando para buscar aju-
da? A busca pela fé, a 
conversa com os ami-
gos, buscar ajuda pro-
fissional, ler um bom 
livro, participar de um 
grupo de apoio, são 
coisas que podem te 
fazer melhorar. O que 
você está esperando? 
Que alguém faça isso 
por você? Que você fi-
que doente?

A vida está à sua 
frente e depende de 
você que ela seja cada 
dia melhor.

Programa Corren-
te do Bem, às quar-
tas e sextas feiras, às 
08:00 pela GAZETA FM 
-  107,9.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ERRATA

ERRATA À RESOLUÇÃO Nº 345, DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Na página 07 do Jornal ”A Gazeta”, edição nº 1.874, veiculada 
no dia 24 de março de 2018, da Resolução nº 345, de 20 de março de 
2018:

Onde se lê:
RESOLUÇÃO

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

Leia-se:
RESOLUÇÃO

Normatiza o regime interno de adiantamen-
to de despesa na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, e dá outras providências.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 30/4/2018, às 7:30 horas, na sede social, em 
Jaboticabal/SP, a fi m de deliberar sobre a Ordem do Dia: a) Tomar as contas da Diretoria, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2017; 
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fi xação de seus 
honorários. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia. 
Jaboticabal, 26/3/2018. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente (31/3 e 7 e 14/4/2018)

Campanha conscientiza população sobre 
a utilização da faixa de pedestres

O Departamento de 
Trânsito e Transportes 
(DTT), de Jaboticabal 
(SP), desenvolve uma 
campanha para cons-
cientizar toda a popu-
lação sobre a utilização 
da faixa de pedestres. 
Diversos pontos estra-
tégicos no município 
contam com faixas per-
sonalizadas que ilus-
tram o tema.

“Sabemos que as cam-
panhas educativas são 
uns dos caminhos para 
que possamos diminuir 
o número de acidentes 
de trânsito”, destaca 
o diretor do DTT, João 
Martins.

Segundo ele, todo 
cuidado é pouco para 
evitar incidentes inde-
sejados e até multas. 
“Os motoristas devem 
estar atentos aos pedes-
tres e respeitar a sinali-
zação. É aconselhado, 
também, que os pais e 
responsáveis que levam 
seus fi lhos às escolas 
não parem em cima da 
faixa de pedestres, algo 
que, infelizmente, aca-
ba sendo corriqueiro”, 
afi rma Martins.

Para mais informa-
ções sobre a campanha, 
o telefone do DTT é (16) 
3209-1210.

dicas de comportamen-
to em entrevistas, entre 
outros assuntos.

Serviço
Time do Emprego em 

Jaboticabal
Inscrições: até 6 de 

abril
Local: Auditório do 

Paço Municipal - Espla-
nada do Lago “Carlos 
Rodrigues Serra”, 160, 
Vila Serra.

Contato: (16) 3202-
1385 e (16) 3203-3398
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CULTURA
“Bala de Prata”

Verso Gospel

Encontro de DJs reúne jovens e 
arrecada alimentos em Jaboticabal
Seis Djs reuniram-se no 

último domingo (25) para 
apresentar um repertório 
variado de música eletrô-
nica na Concha Acústica 
‘Lions Clube de Jabotica-
bal’. A tarde animada ain-
da arrecadou 150 kg de 
alimentos não perecíveis, 
que serão destinados ao 
Fundo Social de Solida-
riedade. 

“Vamos sentar com os 
organizadores e estudar 
uma nova edição, pen-
sando em uma nova es-
trutura para tornar algo 
rotineiro, atendendo a 
essa parcela jovem da 
sociedade e também aju-
dar com a arrecadação de 
produtos”, destacou o di-
retor de Cultura, José Má-
rio de Oliveira.

O Encontro de Djs reu-
niu os seguintes pro-
fi ssionais: Chesster, 
Leandro Negão, Bianca 
Paneghine, Téo Jordão, 
Bottinha e Junior Tuzza.  

Salmos 37 ver-
sículos 5

Entregue o 
seu caminho ao 
Senhor;

confi e nele, e 
ele agirá: 

“As rimas da quebrada” voltam aos 
jardins do Museu Histórico

Os jardins do Museu 
Histórico de Jaboti-
cabal reservam uma 
noite repleta de ver-
sos, rimas e atitude. 
Na próxima edição do 

Evento solidário destinará 150 kg de alimentos ao 
Fundo Social de Solidariedade

A próxima “Quinta no Museu” é promessa de muita atitude com 
as participações dos legítimos representantes do rap local

“Quinta no Museu”, 
que acontece em 5 de 
abril, a galera do rap é 
a responsável pela fes-
ta.

Estão confi rmadas 

as participações de 
Heitor Jay, Mano Rafa 

e Nego LP. “Essa é a 
segunda noite que re-
cebemos os mc´s de 
nossa cidade. Jovens 
com um trabalho mui-
to legal e que, muitas 
vezes, sofrem com a 
falta de oportunidade. 
Assim como na primei-
ra noite dedicada ao 
rap, espero que nosso 
jardim receba um bom 
público”, afi rma o di-
retor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

A “Quinta no Museu” 
começa sempre as 
19h30. Mais informa-
ções no Departamento 
de Cultura ou pelo te-
lefone 3202-8323.

www.radiogazetafm.com.br
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Inscrições para 2ª turma do Time do Emprego 
terminaram na terça-feira (27)

A Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turis-
mo informa que existem 
poucas vagas remanes-
centes para os interes-
sados em participar do 
Time do Emprego. As 
inscrições aconteceram 
até 27 de março no Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador – PAT – no 
Paço Municipal. Inte-

ressados apresentaram 
RG, CPF e Carteira de 
Trabalho.

“Nossos funcionários 
estão à disposição es-
perando os interessa-
dos em nossos encon-
tros semanais. O Time 
do Emprego é uma par-
ceria entre prefeitura 
e governo do Estado e 
oferece, gratuitamente, 

qualificação para aque-
les que sonham com 
um diferencial na hora 
de buscar uma vaga de 
emprego”, afirma o se-
cretário da pasta, José 
Vantini Júnior.

Mais informações 
pelo telefone é (16) 
3203-8014.

64º Torneio 1º de Maio tem início no dia 
08 de abril, em Jaboticabal

No dia 8 de abril 
(domingo) rola a bola 
para mais um Torneio 
1º de Maio, de Jabo-
ticabal. 22 equipes 
buscarão o cobiçado 
título do tradicional 
torneio deste ano. 

A tabela foi decidida 
após congresso técni-
co realizado na segun-
da-feira (26). “É um 
campeonato que sem-
pre gera muita expec-

tativa. Tivemos uma 
boa adesão e espero 
que todos tenham um 
ótimo certame”, co-
menta o responsável 
pela Fundação de Am-
paro ao Esporte, Fábio 
Bortolossi.

Confira a tabela com 
os primeiros jogos:

08/04/2018
CAMPO DO CRUZEI-

RÃO
8h NPA x ARCA

9h TOBACE x CO-
PLANA B

10h PROFESSORES x 
AGROMIX

CAMPO JARDIM DAS 
ROSAS

8h JABOTI x UZINAS 
CHIMICAS

9h SEMENTES ES-
PERANÇA x M DIAS 
BRANCO

10h OXIQUIMICA A x 
CCM

Congresso técnico definiu os confrontos

Interessados, procuraram o Posto de 
Atendimento ao Trabalhador

Professores da rede participam de formação do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

Todos os municípios 
brasileiros, junto com 
o Governo Federal, dis-
trital e estados, firma-
ram um compromisso 
de assegurar que todas 
as crianças estejam al-
fabetizadas até os oito 
anos de idade, ao final 
do 3º ano do ensino 
fundamental.

Para garantir o an-
damento do projeto, 
professores passaram 
por uma série de capa-
citações para melhorar 
o trabalho em sala de 

Encontro foi destinado aos professores da educação infantil e fundamental
aula. Em Jaboticabal, o 
encontro aconteceu na 
quinta-feira (22), e os 
professores participam 
de palestas realizadas 
na EMEB Edgard de Pal-
ma Travassos.

“O compromisso de 
garantir formação de 
qualidade para nossos 
alunos é um grande de-
safio. Vivemos um mo-
mento diferente, com 
muita informação dis-
ponível e, manter os 
alunos entusiasmados 
é fundamental para al-

cançar nosso objetivo”, 
diz o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins.

Dois temas foram tra-
tados: os professores 
da Educação Infantil 
participaram da pales-
tra “ser docente na edu-
cação infantil - entre o 
ensinar e o saber”, e os 
do ensino fundamental 
assistiram a palestra 
“Oralidade e Leitura”.

População prestigia Cinema Itinerante
Os moradores dos 

arredores do Ginásio 
“Edno Pereira dos San-
tos”, tiveram uma se-
mana diferente: uma 
parceria entre a pre-
feitura de Jaboticabal, 
departamento de Cul-

tura e Cepar Cultural, 
propiciaram cessões 
gratuitas de cinema 
por intermédio do 
projeto “Cine da Via”.

Os filmes foram exi-
bidos dentro de uma 
carreta equipada. “Os 

alunos chegam, rece-
bem a pipoca, o re-
frigerante e, logo em 
seguida, assistem ao 
filme em uma carre-
ta adaptada com to-
dos os detalhes de 
um cinema tradicio-

Projeto exibiu filmes e distribuiu pipoca e refrigerante gratuitamente

nal. Todas as sessões 
receberam bom pú-
blico, principalmente 
aquelas abertas à co-
munidade no perío-
do noturno”, informa 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Olivei-

ra.
Durante o dia, as 

sessões foram exclu-
sivas para alunos da 
rede pública munici-
pal, enquanto as ses-
sões noturnas foram 
abertas ao público. O 

projeto sociocultural 
tem patrocínio da AB 
Triângulo do Sol, por 
meio da Lei Rouanet. 
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Inscrições para concurso da Câmara Municipal de 
Jaboticabal terminam no próximo dia 5

Termina na pró-
xima quinta-feira 
(05/04) o prazo de 
inscrições para o con-
curso público pro-
movido pela Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal, no interior do 
Estado de São Paulo. 
A inscrição deve ser 
feita no site da Vu-
nesp (www.vunesp.
com.br), organizado-
ra do concurso.

As oportunidades 
são para os cargos de 
Motorista, em nível 
fundamental com-
pleto, e Procurador 
Jurídico, em nível su-
perior, com salários 
de R$ 3.316,23 e R$ 
9.920,45 respectiva-

mente, para jornada 
semanal de 40 horas.

A taxa de inscrição 
custa R$ 44,50 para o 
cargo de Motorista e 
R$ 82,20 para o car-
go de Procurador Ju-
rídico. A prova obje-
tiva acontece no dia 
20 de maio no Muni-
cípio de Jaboticabal. 

O último concurso 
promovido pela Câ-
mara, e que também 
foi realizado pela Vu-
nesp, aconteceu em 
2015 para preenchi-
mento de nove va-
gas: Servente, Assis-
tente Administrativo 
na Área de Controle 
de Processos, Assis-
tente Administrativo 

Jurídico, Assistente 
de Administração, 
Assistente de Servi-
ços de Comunicação, 
Atendente de Infor-
mática, Agente Con-
tábil e Financeiro, 
Agente de Adminis-
tração e Agente de 
Serviços de Comuni-
cação.

Clique e acesse o 
edital completo. O 
site da Câmara de 
Jaboticabal (www.
camarajaboticabal.
sp.gov.br) também 
disponibilizou mate-
rial de apoio aos in-
teressados, no menu 
“A Câmara” > seção 
“Concurso Público”.Arte elaborada pela Vunesp sobre as inscrições para o concurso da 

Câmara de Jaboticabal, que termina no dia 5 de abril

Bar de Jaboticabal é um dos 12 finalistas da competição 
que vai eleger a melhor caipiroska do Brasil

SMIRNOFF® ANUNCIA 
AS 12 MELHORES CAIPI-
ROSKAS DO BRASIL 

Bares de três estados 
seguem para a grande fi-
nal da disputa que con-
tou com 4 mil casas ins-
critas 

Smirnoff, a marca de 
vodka mais premiada 
do mundo*, lançou uma 
competição em novem-
bro de 2017 para encon-
trar a melhor caipiroska 
do Brasil feita com Smir-
noff. Na primeira fase, 
4 mil bares de todo país 
participaram e, por meio 
de votação popular, 200 
bares foram escolhidas 
para seguirem no páreo. 

Nesse segundo mo-
mento, um júri técnico 
percorreu todo o territó-
rio nacional para provar 
cada receita e atribuir 
notas a quesitos como 
originalidade, apresen-
tação e sabor. Essa ava-
liação especializada 
somada à opinião do pú-
blico (que realizou mais 
de 60 mil votos no site) 
resultou na escolha de 
12 finalistas, que parti-
cipam da grande final, 
em São Paulo, no dia 15 
de abril. 

No estado de São Pau-
lo, continuam no páreo 
o bar Estrela da Matriz, 
da capital, com sua re-

ceita de caju e limão si-
ciliano; a Pizzaria Mei-
me, também da capital, 
com drink a base de 
tangerina, maracujá e 
manjericão; o Botequim 
Carioca, de Santo An-
dré, com sua caipiroska 
de banana com limão e 
canela; o Boteco Adoni-
ran, de São Bernardo do 
Campo, com sua versão 
que leva limão siciliano, 
açúcar, melaço de cana e 
gelo de garapa de cana. 
Já no interior, permane-
cem na disputa o Senhor 
Boteco, de Jaboticabal, 
com sua caipiroska de 
abacaxi, manjericão, 
gengibre, açúcar orgâni-
co e picolé de tangerina; 
o Bar do Haules, de Jun-
diaí, com seu drink de 
rúcula e limão; e o Bar 
do Maurélio, em Barra 
Bonita, com uma tradi-
cional feita com limão 
e açúcar. No litoral, o 
Esquina do Chopp, em 
Santos, segue na dispu-
ta com sua caipiroska 
que leva abacaxi, tange-
rina, maracujá, physalis 
e gengibre; e, na mesma 
cidade, também partici-
pa o Original Co. Burger, 
cuja criação é feita a 
partir de limão siciliano 
e cereja marasquino. 

Ainda entre os finalis-
tas, está o Tribus Bar, de 

Balneário Camboriú (SC), 
com versão feita com li-
mão, morango, abacaxi 
e kiwi; o Deck Bar, em 
Londrina (PR), com ga-
rapa e limão rosa; e o 
Baco, em Maringá (PR), 
com limão siciliano, li-
mão tahiti e xarope de 
rapadura; e o Condessa 
Gourmet.

Todas as casas e re-
ceitas que participam da 
maior disputa de caipi-
roskas do Brasil podem 
ser encontradas em cai-
piroskasmirnoff.com.br. 
O site concentra  infor-
mações sobre os estabe-
lecimentos, regulamen-
to, receitas e votação. 

SOBRE SMIRNOFF
Smirnoff foi fundada 

em 1864 por Piotr Arse-
neevich (P.A.) Smirnov, 
que, em pouco tempo, 
se tornou um dos mais 
famosos fabricantes de 
vodka da Rússia e For-
necedor da Corte Im-
perial. Quando os Bol-
cheviques assumiram o 
poder, as destilarias fo-
ram fechadas, e o filho 
de P.A., Vladimir, acabou 
expulso do país, indo se 
refugiar na França, onde 
passou a vender vodka 
com o nome “Smirno-
ff”, que deu nova vida à 
marca. 

Muitas coisas interes-

Casa concorreu com outros 4 mil inscritos de todo o país

santes aconteceram na 
vida de Vladimir, mas, 
sem dúvida, a melhor 
coisa que ele fez foi 
trazer ao mundo a pre-
miada vodka triplamen-
te destilada, dez vezes 
filtrada, capaz de fazer 
uma ótima Caipiroska. 

Tudo isso para que 
100 anos após Vladimir 
Smirnov fugir da Rússia, 
Smirnoff pudesse criar 
uma competição para 
eleger a melhor Caipi-
roska do Brasil, com a 
melhor combinação de 
sabor, originalidade e 
apresentação. E isso só 
a marca de vodka mais 
premiada do mundo* e 
sinônimo de Caipiroska 
pode fazer. Foram 4 
mil bares cadastrados 
em todo o Brasil para 
votação da melhor cai-

piroska do Brasil feita 
com Smirnoff, a vodka 
preferida dos antigos 
Czares da Rússia e de 
quem realmente enten-
de de vodka. 

SOBRE A DIAGEO
A DIAGEO é líder mun-

dial na produção de bebi-
das alcoólicas premium, 
com uma coleção de  
marcas nas categorias 
de bebidas destiladas, 
vinhos e cervejas. Essas 
marcas incluem SMIR-
NOFF, JOHNNIE WALKER, 
GUINNESS, BAILEYS, 
OLD PARR, CÎROC, TAN-
QUERAY, entre outras, e 
as nacionais YPIÓCA e 
NÊGA FULÔ. A DIAGEO 
é uma empresa multina-
cional que opera em 180 
países. As ações da com-
panhia são negociadas 
na Bolsa de Valores de 

Nova Iorque (DEO) e na 
Bolsa de Valores de Lon-
dres (DGE). Para mais in-
formações sobre a DIA-
GEO, seus funcionários, 
suas marcas e seu de-
sempenho, visite www.
DIAGEO.com.br. Celebre 
com responsabilidade e 
saiba mais sobre consu-
mo responsável de bebi-
das alcoólicas em www.
DrinkiQ.com.br

*Considerando a so-
matória total de premia-
ções na categoria vodka 
nas maiores competi-
ções internacionais de 
2003 a 2017 

[APRECIE COM MODE-
RAÇÃO]

[NÃO COMPARTILHE 
ESTE CONTEÚDO COM 
MENORES DE 18 ANOS]
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Câmara de Jaboticabal vota dois projetos de 
decreto na segunda-feira (02/04) 

Dois projetos de De-
creto Legislativo estão 
previstos na pauta de 
votação de segunda-
feira (02/04) na Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal. 

O Projeto de Decreto 
Legislativo nº 27/2018, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (PPS), 
outorga Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
a Vossa Excelência Re-
verendíssima, Senhor 
Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva. Atual bispo 
Diocesano de Jabotica-
bal, Dom Eduardo Pi-
nheiro nasceu em Lins 
(SP), em 1959. Perce-
beu ainda jovem sua 
vocação para o sacer-
dócio, e aos 22 anos 
ingressou na Congre-
gação Salesiana, em 
São Carlos (SP). Foi 

ordenado sacerdote 
em 1991, em Lins. Em 
2005 foi nomeado Bis-
po auxiliar. Em 2011, 
aceitou o convite da 
Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil 
(CNBB) para ser o bispo 
responsável pela Co-
missão Episcopal Pas-
toral para a Juventude 
da CNBB, quando reali-
zou importantes traba-
lhos de evangelização 
de jovens. Em 2015, 
foi nomeado pelo san-
tíssimo Papa Francisco 
como Bispo da Diocese 
de Jaboticabal.

Por sua vez, o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 28/2018, igualmen-
te de autoria de Pepa 
Servidone, outorga o 
Título de Cidadão Ja-
boticabalense ao Prof. 
Dr. Carlos Ruggiero. 

Agrônomo por forma-
ção, com pós-doutora-
do pela University of 
Hawaii (Universidade 
do Havaí), nos Estados 
Unidos, traz em seu 
currículo um extenso 
trabalho de pesquisa 
na área da fruticultu-
ra. Dr. Ruggiero foi um 
dos fundadores da pós-
graduação na UNESP/
Jaboticabal, em 1975; 
e um dos fundadores 
da Sociedade Brasileira 
de Fruticultura, 1970. 
Chegou a receber do 
Governador do Estado 
de São Paulo, em 2001, 
a Medalha do Mérito e 
Tecnológico. Aposen-
tado em 2009 após 40 
anos de trabalho de-
dicado à pesquisa e à 
área acadêmica, conti-
nuou se dedicando ao 
melhoramento vegetal, 

tendo como temas: ba-
naneiras e maracuja-
zeiros, e participando 

de bancas.
A sessão ordinária 

começa às 20 horas 

com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br).

Mais de 100 mulheres realizaram exames 
de papanicolau no último sábado (24)

Visando à prevenção 
ao câncer do colo do 
útero, a Secretaria de 
Saúde, de Jaboticabal, 
promoveu um mutirão 
de papanicolau no últi-
mo sábado (24), na Uni-
dade da Mulher. No to-
tal, 110 exames foram 
realizados. 

“As mulheres atende-
ram nosso chamado e 
compareceram em bom 
número. Os exames já 
foram encaminhados 
para análise e em bre-
ve nossa equipe entra-

rá em contato com to-
das para apresentar os 
resultados”, comentou 
a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

A secretária destaca a 
importância da preven-
ção. “Nossas unidades 
de atendimento estão 
à disposição durante 
todo o ano. É importan-
te que a mulher esteja 
sempre realizando exa-
mes periodicamente e 
assim evitar qualquer 
surpresa”, finalizou.
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