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Show do Trabalhador terá Rick & Giovani no dia 30

A Prefeitura continua resgatando as tradições de Jaboticabal. O Show 
do Trabalhador volta ao calendário em 2018, com shows de duas ban-
das de sucesso: Rick & Giovani e Ulisses e Moisés. O evento acontece 
no dia 30 de abril, na Estação de Eventos Cora Coralina, às 22h. A en-
trada é gratuita.

Dupla Ulisses e Moisés também marca a 
comemoração de 01 de maio

Hori assina recuperação da estrada que liga 
Lusitânia à rodovia Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal voltou a ser contemplada com projetos infraestrutura. 
O prefeito José Carlos Hori esteve em São Paulo para a assinatura de 
mais um convênio com o governo estadual. Ao lado do secretário de 
Agricultura, Arnaldo Jardim, Hori assinou o projeto que melhorará o 
trafego de veículos na região.

Concha Acústica recebe show de 
Lobão, em maio

Registrando um crescente número de atrações desde 2017, a Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal” irá, mais uma vez, aliar cultura e solidariedade. No dia 19 de maio, o 
cantor e compositor Lobão se apresentará no local tocando novos e velhos hits que foram 
sucesso na década de 80. Com o evento, o Fundo Social de Solidariedade será beneficiado 
com litros de leite. 

Com cessão do local, Fundo Social de Solidariedade 
será beneficiado com doação

Evento terá início 
às 8h, na Praça Dr. 

Joaquim Batista

Motociclistas podem instalar 
gratuitamente antenas corta cerol 
neste sábado (7), em Jaboticabal

Pela segunda vez, o Departamento 
de Trânsito de Jaboticabal dedicará 
uma manhã especial para instalar an-
tenas corta cerol gratuitas.

Câmara aprova quatro 
projetos em sessões 

ordinária e extraordinária 
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

CONHEÇA VICTOR FLAMINI

Este talento é mais 
um rosto apontado para 
acontecer na telinhas 
do Brasil.

Com apenas 13 anos 
de idade Victor é sem 
dúvida alguma mais um 
rosto para se prestar 
muita atenção.

Natural de São João 
da Boa Vista, hoje re-

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL - 

COOPERSERV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de 
Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboti-
cabal – Cooperserv, inscrita sob o CNPJ nº 00.881.829/0001-
40 e NIRE 35400036575, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data 
são em número de 694 (seiscentos e noventa e quatro), em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 20 de Abril de 
2018, na Escola de Arte - Prof. Francisco Berlingieri Marino 
- Jaboticabal, sita na Rua Mizael de Campos, n° 202, Centro, 
CEP: 14870-400, na cidade e comarca de Jaboticabal, Esta-
do de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede, 
obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua ins-
talação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina 
o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 16:00 com 
a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 2) em segun-
da convocação, às 17:00 com a presença de metade mais um 
dos associados; 03) em terceira e última convocação, às 18:00, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deli-
berar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, re-
ferente aos 1° e 2° semestres do ano de 2017, acompanhados 
do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório de 
Gestão; Balanços Gerais; Demonstrativo de sobras ou perdas 
apuradas; o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Audi-
toria Externa;
2. Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Fixação de valor de honorários, das gratifi cações e da 
cédula de presença dos membros do Conselho de Administra-
ção e do Conselho Fiscal, proposto pelos conselheiros;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social;
2. Aprovação da Política Institucional de Controles Inter-
nos e Conformidade do Sicoob.
3. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

Jaboticabal, 07 de abril de 2018.

JOSÉ EDUARDO SENEM
Presidente

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15, 
em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício 
de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores 
independentes estão à disposição dos associados na sede da 
cooperativa.

Nota II: Conselho Fiscal
a) A eleição dos membros do Conselho Fiscal será indivi-
dual e a inscrição deverá ser feita na Sede da Cooperativa no 
horário compreendido entre 09:00 horas e 17:00 horas, dos 
dias 09 a 17 de abril de 2018, sob protocolo, acompanhada dos 
documentos e anexos exigidos pelo Banco Central do Brasil, 
disponíveis na sede da Cooperativa.
b) O candidato, além do preenchimento dos documentos 
citados acima, deverá apresentar no ato da inscrição:
I) Cópia da declaração de Imposto de Renda ou da decla-
ração de isenção (Exercício 2017 / Ano – Calendário 2016, ou 
posterior);
II) Comprovante de conclusão do atual Ensino Médio, (an-
tigo terceiro colegial);
III) Cópia do RG e CPF;
IV) Cópia do comprovante de endereço no nome do candi-
dato;
V) Certidão de Nascimento/Casamento;
VI) Cópia do título de eleitor
c) . Devem ser eleitos pelo menos 1 (um) membro efetivo 
e 1 (um) membro suplente que não tenham integrado o Conse-
lho Fiscal que está sendo renovado. A eleição, como efetivo, 
de 1 (um) membro suplente, não é considerada renovação para 
efeito do dispositivo legal.
d) A seção de coleta de votos será instalada no local de 
realização da Assembleia, no início da assembleia e permane-
cerá aberta até o fi nal dos demais trabalhos, quando então será 
fi xado um período para acolher os votos dos que ainda não vo-
taram e será dada por encerrada a seção de votação, instalando 
em seguida a seção de apuração de votos.
e) Na apuração, serão eleitos os 06 (seis) mais votados. 
No caso de impedimento em participar do Conselho Fiscal em 
função de reeleição ou de ligação por grau de parentesco de 
algum membro já eleito, a classifi cação será refeita, e os três 
mais votados considerados titulares e os outros três membros 
suplentes.

side em Casa Branca e 
tem como agência mãe 
a Diamonds Agency 
Management(Ribeirão 
Preto).

O garotão já parti-
cipou de workshop de 
passarela, workshop 
profissional para ato-
res mirins e interpreta-
ção para TV e Cinema. 
Cheio de atitude e caris-
ma já inicia sua carreira 
com o pé direito tendo 
em seu currículo parti-
cipações em 2 novelas 
do SBT: Cúmplices de 
um Resgate e Carinha 
de Anjo, além de tantos 
outros trabalhos como 
modelo. Atualmente  
sendo apoiado e acom-
panhado por sua mãe, o 

belo cursa teatro e já se 
prepara para mais uma 
grande novidade em 
sua carreira.

Vamos ficar de olho!
Agradecimento: Ka-

rina Simões (Diretora 
Diamonds Agency Ma-
nagement)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
1ª Vara Cível
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0012737-84.2013.8.26.0291

Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária

Requerente: Sonia Maria dos Reis Marques

1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0012737-84.2013.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Anibal Garcia, brasileiro, RG nº
11.742.971, CPF nº 053.720.308-79; Aparecida Elizabete Garcia, brasileira, RG 11.1742-986-7,
CPF nº 105.493.308-10; José Garcia, brasileiro, RG nº 8.109.625, CPF nº 784.419.478-68 e sua
mulher Aparecida Carrassedo Garcia, brasileira, RG 11.742.943, CPF nº 071.363.888-56;
Dorival Garcia, brasileiro, RG nº 8.760.571 e sua mulher Filomena Balabenute Garcia,
brasileira, RG nº 27.461.894-1, ambos com CPF nº 627.808.598-49; Laudeci Aparecida Garcia
Gonçalves dos Santos, brasileiro, RG nº 9.059.700 e seu marido Carlos Alberto Gonçalves dos
Santos, brasileiro, RG nº 9.763.938, ambos com CPF nº 019.831.318-73; Adely Maria Custodio
de Souza, brasileira, RG nº 17.750.957, CPF nº 070.147.308-86 e seu marido Antonio Carlos de
Souza, brasileiro, RG nº 19.916.535; Ana Claudia Custódio Gomes, brasileira, RG nº
27.580.893-2 e seu marido Nilson Gomes, RG nº 18.141.966; Eduardo Custódio, brasileiro, RG
nº 19.160.128-SP; Benedito Luiz Custódio da Silva, brasileiro, RG nº 27.461.816-5; Mariana
Custódio, brasileira, RG nº 27.461.816-5, bem como os réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sonia Maria dos Reis
Marques ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando "O presente imóvel é parte de uma gleba
de terra, sob o nº de matrícula 1.698, Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticabal, que fora
objeto de arrolamento, na qual tramita sob processo judicial da 3ª Vara (882/91) sendo os
requeridos herdeiros proprietários. Dessa maneira, durante tal período a gleba de terra passou por
processo de urbanização pelo Municípiom vendo a ser transformada em bairro, sendo levada toda
a infraestrutura. Assim sendo, passados os anos, e, na qualidade de proprietária do imóvel, no
intuito de regularizar a titularidade desse, pois, já está a respectiva posse de boa-fé, por 21 (vinte e
um) anos, não lhe restará outra via, que não fosse a presente, na busca de ter o direito
reconhecido., imóvel este com a seguinte descrição: "Um terreno situado na Av. Francisco Alves
de Oliveira, s/nº, esquina com a Rua Juca Quito, no bairro Aparecida, nesta cidade e Comarca de
Jaboticabal-SP, tido como terreno "4", da gleba "B", de formato irregular, com as seguinte
medidas e confrontações: mede 22,57m. de frente, margeando a Av. Francisco Alves de Oliveira,
com o rumo de 09º14'52" SW, até a esquina com a Rua Juca Quito, onde deflete a esquerda em
chanfro de concordância de esquina, com a Rua Jucá Quito, com o rumo de 10º03'11"SE,
medindo, medindo 6,37m.; daí deflete a esquerda ainda em chanfro de esquina com o rumo de
46º09'44" SE, medindo 4,49m.; daí deflete a esquerda, seguindo em direção aos fundos,
margeando a Rua Juca Quito, com o rumo 55º45'01" SE, medindo 9,62m.; daí deflete a esquerda,
ainda seguindo em direção aos fundos, margeando a Rua Jucá Quito, com o rumo de 63º32'40"
SE, medindo 11,48 m; daí deflete a esquerda, seguindo pela linha dos fundos, com o rumo de
12º02'31" NE, medindo 41,05m. confrontando com o imóvel da Rua São Joãso, nº 1655, daí
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0012737-84.2013.8.26.0291
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente: Sonia Maria dos Reis Marques
1ª Vara Cível1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0012737-84.2013.8.26.0291
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na for-
ma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Anibal Garcia, brasileiro, RG 
nº 11.742.971, CPF nº 053.720.308-79; Aparecida Elizabete 
Garcia, brasileira, RG 11.1742-986-7, CPF nº 105.493.308-10; 
José Garcia, brasileiro, RG nº 8.109.625, CPF nº 784.419.478-
68 e sua mulher Aparecida Carrassedo Garcia, brasileira, RG 
11.742.943, CPF nº 071.363.888-56; Dorival Garcia, brasileiro, 
RG nº 8.760.571 e sua mulher Filomena Balabenute Garcia, bra-
sileira, RG nº 27.461.894-1, ambos com CPF nº 627.808.598-
49; Laudeci Aparecida Garcia Gonçalves dos Santos, brasilei-
ro, RG nº 9.059.700 e seu marido Carlos Alberto Gonçalves 
dos Santos, brasileiro, RG nº 9.763.938, ambos com CPF nº 
019.831.318-73; Adely Maria Custodio de Souza, brasileira, 
RG nº 17.750.957, CPF nº 070.147.308-86 e seu marido Anto-
nio Carlos de Souza, brasileiro, RG nº 19.916.535; Ana Claudia 
Custódio Gomes, brasileira, RG nº 27.580.893-2 e seu marido 
Nilson Gomes, RG nº 18.141.966; Eduardo Custódio, brasileiro, 
RG nº 19.160.128-SP; Benedito Luiz Custódio da Silva, brasi-
leiro, RG nº 27.461.816-5; Mariana Custódio, brasileira, RG nº 
27.461.816-5, bem como os réus ausentes, incertos, desconhe-
cidos, eventuais int ressados, bem como seus cônjuges e/ou su-
cessores, que Sonia Maria dos Reis Marques ajuizou(ram) ação 
de USUCAPIÃO, visando “O presente imóvel é parte de uma 
gleba de terra, sob o nº de matrícula 1.698, Cartório de Regis-
tro de Imóveis de Jaboticabal, que fora objeto de arrolamento, 
na qual tramita sob processo judicial da 3ª Vara (882/91) sendo 
os requeridos herdeiros proprietários. Dessa maneira, durante 
tal período a gleba de terra passou por processo de urbanização 
pelo Municípiom vendo a ser transformada em bairro, sendo 
levada toda a infraestrutura. Assim sendo, passados os anos, e, 
na qualidade de proprietária do imóvel, no intuito de regular 
zar a titularidade desse, pois, já está a respectiva posse de boa-
fé, por 21 (vinte e um) anos, não lhe restará outra via, que não 
fosse a presente, na busca de ter o direito reconhecido., imóvel 
este com a seguinte descrição: “Um terreno situado na Av. Fran-
cisco Alves de Oliveira, s/nº, esquina com a Rua Juca Quito, 
no bairro Aparecida, nesta cidade e Comarca de Jaboticabal-SP, 
tido como terreno “4”, da gleba “B”, de formato irregular, com 
as seguinte medidas e confrontações: mede 22,57m. de frente, 
margeando a Av. Francisco Alves de Oliveira, com o rumo de 
09º14’52” SW, até a esquina com a Rua Juca Quito, onde de-
fl ete a esquerda em chanfro de concordância de esquina, com a 
Rua Jucá Quito, com o rumo de 10º03’11”SE, medindo, medin-
do 6,37m.; daí defl ete a esquerda ainda em chanfro de esquina 
com o rumo de 46º09’44” SE, medindo 4,49m.; daí defl ete a es-
querda, seguindo em direção aos fundos, margeando a Rua Juca 
Quito, com o rumo 55º45’01” SE, medindo 9,62m.; daí defl ete 
a esquerda, ainda seguindo em direção aos fundos, margeando 
a Rua Jucá Quito, com o rumo de 63º32’40” SE, medindo 11,48 
m; daí defl ete a esquerda, seguindo pela linha dos fundos, com 
o rumo de 12º02’31” NE, medindo 41,05m. confrontando com 
o imóvel da Rua São Joãso, nº 1655, daí defl ete a esquerda, 
seguindo em direção a frente, com o rumo de 85º44’28” NW, 
medindo 27,60m., confrontando com o imóvel da Av. Francisco 
Alves de Oliveira, terreno “03” da gleba “B” chegando ao ponto 
de início desta descrição, encerrando o polígono perfazendo o 
terreno de área de 928,26 metros quadrados; terreno este situado 
no lado par da numeração da Av. Francisco Alves de Oliveira, 
código nº 000031918-1, identifi cação nº 01.03.0013.000089.05, 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal-SP”, alegando posse mansa 
e pacífi ca no prazo legal. Estando em termos, expede-se o pre-
sente edital para citação dos supramencionados para, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fl uir após o prazo de 30 dias. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 16 de março 
de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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)

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 05/04/2018 das 10h36 às 10h58. Equipamento normalizado 

após recuperação automática.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da 
operadora, alguns telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu 
funcionamento prejudicado de 27/03/2018 às 21h48 até 29/03/2018 às 11h50. 
Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance 
de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS 
E DOCUMENTOS 

E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
MUNICÍPIO E COMARCA DE JABOTICABAL – SP.

Ofi cial: Álvaro Benedito Torrezan
Av. Major Novaes, 535 – Centro – Cx. Postal, 68 – Fone/Fax: 

(16) 3202-3015 –CEP-14870-080
e-mail: ri.jaboticabal@terra.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
                 
                               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, 
Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, 
com  cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

                        FAZ SABER a IDEAL LOCADO-
RA DE MÃO DE OBRA LTDA, com sede e foro em 
Matão-SP, na Rua Rui Barbosa, número 1.396, inscri-
ta no CNPJ/MF sob nº 49.227.473/0001-15,  que de 
conformidade com as disposições do art. 213, Inciso 
II,  § 3º, da Lei Federal nº 6.015/73, com redação dada 
pela Lei 10.931, de 02 de agosto de 2004, e ainda, com 
base nos itens 137 e 138, do Capítulo XX das Normas 
de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 
encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 158.211, 
de 14/12/2017, requerimento para “Retifi cação Admi-
nistrativa” com alteração da descrição das divisas, área 
e confrontações do imóvel denominado Gleba 3, situa-
do na Chácara Santa Rita de Cássia, bairro Alto, neste 
município e comarca de Jaboticabal-SP, objeto da ma-
trícula número 26.381, de propriedade de Daniel Luís 
Bedim, tudo nos termos do mencionado requerimento 
e demais documentos exigidos por Lei.
                            Assim, conforme M.31.751, livro 
2RG, na qualidade de proprietária do imóvel tido como 
lote 12 da quadra I, do loteamento Jardim Alvorada, 
situado na Rua Tapajós, nesta cidade e comarca de Ja-
boticabal, que se confronta com o imóvel retifi cando, 
fi ca notifi cada A IDEAL LOCADORA DE MÃO DE 
OBRA LTDA, para que NÃO CONCORDANDO com 
os termos da retifi cação requerida, se dirija a este Re-
gistro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes 
nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, 
com atendimento ao público de segunda à sexta-fei-
ra das 09:00 às 16:00 horas, onde, querendo poderá 
apresentar impugnação fundamentada, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
do presente edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de 
Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça).    
                             Fica outrossim, desde já, cientifi cada 
de que deixando de apresentar a impugnação no prazo 
estipulado, presumir-se-a a anuência.                
                             Para conhecimento dos interessa-
dos e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 
02 (dois) dias consecutivos. Jaboticabal, 02 de abril de 
2018. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

 JOSÉ PEDRO JUNIOR 
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ALCANÇANDO! 

Alcançando a sua vitória 
sem prejudicar ninguém. 
Muitos sobem na vida deso-
nestamente, pensando que 
encontraram a felicidade, 
mas estão totalmente en-
ganados. O Senhor conhe-
ce o coração de cada um, 
e Ele não terá por inocente 
aquele que age na desones-
tidade. Procure sempre agir 
de acordo com a Palavra de 
Deus, ela não falha. Deus 

Pr. Anastácio Martins

deixou a Sua Palavra para 
você nunca errar. As pes-
soas que estão sofrendo ou 
vivendo na derrota, é por-
que desprezaram a Palavra 
do Senhor e não aceitaram 
a correção, mas preferiram 
seguir os seus próprios ca-
minhos sem saber que po-
deriam encontrar a felicida-
de no Senhor. Ananias e sua 
mulher Safi ra são um exem-
plo disso. Eles tiveram tudo 
para serem abençoados, 
mas deixaram o inimigo en-
cher os seus corações com 
mentiras, ao invés de ouvir 
a voz do Senhor e obedecer 
a Sua Palavra. Fizeram tudo 
o que acharam certo aos 
seus próprios olhos, por 
isso eles pagaram com a 
própria vida. Eles poderiam 
ter sido muito prósperos 
se tivessem falado a verda-
de, mas preferiram mentir. 

Deus teria derramado uma 
benção sem medidas sobre 
eles. Eles tiveram a oportu-
nidade de confessar e re-
ceber o perdão, porém em 
seus corações a semente 
maligna estava plantada, e 
gerou um fruto estragado 
do qual eles não se deram 
conta. Foi aí que eles per-
deram tudo, até a própria 
vida. Quantos que hoje não 
estão vivendo como eles? 
Tentando de tudo, para se 
dar bem na vida. Sem pres-
tar atenção nas pessoas que 
estão do seu lado. Se elas 
fi carão magoadas ou não. 
Mesmo sabendo que estão 
erradas, elas vivem pas-
sando a perna nos outros, 
sem se importar com o dia 
de amanhã. Mal sabem que 
estão cavando o próprio 
buraco e cairão nele quan-
do menos se esperar. Você 

TUDO NA VIDA É REALIDADE

Tudo nas vidas, são 
eternas caminhadas pe-
las reencarnações do es-
pírito, que sobrevivem 
às duras provas passadas 
no tempo, rumo à EVO-
LUÇÃO. São realidades, 
marcadas pelas realiza-
ções que se confundem 
e se agrupam nas famí-
lias, onde somos condu-
zidos por forças que se 
transformam em ações 
e reações. Dentro da Lei 
do Carma. Vivemos de 
sonhos e fantasias, que 
são traduzidas por lu-
tas desiguais, nos vários 
campos da espiritualida-
de, para alcançarmos as 
realidades materiais e es-
pirituais, que se servem 
de âncoras para serem 
instrumentos de auxilio, 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

para encontrarmos um 
mundo melhor, e acordar-
mos para a verdade, que 
nos livra das trevas.

UM MUNDO NOVO     
Vivemos de sonhos. So-

nhamos com um mundo 
novo e melhor. Apaga-
mos parcialmente nossas 
imperfeições numa luta 
desigual, com altos e bai-
xos, alegrias e tristezas, 
luzes e trevas. Habitamos 
para conquistarmos amor 
e felicidade. No processo 
de formação, crescemos 
dentro da EVOLUÇÃO, 
para um aperfeiçoamen-
to natural, dentro dos 
reinos, onde passamos 
por escalas dentro da hie-
rarquia de valores, que 
somam qualidades. Ad-
quirimos conhecimentos 
para melhorarmos nos-
sas condições espiritu-
ais, na ação do espírito 
sobre a matéria, numa 
ação permanente. O es-
pírito encarna inúmeras 
vezes, conseguindo mais 
inteligência, dentro do li-
vre arbítrio. Deparamos 
com a religião que é um 
caminho para a EVOLU-
ÇÃO, no desenvolvimen-

to das qualidades de nos 
tornarmos mais conhece-
dores dos mistérios que 
nos envolvem, para ser-
mos testados e postos às 
provas e expiações. Tudo 
depende de nós, do nosso 
desejo de aprender e co-
nhecer as leis de DEUS, os 
exemplos de JESUS. Vive-
mos diante de problemas, 
dificuldades, dores e so-
frimentos para um resga-
te de dívidas contraídas 
no passado, em vidas an-
teriores, buscando con-
dições para vencermos a 
ignorância e nascermos 
para a sabedoria.      

O PLANETA TERRA
É um mundo escola. 

Passamos por estágios de 
crescimentos. A qualifi-
cação é de PROVAS E EX-
PIAÇOES, onde passamos 
por todas as emoções e 
experimentações possí-
veis,  valendo-se de todas 
as qualidades espirituais 
já conquistadas. Tempo 
perdido não se recupera.
Adquirimos com o tem-
po dentro dos atributos 
do espírito a força de 
vontade,a  inteligência,o 
equilíbrio mental, a fir-

 BOM SENSO E CORRUPÇÃO

Faz-se frequente em 
todas as épocas esta 
queixa: “O mundo está 
corrompido”!

Não Existe juramen-
to, lealdade, “palavra 
dada”! Aliás, “palavras 
voam como folhas ao 
léu, esparramadas pelos 
ventos. “Vento cuja dinâ-
mica é o egoísmo, cuja 
máxima é: “ eu sou eu e 
o outro é o resto”.

Houve “alguém” con-
denado injustamente à 
morte, crucificado entre 
dois malfeitores. O jus-

Quem está obrigado apresentar a 
Declaração de Imposto de Renda 

da Pessoa Física?

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria 

empresarial
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

(vitorio@simonicontabil.
com.br)

Professor Bene

3 anos de trabalho e alegrias

Encerro minha atuação 
à frente da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to do Estado de São Paulo. 
Quero agradecer ao gover-
nador Geraldo Alckmin, 
que me confi ou esta mis-
são tão importante e gra-
tifi cante. Quero agradecer 
também às produtoras e 
aos produtores rurais, que 
me apoiaram durante estes 
três anos.

Festejar que as quatro 
diretrizes que estabele-
cemos foram cumpridas 
com afi nco e colaboração 
de toda a equipe da Se-
cretaria. Nossa primeira 
diretriz foi mostrar que 
a agricultura é compatí-
vel com o meio ambiente, 
comprovada por iniciati-
vas que unem preservação 
e produção como, dentre 
tantas outras, o Projeto 
Nascentes em Holambra e 
em Botucatu/Pardinho.

Ou ainda nas estradas 
rurais readequadas pela 
nossa Companhia de De-
senvolvimento Agrícola de 
São Paulo (Codasp) com o 
Programa Melhor Cami-
nho/Pontos Críticos. Obras 
que não apenas melhoram 
o escoamento da produção 
e o transporte, mas reser-
vam água, evitam assore-
amento e garantem mais 
produtividade ao agricul-
tor que tem sua proprieda-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

 

Critérios Condições 

Renda - recebeu rendimentos tributáveis , sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma 

anual foi superior a R$ 28.559,70; 

- recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na 

fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00.                  

Ganho de 

capital e 

operações 

em bolsa de 

valores 

- obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 

sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 

mercadorias, de futuros e assemelhadas;  

- optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital 

auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à 

aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos 

termos do art. 39 da  Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Atividade 

rural 

- relativamente à atividade rural: 

a) obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50;  

b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2017 ou posteriores, prejuízos de 

anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2017. 

Bens e 

direitos 

- teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2017, de bens ou direitos, 

inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00. 

Condição de 

residente no 

Brasil 

- passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se 

encontrava em 31 de dezembro de 2017. 

 

O prazo final para entrega da Declaração este ano é até 30 de abril de 2018, portanto 
é fundamental não deixar para última hora. 

 
 

 

 

to disse ao companheiro 
crucificado e conscien-
te de seus erros: “Hoje 
mesmo estarás comigo 
no paraíso (libertado de 
seus erros!).

Tanta gente por aí es-
cravizado pelo egoísmo 
e decerto modo claman-
do: “a inocência é minha 
marca, eu sou eu e o ou-
tro deve ser crucificado 
pois, só o erro do próxi-
mo é merecedor de cas-
tigo”!

O alicerce da corrup-
ção seja em qualquer 
área social, política, re-
ligiosa, tantas vezes dis-
farçada é o egoísmo ou 
seja o “desamor” ao pró-
ximo! Togas, colarinhos 
multiplicam-se como 
fantasias enganosas!

O carnaval lá se foi, 
mas na Cruz brilhava 
para  sempre, a “luz da 
verdade” que ditou esta 
lei: “ AMARÁS O PRÓXI-
MO COMO A TI MESMO”.

Declaração - Obriga-
toriedade de Apresen-
tação

Pessoas obrigadas a 
apresentar a Declaração 
de Ajuste Anual do IRPF 
2018

De acordo com a Ins-
trução Normativa RFB n º 
1.794, de 23 de fevereiro 
de 2018, está obrigada a 
apresentar a Declaração 
de Ajuste Anual do Impos-
to de Renda Pessoa Física 
referente ao exercício de 
2018, a pessoa física re-
sidente no Brasil que, no 
ano-calendário de 2017:

de à beira da via.
Em três anos de gestão, 

atendemos 136 municípios 
com as obras, em um in-
vestimento que supera os 
R$ 116 milhões. Além dis-
so, conseguimos fazer com 
que o banco Mundial au-
torizasse o uso de verbas 
do Programa Microbacias 
II também para readequa-
ção de estradas: já são 132 
convênios fi rmados.

Também fomentamos 
a produção agroecológica 
assinando com a Secreta-
ria do Meio Ambiente um 
protocolo para auxiliar o 
produtor que quer seguir 
o caminho da produção or-
gânica.

Nossa segunda diretriz 
foi mostrar que todos de-
vem ser apoiados, mas 
particularmente o peque-
no agricultor e a agricultu-
ra familiar - que merecem 
mais atenção do Estado. 
Com o Microbacias II, 267 
projetos foram ou estão 
sendo executados, geran-
do renda e agregando valor 
à produção de 248 associa-
ções e cooperativas pau-
listas, mudando a vida de 
10.475 produtores rurais.

Recurso que serviu ain-
da para a reforma de 74 
Casas da Agricultura, pon-
tos de encontro dos nos-
sos amigos produtores, 
com investimento de R$ 11 
milhões. E tivemos ainda a 
autorização do governador 
Geraldo Alckmin para a re-
forma de outras 64. Um su-
cesso que criou condições 
para que venha o Microba-
cias III.

Desenvolvemos um site 
especialmente para quem 
quer participar das com-
pras públicas; lançamos o 
Plano Mais Leite, Mais Ren-
da para auxiliar a pecuária 
das pequenas proprieda-

des e dos agricultores fa-
miliares; treinamos 1.268 
produtores entre 2016 e 
2017 com o Programa de 
Sanidade em Agricultura 
Familiar (Prosaf); para citar 
alguns exemplos.

Nossa terceira diretriz 
era aproximar da produção 
no campo o conhecimento 
gerado em nossos institu-
tos de pesquisa, atenden-
do as demandas do cotidia-
no do produtor. Fazer com 
que as agruras do homem 
do campo orientem os tra-
balhos dos pesquisadores 
em busca de soluções para 
elas.

Fomentamos essa pes-
quisa com uma nova di-
nâmica de funcionamen-
to garantida pela criação 
dos Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NITs). Eles 
oferecem melhores con-
dições para que os insti-
tutos de pesquisa da Se-
cretaria fi rmem parcerias 
com a iniciativa privada, 
unindo esforços pela pro-
dução agrícola. Também 
permitem que os nossos 
pesquisadores passem a 
participar dos lucros das 
descobertas que fazem.

Tecnologias e inovações 
que reunimos em um só 
lugar durante dois dias em 
março, no Agrifutura, em 
São Paulo, unindo empre-
sas consolidadas no merca-
do e startups. Promovendo 
ainda um hackaton com 12 
times de cinco programa-
dores, makers, técnicos, 
marqueteiros, empreen-
dedores e engenheiros re-
solvendo os desafi os tec-
nológicos lançados pelos 
próprios agricultores dian-
te de suas necessidades.

A nossa quarta diretriz 
de atuação foi exatamen-
te a alimentação saudá-
vel. Não apenas produzir 

alimentos, mas alimentos 
com saudabilidade, cui-
dando sempre para evitar 
o uso indiscriminado de 
agroquímicos. Uma preo-
cupação demonstrada com 
os mais de 48 mil técnicos 
treinados pelo Programa 
Aplique Bem, orientando 
sobre a aplicação correta, 
e sem riscos, destes pro-
dutos nas culturas.

Também fomentamos o 
trabalho do laboratório de 
análise de alimentos, que 
verifi ca os defensivos uti-
lizados em cada cultura. 
Um trabalho que chamou 
a atenção de empresas pri-
vadas e do Ceasa de Cam-
pinas, onde analisamos os 
produtos consumidos pela 
população.

Mostramos que estamos 
conectados à atualidade 
utilizando as redes sociais 
como Twitter, Facebook 
e YouTube para divulgar 
dicas de alimentação sau-
dável, informações nu-
tricionais, campanhas de 
orientação sobre os peri-
gos do consumo de sódio 
e receitas que alimentam, 
evitam o desperdício e po-
dem ser feitas para gerar 
renda ao se transformarem 
em quitutes a serem co-
mercializados.

Foram três anos de mui-
to trabalho e dedicação, 
nos quais contei com o 
apoio desta equipe talen-
tosa que compõe a Secreta-
ria de Agricultura. Aprendi 
muito sobre agricultura e 
pecuária, mas ainda mais 
sobre respeito, compro-
misso, seriedade e traba-
lho – marcas registradas 
do nosso amigo produtor 
rural.

Vamos em frente porque 
ainda há muito o que fa-
zer pelo nosso agricultor e 
pelo nosso País!

deve ser honesto, sincero 
e respeitar as pessoas que 
Deus tem colocado no seu 
caminho para te ajudar. Não 
seja corrupto, nem avaren-
to, nem um aproveitador, 
mas um servo do Deus Al-
tíssimo. Todavia, se você 
quer ser um vencedor, e 
muito abençoado, obedeça 
à Palavra de Deus, ela fará 
de você um sucesso! (Atos 
5:1). Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo De Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cultos. 
Quartas, Sextas e Domin-
gos às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com                          

meza de caráter,a capaci-
dade de percepção.O PLA-
NETA TERRA  é apenas um 
laboratório psíquico,um 
lugar escola de 
aprendizagem,de traba-
lho e de resgate O  esque-
cimento do passado,quer 
dizer vidas anteriores é 
uma necessidade onde 
vivemos para nos amar-
mos dentro do perdão e 
da união da paz e frater-
nidade * somos filhos da 
esperança * alicerçados 
pelo elo da fé crescente 
em DEUS.A educação nas-
ce com a semente do amor 
que une os povos e traz 
a paz  e o entendimen-
to produzindo uma vida 
repleta de  sonhos reali-
zados e de uma cultura 
com caminhos que só nos 
levam a verdadeira fonte 
de desejos iluminados na 
infância,na mocidade, na 
madureza  e na velhice 
períodos dentro das en-
carnações para que as ex-
periências sejam  forças 
positivas para vencermos 
a nos mesmos.     

*TUDO PODE SER REAL 
QUANDO FORMOS FIEIS A 
DEUS*

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

   O Centro Espírita Universal, através do 
seu Presidente, Wilson Fernando Coelho Reis, infra-assinado, 
CONVOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA que irá realizar-se dia 23 de abril 
de 2018, às 21 hs, em primeira convocação e às 21 hs e 30 min,  
com qualquer número de associados, em segunda convocação, a 
fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1- Aprovação das Contas;
2- Aprovação do Relatório Anual

Jaboticabal, 02 de abril de 2018.

WILSON FERNANDO COELHO REIS
 PRESIDENTE
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CULTURA

“Bala de Prata”

Verso Gospel

Concha Acústica recebe show de 
Lobão, em maio

Registrando um cres-
cente número de atra-
ções desde 2017, a Con-
cha Acústica “Lions Clube 
de Jaboticabal” irá, mais 
uma vez, aliar cultura e 
solidariedade. No dia 19 
de maio, o cantor e com-
positor Lobão se apre-
sentará no local tocando 
novos e velhos hits que 
foram sucesso na déca-
da de 80. Com o evento, 
o Fundo Social de Solida-
riedade será benefi ciado 
com litros de leite. 

“Como a Concha é um 
dos equipamentos cul-
turais pertencentes ao 
departamento, a cessão 
dela é feita em parceria, 
muitas vezes, apoian-
do a vinda desses even-
tos. Neste caso, além de 
apoiarmos, a organização 
do show fará uma doação 
de litros de leite ao Fundo 
Social, que ajudará quem 

Salmos 37 ver-
sículos 5

Entregue o 
seu caminho ao 
Senhor;

confi e Nele, e 
Ele agirá: 

Quinta-feira (5) foi a vez dos rappers 
invadirem o Museu Histórico de Jaboticabal

Dando sequência ao 
“Quinta no Museu”, 
iniciativa do Departa-
mento de Cultura de 
Jaboticabal, o Museu 
Histórico “Aloísio de 
Almeida” recebeu vá-
rios rappers na noite 
de quinta-feira (5).

Participações de Hei-
tor Jay, Mano Rafa e 
Nego LP. “Essa é a se-
gunda vez que o rap 
é protagonista nes-
te projeto. Ficamos 

Com cessão do local, Fundo Social de Solidariedade será benefi ciado 
com doação

Neste sábado acontece mais uma 
Feira de Artesanato

O Departamento de 
Cultura, por meio da 
Casa do Artesão, pro-
move neste sábado, 
dia 7 de abril, das 9h 
às 12h, mais uma Feira 
de Artesanato. O evento 
acontece nas proximi-
dades do Mercado Mu-
nicipal.

“Os artesãos jaboti-
cabalenses têm a possi-
bilidade de expor seus 
produtos em um ponto 

agradável da cidade e 
de fácil acesso. As edi-
ções anteriores da fei-
ra receberam um bom 
público e servem de 
incentivo para aqueles 
que pretender apresen-
tar seus trabalhos”, afi r-
ma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato da Casa do Artesão 
é (16) 3202-1948.

Realizado pelo Departamento de Cultura, o evento 
acontece na Praça Dom Assis

muito contentes e sa-
tisfeito em dar opor-
tunidades para essa 
rapaziada. Todos com-
pareceram”, comenta 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

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

realmente precisa”, expli-
ca o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Com cerca de 40 anos 
de existência, a Concha 
Acústica “Lions Clube de 
Jaboticabal” já protago-
nizou grandes momen-
tos da música. Além dos 
tradicionais festivais, 
cantores consagrados 
como Gilberto Gil, Rena-

to Teixeira, Paulo Ricardo 
(RPM), Hermeto Pascoal 
e Sá e Guarabira já pisa-
ram no palco do recinto e 
atraíram grande público.

Dono de hits como “Me 
Chama”, “Rádio Blá”, “De-
cadence avec elegance” 
e “Vida Bandida”, Lobão 
foi um dos principais no-
mes do rock brasileiro 
nos anos 1980. Em Jabo-

ticabal, o rockeiro estará 
acompanhado da banda 
Os Eremitas da Montanha 
com músicas de seu novo 
álbum “Antologia poli-
ticamente incorreta dos 
anos 80 pelo rock”. A or-
ganização do evento é da 
Intervalo Brasil.

Os ingressos para o 
show podem ser adquiri-
dos nos pontos de venda 
abaixo:

Jomar Modas Centro – 
telefone: (16) 3203-3343

Intervalo Brasil – tele-
fone: (16) 3204-2620

Jomar Modas Novo 
Espaço – telefone: (16) 
99778-2114

Posto do Fu – telefone: 
(16) 3202-2944

Foto: Anatole Klapouch 
/ Divulgação

Artes Plásticas de Jaboticabal em alta
Artistas plásticos 

locais estão fazendo 
bonito em salões, ex-
posições e mostras, 
prova disso são as 
participações de Dou-
glas Okada, Alex Bene-
dito dos Santos e Car-
la de Cápua.

Douglas Okada, 
professor do curso 
de pintura em tela na 
Casa do Artesão “Dori-
val Taliberti”, foi pre-
miado no último dia 
25 de março com duas 
obras na abertura do 
81º SAAP (Salão Ara-
rense de Artes Plásti-
cas). Okada faturou o 

Prêmio Aquisição com 
a obra “Mãe”, um retra-
to de Marli Okada e o 
Prêmio Casa da Cultu-
ra com a obra “Sonhos 
de Outono”. 

Alex Benedito dos 
Santos, participa da 
segunda mostra da 
Temporada de Proje-
tos 2018, do Paço das 
Artes, na capital pau-
lista. Em “Pintura e re-
ciclagem: tudo junto e 
misturado”, Alex apre-
senta quatro obras 
que mesclam pintura 
e colagem em tecido e 
em lonas. A abertura 
aconteceu no dia 27 

de março. A exposi-
ção vai até o dia 06 de 
maio.

No dia 04 de abril, a 
artista plástica Carla 
de Cápua inaugurou 
exposição no Jaboti-
cabal Shopping. Carla 
é “nova” no cenário 
cultural local, mas, 
possui uma impres-
sionante bagagem ar-
tística adquirida ao 
longo dos anos. Resi-
dindo em Jaboticabal 
desde 2015 e essa será 
sua primeira mostra 
na cidade. A exposi-
ção vai até o dia 14 de 
abril.
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Festa do Quitute: triagem dos produtos 
artesanais começa no dia 16

Prefeitura realiza mais de 100 
podas de árvores

A Comissão Organi-
zadora da 36ª Festa do 
Quitute já se prepara 
para receber os arte-
sãos de Jaboticabal. A 
equipe recebe as peças 

As equipes da Secre-
taria de Obras e Servi-
ços Públicos continuam 
os trabalhos de limpeza 
em vários bairros da ci-
dade. Esta semana tam-

Triagem será dia 20; resultado final será divulgado no dia 23 de abril

Trabalho atinge locais com maior grau de risco

artesanais de 16 a 19 de 
abril, das 8h30 às 12h e 
das 13h às 16h30, no 
Departamento de Cultu-
ra - Rua Mizael de Cam-
pos 202, Centro - Sala 

Jaboticabal vai aderir ao programa 
“Criança Feliz”

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 

da Secretaria de As-
sistência Social, tra-

balha para implantar 
o programa “Criança 

Feliz”. Desenvolvido 
pelo Governo Fede-
ral. A iniciativa aten-
derá crianças de 3 a 
6 anos de idade, do 
município, estimu-
lando seu desenvol-
vimento integral.

“A proposta é tra-
balhar na primeira 
infância para atu-
ar em programas e 
projetos conjuntos, 
desenvolvendo polí-
ticas públicas e bus-

cando articulações 
com todas as redes. 
Queremos aguaçar 
as potencialidades 
deles”, comenta a se-
cretária da Pasta, Ta-
tiana Pellegrini.

Segundo a secretá-
ria, visitas domicilia-
res serão realizadas 
por profissionais ca-
pacitados. “Estamos 
realizando um plane-
jamento de território 
para atingir crianças 

em territórios mais 
vulneráveis e produ-
zir ações que mudem 
a realidade da crian-
ça”, explicou.

Para participar do 
programa, é preci-
so manter os dados 
no Cadastro Único 
atualizados. Mais in-
formações sobre o 
“Criança Feliz” pelo 
telefone (16) 3202-
8301.

bém está sendo efetu-
ada a poda de mais de 
100 árvores de risco.

“O trabalho continua. 
As equipes estão empe-
nhadas e tomando to-

dos os cuidados, princi-
palmente, com a poda, 
pois, neste caso, são 
árvores grandes e que 
precisam de um trata-
mento especial”, desta-

ca o secretário da Pasta, 
José Carlos Abreu.

Nesta semana é rea-
lizado roçamentos em 
áreas do Jardim das 
Rosas, Jardim Botânico 

e Jardim Guanabara. A 
equipe de capinação 
passa pelos bairros Xis, 
Cohabs 1 e 3, Recreio 
dos Bandeirantes, Nova 
Aparecida e Santa Lu-

zia. Praças, jardins e 
áreas verdes na Av. Car-
los Berchieri, Av. Jaime 
Ribeiro, e nos bairros 
Cohab 4 e residencial 
recebem limpeza.

13 da Escola de Arte. 
Os artesãos devem 

apresentar cinco peças 
cada e os artistas plás-
ticos três. “Recebemos 
o material até o dia 19. 

É importante reforçar 
que só poderão enviar 
produtos e participar 
da triagem artesãos e 
artistas residentes e 
estabelecidos em Jabo-

ticabal, como já aconte-
ceu ano passado. Que-
remos, mais uma vez, 
valorizar os artistas da 
nossa terra”, convida a 
presidente da Festa do 

Quitute, Elivaine Almei-
da Silva.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8323.
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Dona de casa de Jaboticabal busca 
ajuda para transferir 40 cães e gatos

Uma dona de casa de 
Jaboticabal-SP busca 
ajuda para transferir 
cerca de 40 cães e ga-
tos que estão alojados 
nas dependências de 
um prédio alugado para 
a empresa do marido 
dela. Regiane Apareci-
da Batista afirma que, 
quando o marido alugou 
o local, teve autorização 
dos proprietários para 
deixar os animais lá. 

Animais estão em prédio alugado, mas proprietários pediram que eles sejam retirados

Atenção: beneficiários do Bolsa Família devem 
procurar o CIAF mais próximo

A Secretaria de Saú-
de volta a convocar os 
beneficiários do pro-
grama Bolsa Família. 
Pais ou responsáveis 
devem comparecer a 
uma unidade de saúde 
para pesagem e atuali-
zação de documentos. 
É importante frisar que 
a ausência poderá sus-
pender o benefício, ou 
seja, o depósito men-
sal pode ser cortado.

É necessário apre-

sentar o Cartão do 
Bolsa Família do res-
ponsável e a Carteira 
Nacional de Vacinação 
de todos os membros 
da família. Crianças 
e adolescentes de 0 a 
15 anos passarão por 
pesagem, tiragem de 
medidas e receberão 
o acompanhamento da 
carteira de vacinação.

Mais informações 
pelo (16) 3209-1500.

Agora, pediram a retira-
da deles.

“O prazo já venceu e 
não sei o que fazer. Pedi 
ajuda até a deputados, 
mas ninguém consegue 
me ajudar. Estou deses-
perada. Se alguém pu-
der colaborar para que 
a gente encontre uma 
solução, serei muito 
grata”. Caso não ache 
abrigo, ela pode ter de 
soltar os bichos na rua.

Regiane é voluntária 
da causa animal há sete 
anos. Além desses 40, 
dá abrigo a mais 80, na 
casa dela. Todos castra-
dos e vacinados. 

Contra o abandono
O trabalho começou 

por causa de uma de-
pressão. Regiane conta 
que começou a procurar 
atividades que “preen-
chessem” a vida. Passou 
a visitar asilos, orfana-

Regiane é voluntária da causa animal há sete anos: cui-
da, no total, de mais de 150 animais

tos, entre outras ações 
beneficentes. Uma delas 
foi dar atenção aos ani-
mais. Viu alguns cachor-
ros abandonados em 
prédios que estavam em 
construção em frente à 
casa dela. Foi a primeira 
acolhida de muitas ou-
tras que viriam. Ela não 
parou mais.

Entre os cães e gatos 
abrigados, são comuns 
os idosos ou com algu-
ma deficiência, como ce-
gos e mutilados. “É tra-
balhoso, mas, quando se 
faz com amor, se torna 
prazeroso”.

Moradora na Cohab 
1, Regiane atende, ain-
da, famílias carentes 
da periferia da cidade, 
que têm bichos em casa, 
mas não reúnem condi-
ções financeiras para 
cuidar deles. “Para que 
não abandonem, corro 
atrás de ração, vermífu-
gos, entre outros produ-
tos. Estão, no total, aos 
meus cuidados, passa 
de 150 animais”.

Para isso, ela conta 
com o amparo da As-
sociação Protetora dos 
Animais (APA). Princi-
palmente da vice-presi-

dente da entidade, Valé-
ria Barbieri. “Como sou 
dona de casa, não tenho 
renda. Então, a APA me 
ajuda muito. Não fosse 
a associação, não sei o 
que faria.”

Para entrar em conta-
to com a Regiane, os te-
lefones são: 16-99753-
5890 / 99798-2299.

Fonte: http://revis-
taplanetapet .com.br/
conteudo/dona-de-casa-
de-jaboticabal -busca-
ajuda-para-transferir-
40-caes-e-gatos.html
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A segurança jurídica instalada no Brasil

P/ Matheus Vantini 
A data de 04/04/2.018 

entra para o rol das da-
tas históricas do Brasil, 
e vejamos, esse artigo 
não tem cunho político 
tão pouco comoção so-
cial, analisaremos como 
operadores do direito o 
avanço firmado na refe-
rida data acima.

Não só um país com 
nervos à ´´flor da 
pele´´ mas sim uma 
classe, os operadores 
da justiça, temiam pela 
instabilidade jurídica e 
incerteza que tal julga-
mento poderia trazer às 
instituições e seus re-
presentantes, indepen-
dentemente do resulta-
do, o que estava em jogo 
para o meio jurídico era 
a postura que a Suprema 
corte do país tomaria, 
ou seja, se a jurispru-
dência firmada após HC 
126.292 de relatoria do 
nobre e finado Ministro 
Teori Zavascki (qual per-
mitia o início do cum-
primento da pena após 
condenação em segunda 
instância) seria revista 
novamente apenas por 
se tratar de um ex-pre-
sidente da República, e 
alterada sem que fosse 
decidida em seu mo-
mento oportuno. 

Após julgamento do HC 152.752 do paciente Luiz Inácio Lula da 
Silva a nação brasileira acredita que a justiça é para todos

A Ação Declaratória 
de Constitucionalida-
de - ADC. Instrumen-
to de controle abstrato 
de constitucionalidade, 
consubstanciado por 
uma ação cujo objeti-
vo é obter a declaração 
do Supremo Tribunal 
Federal da constitucio-
nalidade de determina-
da lei ou ato normativo 
federal é o momento 
certo para se discutir e 
consolidar jurisprudên-
cia sobre uma matéria. 
O Habeas Corpus signi-
fica “que tenhas o teu 
corpo”, e é uma expres-
são originária do latim. 
Habeas Corpus é uma 
medida jurídica para 
proteger indivíduos que 
estão tendo sua liberda-
de infringida sem neces-
sidade e comprovação, é 
um direito do cidadão, 
e está na Constituição 
brasileira. 

Quanto ao risco da 
prisão injusta, Schiet-
ti observa: “A mutação 
constitucional do STF 
não suprimiu o direito 
dos réus de rever deci-
sões condenatórias pro-
feridas nas instâncias 
ordinárias. Apenas en-
curtou o prazo – que era 
demasiadamente longo 
– para iniciar a execu-
ção da pena. Continu-
am, porém, o STF e o STJ 
acessíveis às iniciativas 
da defesa, tanto por 
habeas corpus quanto 
por recurso em habeas 
corpus, para, em cará-
ter urgente, suspender 
o início da execução da 
pena quando constatada 
a probabilidade de êxito 
do recurso especial.”

Posto isto, insurgi-
mos que o HC 152.752 

do paciente Luiz Inácio 
Lula da Silva, veio a ple-
nário corretamente para 
se discutir a ilegalidade, 
abusividade que o mes-
mo teria tido em con-
fronto ao Superior Tribu-
nal de Justiça e não para 
se reescrever a jurispru-
dência. Gostando ou não 
do resultado, A MAIOR 
CONQUISTA tanto para 
os cidadãos brasileiros 
quanto para a classe 
jurídica da nação, foi 
segurança trazida pela 
Suprema corte e princi-
palmente pela Ex.ma Mi-
nistra Rosa Weber, que 
em seu voto não profe-
riu apenas uma aula téc-
nica mas acima de tudo 
uma aula de conduta e 
responsabilidade, onde 
sem olhar a capa do pro-
cesso julgou de forma 
integra e condizente as 
outras 57 ações simila-
res impetradas na sua 
turma, mesmo estando 
divergente quanto ao 
tema de fundo (inicio do 
cumprimento das penas 
(prisão no caso em tela) 
em segunda instância) 
ela manteve a sua pos-
tura, e principalmente 
seguiu os parâmetros 
designados pela casa 
ou colegiado. Diferen-
temente de outro Minis-
tro que não faz jus ao 
seu posto, pois firmava 
um parecer totalmente 
contrário e ao se depa-
rar com a capa de um 
processo de repercus-
são mundial se rendeu 
a vergonhosa atitude de 
querer rever em sede de 
HC Preventivo a juris-
prudência já firmada na-
quele plenário, e o pior e 
que já virou corriqueiro, 
usou novamente as atri-

buições de sua função e 
representatividade para 
querer fazer um show 
midiático e estimular o 
ódio ao proferir vocá-
bulos rudes e sórdidos 
frente à imprensa, ma-
gistrados, promotores e 
advogados, um senhor 
que se acha semi Deus, 
mas, que deveria se re-
colher à sua insignifi-
cância. Não que uma ju-
risprudência não possa 
ser revista em plenário, 
mas o Habeas Corpus 
Preventivo não é o mo-
mento adequado para 
se pautar em seu bojo o 
mérito de uma matéria, 
e sim, a ilegalidade, ar-
bitrariedade imposta ao 
paciente. 

Findando, e, indepen-
dente do resultado, os 
operadores da justiça 
vencem, pois a estabi-
lidade jurídica reina à 
partir de 04/04/2.018 
no julgamento mais vi-
sualizado pela TV Jus-
tiça do Brasil (até hoje), 
onde todos os Advoga-
dos, Juízes, Promotores 
e/ou operadores do di-
reito tem um norte à se-
guir. Todos aprenderam 
que a Justiça não tem 
olhos, partidos, ideo-
logias, crenças ou inte-
resses particulares (pelo 
menos em sua grande 
maioria). Com tudo isso 
ganha também o povo 
cívico brasileiro, onde 
pode acreditar primei-
ramente em suas insti-
tuições, todas, desde de 
as menores até a sua Su-
prema Corte, e também 
que a balança da Justiça 
sempre buscará o seu 
equilíbrio, pois no cerne 
todos somos iguais pe-
rante a lei. 

ESPORTES
Abertas inscrições para aulas de 

Karatê no CRÁS III

Torneio 1º de Maio começa no 
domingo (8)

Estão abertas as inscri-
ções para as aulas de ka-
ratê no Crás III do Parque 
1º de Maio. Serão três au-
las semanais destinadas 
para alunos de 06 a 17 
anos.

“As inscrições estão 
abertas e assim que as 
turmas sejam preenchi-
das, divulgaremos a data 
de início. O karatê é uma 
ferramenta importante 
na formação do caráter 
dos praticantes e incen-
tiva a disciplina. Peço, 
principalmente aos pais, 
que incentivem seus fi-
lhos a participarem dos 

O mais tradicional tor-
neio de futebol da região, 
o 1ª de Maio, começa no 
próximo domingo, 08 de 
abril. A Fundação de Am-
paro ao Esporte e o De-
partamento de Esporte e 
Lazer confirmaram a par-
ticipação de 22 equipes 
formadas por trabalhado-
res de diferentes empre-
sas e segmentos da cida-
de.

“Com as melhorias pre-
vistas para o campo do 
Jardim das Rosas, acha-
mos melhor transferir os 
jogos que aconteceriam 
naquele local para o Ama-
deu Lessi. Serão domin-
gos intensos, com muitos 
jogos e espero que pos-

Interessados devem procurar a unidade na Rua José Marfará, 160

Jogos que aconteceriam no Jardim das Rosas foram 
transferidos para o campo do Amadeu Lessi

samos fazer uma grande 
final em 1º de maio”, co-
menta o responsável pela 
Fundação, Fábio Bortolos-
si.

Confira a tabela com os 
primeiros jogos:

08/04/2018

CAMPO DO CRUZEIRÃO
8h NPA x ARCA
9h TOBACE x COPLANA 

B
10h PROFESSORES x 

AGROMIX
CAMPO DO AMADEU 

LESSI

8h JABOTI x UZINAS 
CHIMICAS

9h SEMENTES ESPERAN-
ÇA x M DIAS BRANCO

10h OXIQUIMICA A x 
CCM

treinos”, convida a secre-
tária de Assistência So-

cial, Tatiana Pellegrini.
Para mais informações, 

o telefone de contato do 
CRAS 3 é (16) 3204-4424.

A  ARTE DE VIVER 
O IMPORTANTE É COMEÇAR

É interessante obser-
var como a vida das pes-
soas muda depois que 
elas começam algo novo, 
quando encontram um 
novo sentido para suas 
vidas. Muitas vezes são 
sonhos que há muito es-
tavam adormecidos e de 
repente encontram cora-
gem para realizá-los. 

Mas precisamos enten-
der que isso não acon-
tece da noite para o dia. 
Embora saibamos que 
esse é o caminho certo, 
ou seja, começar algo 
novo nos dá novo ânimo, 
este  é um processo que 
demora, vamos ganhan-
do coragem aos poucos. 
O  mais importante de 
tudo  é dar o primeiro 
passo e continuar me-
lhorando a cada dia.

A caminhada mais lon-
ga que você já fez só foi 
possível passo a passo; o 
mais belo livro que você 
já leu foi escrito letra por 
letra; os milênios que já 
se passaram foram acon-

LUIS CARLOS 
FERNANDES
PSICOLOGO

tecendo segundo a se-
gundo; as mais violentas 
cachoeiras se formaram 
de pequenas fontes e se 
não fossem as gotas não 
existiria a chuva; o pré-
dio mais alto que você já 
viu não teria sido ergui-
do não fosse o primeiro 
tijolo.

O processo de mudan-
ça na nossa vida não é 
fácil e nem rápido, mas 
vale a pena começar. Por 
isso não perca nenhu-
ma chance  de mudança.  
Aproveite cada momento 
que  a vida te oferecer. 
Cada nova  oportunidade 
que surgir, agarre com 
as duas mãos.   

Aos poucos você pode 
ir transformando sua 
vida para melhor. A cada 
dia você tem a chance 
de se tornar uma pessoa 
mais feliz e mais realiza-
da. 

O importante é come-
çar sempre pois nossa 
vida deve ser um eterno 
começar e recomeçar. O 
primeiro passo é acre-
ditar que é possível, o  
segundo passo é confiar 
em você  e ir à luta.

Mais importante que 
chegar é dar a largada. 
Mais importante que 
vencer é lutar. Não exis-
te chegada sem largada 
e nem existe vitória sem 
lutas.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GA-
ZETA FM - 107,9.
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Festival Rock Solidário confirma 
bandas participantes

A Concha Acústica 
“Lions Clube de Ja-
boticabal” recebe nos 
dias 20 de abril, das 
18h às 22h e no dia 
21 de abril, das 16h 
às 22h, a segunda 
edição do Rock Soli-
dário.

Onze bandas divi-
dirão o palco em dois 
dias de evento: Kolt, 

Hori assina recuperação da estrada que liga 
Lusitânia à rodovia Brigadeiro Faria Lima

Jaboticabal voltou 
a ser contemplada 
com projetos infra-
estrutura. O prefeito 
José Carlos Hori este-
ve em São Paulo para 
a assinatura de mais 
um convênio com o 
governo estadual. Ao 
lado do secretário de 
Agricultura, Arnaldo 
Jardim, Hori assinou 
o projeto que melho-
rará o trafego de veí-
culos na região.

“ C o n q u i s t a m o s 
uma verba importan-
te para recuperar 8 
km da estrada rural 
que liga Lusitânia à 
rodovia Brigadeiro 
Faria Lima, através 
do programa Melhor 
Caminho. O secretá-
rio Arnaldo Jardim 
mais uma vez se 
prontificou a ajudar 
nossa Jaboticabal”, 
agradece Hori.

O secretário libe-
rou R$ 1 milhão para 
a recuperação da JBT 
333. “Atendemos a 
reivindicação do pre-
feito que busca, em 
parceria com o go-
verno do Estado, me-
lhorar o trafego da 
região, facilitando o 
escoamento da pro-
dução. Já entregamos 
a estrada da Grami-
nha e, agora, a de 
Lusitânia será con-
templada”, finaliza o 
secretário.

Melhor Caminho - O 
Programa foi instituí-
do pelo Decreto nº41. 

721, de 17 de abril de 
1997, para a elabo-
ração de convênios 
entre a Secretaria de 
Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de 
São Paulo e as Prefei-
turas Municipais. É 
dedicado à execução 
de obras em trechos 
de estradas rurais, 
para sua recuperação 
e conservação. A pro-
posta do Programa é 
de interesse social, e 
é respaldada, ainda, 
pela Lei nº6171, de 
4 de julho de 1988, 
regulamentada pelo 
Decreto nº41.719, de 
16 de abril de 1997, 
que dispõe sobre o 
uso, conservação e 
preservação do solo.

Aminas A Trois, Har-
dfour, Lady Smoke, 
Oitenta Noventa, 
2PontoZero, PSD Pe-
sadello, Parallelo, 
Jimmy’s, Shot’n Guns 
e Almanaque Blues

O organizador do 
evento, Fernando Pei-
xinho, informa que 
os ingressos já estão 
à venda.
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Festa do Quitute: comissão organizadora apresenta 
projeto de 2018 para a Coplana

A organização da fes-
ta da solidariedade está 
de vento em popa. Na 
última quarta-feira (4), 
organizadores dos fes-
tejos apresentaram de-
talhes do anteprojeto de 
2018 para o presidente e 
representantes da Coo-
perativa Agroindustrial 
– Jaboticabal, Coplana.

“O Quitute, entre ou-
tros eventos, valorizará 
a cultura do amendoim. 
É importante que dire-
tores da Coplana, como 
representantes dos 
plantadores em nosso 
município, conheçam al-
guns detalhes”, afirma a 
presidente da Comissão 
Organizadora, Elivaine 
Almeida.

A Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato acontece de 11 
a 16 de julho na Estação 
de Eventos Cora Corali-
na.

Em 2018, a nomeação de Jaboticabal como capital do amendoim será um dos destaques da festa

Câmara aprova quatro projetos em 
sessões ordinária e extraordinária 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal aprovaram por 
unanimidade os dois 
projetos de Decreto de 
Legislativo que esta-
vam previstos na pauta 
de votação da sessão 
ordinária de segunda-
feira (02/04). Além de-
les, outros dois pro-

jetos foram incluídos 
na Ordem do Dia, por 
requerimento assinado 
pela maioria dos verea-
dores, e aprovados em 
definitivo por maioria.

ORDEM DO DIA – O 
primeiro item discutido 
e votado foi o Projeto 
de Decreto Legislativo 

nº 27/2018, de autoria 
do vereador Pepa Servi-
done (PPS), que outorga 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense ao Excelen-
tíssimo Reverendíssimo 
Senhor Dom Eduardo 
Pinheiro da Silva, atual 
bispo Diocesano de Ja-
boticabal, aprovado por 
unanimidade. Na se-

quência, os vereadores 
apreciaram e igualmen-
te aprovaram o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 28/2018, também 
de autoria de Pepa Ser-
vidone, que outorga o 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense ao Prof. Dr. 
Carlos Ruggiero. 

INCLUSÕES – A pauta 
de votação contou com 
duas matérias incluí-
das: o Projeto de Lei nº 
112/2018, que autori-
za o Poder Executivo 
a abrir um crédito adi-
cional especial de R$ 
650 mil no orçamento 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, confor-
me o Ato da Mesa nº 
11/2018, da Mesa Di-
retora da Câmara, para 
a criação de dotação 
para despesas variáveis 
- Pessoal Civil, e que 
não produzirá impacto 
orçamentário e finan-
ceiro, já que o valor do 
crédito será coberto por 
anulações parciais de 
saldos das dotações or-
çamentárias da Câmara 

Vista parcial do plenário da Câmara de Jaboticabal durante o Expe-
diente da sessão ordinária

para 2018; e o Projeto 
de Lei nº 113/2018, de 
autoria do Executivo, 
que revoga o parágrafo 
único do Art. 2º da Lei 
nº 4905/2018 e altera 
de seis para 12 meses o 
prazo de carência com 
juros pagos trimestral-
mente na operação de 
crédito com a DESEN-
VOLVE SP para recape-
amentos asfálticos (o 
prazo total de financia-
mento continua sendo 
de até 72 meses). Os 

dois projetos foram vo-
tados em bloco e apro-
vados em 1º turno por 
maioria, com um voto 
contrário. Com isso, os 
projetos voltaram a ser 
discutidos e votados 
em 2º turno, em sessão 
extraordinária convo-
cada na sequência pelo 
presidente. Os projetos 
foram aprovados em 
definitivo por maioria, 
desta vez, com uma 
abstenção.

Votação do 2º turno dos projetos incluídos, 
aprovados por maioria, com uma abstenção
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Debates prosseguem em torno do Plano de 
Mobilidade Urbana de Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal continua com os 
estudos para a implan-
tação do novo Plano de 
Mobilidade Urbana no 
município. Em sua ter-
ceira fase, o projeto con-
ta com a participação da 
sociedade através de au-
diências públicas e reu-
niões com entidades e 
conselhos.

“Estamos coordenan-
do esse trabalho junto 
com outras secretarias 
como Obras, Trânsito e 
Meio Ambiente e con-
tando com o apoio e co-
laboração da população, 
conselhos e entidades 
de classe. Nossa meta 
é terminar em maio”, 
destaca o secretário de 
Planejamento, Paulo Po-
lachini.

Segundo o coordena-
dor do Plano de Mobili-
dade Urbana, o arquiteto 

Fernando Carabolante, a 
etapa atual é uma das 
mais importantes, onde 
ações e estratégias pre-
vistas são discutidas.

“Recentemente, a em-
presa que nos auxilia 
apresentou um produto 
preliminar que envol-
ve trânsito, transporte 
e mobilidade, e reali-
zamos reuniões com 
os grupos interessados 
que fizeram apontamen-
tos e sugestões. Agora, 
a empresa volta para 
apresentar novamente o 
produto com essas alte-
rações”, explica.

Na próxima semana 
ocorrerão mais reuni-
ões e a expectativa é 
para que, em breve, uma 
nova audiência pública 
seja marcada.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-3303.

Inscrições na 2ª turma do Time do Emprego
Os interessados em 

participar da 2ª turma 
do Time do Emprego 
de 2018 tiveram até 
sexta-feira (6) para ga-
rantir uma das vagas 
remanescentes. 

A Secretaria de In-
dústria, Comércio e 
Turismo informa que 
existem poucas vagas. 
“Interessados procu-
rem o PAT o mais rá-
pido possível. O Time 
do Emprego oferece 
todas as condições 
para os interessados 
em ingressar no mer-
cado de trabalho”, 
afirma o secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior.

Interessados pro-
curaram o Posto de 
Atendimento ao Tra-
balhador – PAT – no 
Paço Municipal, com 
RG, CPF e Carteira de 
Trabalho. Mais infor-
mações pelo telefone 
é (16) 3203-8014.

Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo prorrogou inscrições até 6 de abril

Evento terá início 
às 8h, na Praça Dr. 

Joaquim Batista

Motociclistas podem instalar gratuitamente antenas 
corta cerol neste sábado (7), em Jaboticabal

Pela segunda vez, 
o Departamento de 
Trânsito de Jaboti-
cabal dedicará uma 
manhã especial para 
instalar antenas corta 
cerol gratuitas. Com 
o apoio da Polícia Mi-
litar, Corpo de Bom-
beiros, Senac, Tiro de 
Guerra e empresas 
parceiras, o departa-
mento municipal es-
pera boa adesão nes-
te sábado (7), a partir 
das 8h, na Praça Dr. 
Joaquim Batista.

“Nossa função é 
conscientizar sobre 
os perigos que as li-

nhas com cerol pro-
porcionam a todos. 
Temos feito esse tra-
balho e agora vamos 
além, auxiliando na 
proteção dos condu-
tores de veículos em 
duas rodas. A primei-
ra edição foi um su-
cesso e temos uma 
expectativa muito 
boa para esta segun-
da”, comenta o dire-
tor de Trânsito, João 
Martins.

Durante a instala-
ção das antenas se-
rão desenvolvidas 
várias ações, entre 
elas, peça teatral aler-

tando sobre os cui-
dados e perigos no 
trânsito, performan-
ce com maquiagens, 
atividade para crian-
ças, faixas educativas 
serão estendidas por 
integrantes do Tiro 
de Guerra, e bastante 
orientação.

O moto clube 
“Águias de Cristo” e 
simpatizantes da cau-
sa também irão aderir 
à iniciativa. Para mais 
informações, o tele-
fone do DTT é (16) 
3209-1210.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 693, DE 03 DE ABRIL DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, faz saber que 
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 02 de abril de 2018, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticaba-
lense ao Excelentíssimo e Reverendíssimo 
Senhor Dom Eduardo Pinheiro da Silva.

Autoria: Pepa Servidone

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense 
ao Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom Eduardo Pinheiro 
da Silva.  

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

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

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

Jaboticabal, 03 de abril de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 03 de abril de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1338/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 27/2018)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 694, DE 03 DE ABRIL DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, faz saber que 
a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 02 de abril de 2018, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgâ-
nica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalen-
se ao Prof. Dr. Carlos Ruggiero e dá outras 
providências.

Autoria: Pepa Servidone

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 
Prof. DR. Carlos Ruggiero.  

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

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

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

Jaboticabal, 03 de abril de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 03 de abril de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1339/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 28/2018)

PORTARIAS

Nº 81, DE 02 DE ABRIL DE 2018 – CONCEDE 15 (quinze) dias 
de férias em gozo no período de 07/05/2018 a 21/05/2018 à servidora 
RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES, referente ao período aquisitivo 
de 01/02/2017 a 31/01/2018.

Nº 85, DE 04 DE ABRIL DE 2018 – EXONERA em 05 de abril 
de 2018, a pedido, a Servidora CARLA CRISTINA SEVERO  BALA.

Show do Trabalhador terá 
Rick & Giovani no dia 30

Escola de Artes abre inscrições 
para o coral Arte e Melodia

Turismo cresce no Brasil e proporciona 
oportunidades de trabalho

A Prefeitura continua 
resgatando as tradições 
de Jaboticabal. O Show 
do Trabalhador volta 
ao calendário em 2018, 
com shows de duas ban-
das de sucesso: Rick & 
Giovani e Ulisses e Moi-
sés. O evento acontece 
no dia 30 de abril, na 
Estação de Eventos Cora 
Coralina, às 22h. A en-
trada é gratuita.

Jaboticabal, aos pou-
cos, vai voltando aos 
bons tempos. Nos últi-
mos meses, a Prefeitura 
resgatou vários eventos 
e serviços que fazem 
parte do DNA de Jaboti-
cabal. “O Show do Traba-
lhador não poderia ficar 
de fora. É um momento 
para celebrar as pessoas 
que fazem a cidade se 
desenvolver e ser essa 
Jaboticabal tão encan-
tadora. Estamos traba-
lhando bastante para 
trazer novas empresas 
e, em breve, teremos 
ainda mais motivos para 
comemorar”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.

Outras conquistas 
marcaram 2017. Os re-
médios voltaram para as 
prateleiras da Farmácia 
Municipal, os exames 
laboratoriais foram re-
tomados, a “Praça da 
Fonte” foi revitalizada 
e a decoração natalina 
ganhou um charme todo 
especial. Os tradicionais 

A Escola de Arte “Prof. 
Francisco B. Marino” está 
com inscrições abertas 
para os interessados em 
participar do Coral Arte 
e Melodia. As inscrições 
vão até o dia 15 de abril 

Cenário promissor da 
área requer profissionais 
qualificados; Recepcio-
nista em Meios de Hos-
pedagem é tema de cur-
so no Senac Jaboticabal e 
tem 20 bolsas de estudo 

O setor turístico tem 
crescido exponencial-
mente no Brasil. Quem 
comprova isso é o Minis-
tério do Turismo, que, 
por meio de um novo 
mapa brasileiro desta-
cando os municípios que 
adotam o turismo como 
estratégia de desenvol-
vimento, registrou 3.285 
cidades cadastradas no 
ano passado, em 328 
regiões turísticas. Em 
2016, eram 2.175 muni-
cípios, em 291 regiões. 
Com isso, o quadro de 
empregos também mu-
dou. Mais trabalhos re-
lacionados à área estão 

Dupla Ulisses e Moisés também marca a 
comemoração de 01 de maio

eventos no Aeroporto 
Municipal, a Virada do 
Lago, a realização da 
Festa do Quitute, o cur-
so de gestante e, agora, 
o Show do Trabalhador 
voltaram a compor o ca-
lendário municipal.

Nova empresa - O Bra-

sil vive sua mais grave 
recessão da história. Em 
Jaboticabal, a prefeitura 
vem buscando várias al-
ternativas para enfren-
tar a crise, gerar empre-
go e qualificar a mão de 
obra. A prefeitura ela-
borou o Projeto de Lei 

para concretizar a vinda 
da Pedreira Borborema 
LTDA, que gerará quase 
50 empregos diretos. A 
empresa deve começar 
iniciar as atividades em 
2018.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8323.

para novos integrantes 
do 1º semestre de 2018 
e são gratuitas e abertas 
a todos os interessados, 
homens e mulheres, 
com idade mínima de 
16 anos, independente-

mente de terem experi-
ência musical.

Segundo o professor 
Estevão Achê, o coral 
oferece um programa de 
orientação didática em 
técnica vocal e estrutu-
ração musical. “O coral 
aborda vários estilos 
musicais em seu reper-
tório que abrange todos 
os gostos, além de en-
sinar aos participantes 
diversas técnicas mu-
sicais, preparando-os 
para diversas apresenta-
ções neste ano”, explica 
o professor.

De acordo com Carli-
nhos Santiago, diretor 
da Escola de Arte, o co-

ral está ainda em fase de 
formação, mas vem se 
apresentando brilhante-
mente em eventos pro-
movidos pela Escola de 
Arte e também pela Pre-
feitura.

Os interessados pode-
rão se inscrever na Esco-
la de Arte, que está loca-
lizada na Rua Mizael de 
Campos, nº 202. Os en-
saios são ministrados às 
terças e quartas-feiras 
na sede da escola.

Mais informações 
podem ser obtidas na 
secretaria da escola, 
ou pelo telefone (16) 
32029161.

sendo gerados e oferta-
dos.  

Nesse cenário, contar 
com bons profissionais 
durante uma viagem é 
essencial. Atento a essa 
demanda, o curso Re-
cepcionista em Meios de 
Hospedagem do Senac 
Jaboticabal forma pesso-
as capacitadas e respon-
sáveis para atuar em re-
cepção e atendimento de 
clientes em hospedarias, 
como hotéis, resorts, 
pousadas, flats ou apar-
tamentos.  

“A qualificação abran-
ge conhecimentos refe-
rentes a entrada, per-
manência e saída dos 
visitantes. O aluno ain-
da aprende a atuar em 
equipe e interagir com 
funcionários de outros 
setores. Esse diferencial 
contribui para a satis-

fação e a fidelização do 
cliente”, afirma Welling-
ton Argolo, gerente do 
Senac Jaboticabal. 

O curso Recepcionis-
ta em Meios de Hospe-
dagem oferece 20 bol-
sas de estudo. As aulas 
iniciam-se em 9 de abril 
e as inscrições para se 
candidatar às vagas gra-
tuitas já estão abertas 
exclusivamente pelo Por-
tal Senac: www.sp.sp.se-
nac.br/bolsasdeestudo. 
Oferecida pelo Programa 
Senac de Gratuidade, a 
qualificação exige que 
os candidatos tenham 
renda familiar per capita 
de no máximo dois salá-
rios mínimos federais. 
As inscrições podem ser 
realizadas até dois me-
ses antes da data de iní-
cio, a partir das 12 horas 
da manhã, e se encerram 

até cinco dias úteis an-
tes da data de início do 
curso, ou quando as tur-
mas atingirem a relação 
de três candidatos por 
vaga; o que ocorrer pri-
meiro.

Mais informações pes-
soalmente na unida-
de ou pelo Portal www.
sp.senac.br/jaboticabal.

Serviço:
Recepcionista em 

Meios de Hospedagem 
Data: segundas, quar-

tas e quintas-feiras, de 9 
de abril a 1º de agosto de 
2018 

Horário: 19 horas às 
22h30

Local: Senac Jabotica-
bal 

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831

Mais informações: 
www.sp.senac.br/jaboti-
cabal 
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