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Município conta com a ajuda dos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira para conseguir o recurso

Jaboticabal está próxima de garantir verba 
para revitalização do aeroporto

Uma reunião histó-
rica uniu Prefeitura, 
deputados, empresá-
rios e sociedade civil 
para garantir a revi-
talização do Aeropor-
to de Jaboticabal. No 
encontro realizado na 
tarde de sexta-feira 
(13), no salão nobre 
do Paço Municipal, 
os deputados Baleia 
Rossi e Léo Oliveira 
conheceram o projeto 
e se comprometeram 
a retornar, em breve, 
com boas notícias.

Com proximidade do 
inverno, Fundo Social inicia 

campanha do agasalho

As noites estão mais frias e o Fundo Social de So-
lidariedade já está sendo procurado pelas famílias 
mais carentes que necessitam de agasalhos. Diante 
da demanda, começou mais uma campanha do aga-
salho em Jaboticabal.

Doações podem ser encaminhadas 
ao Fundo Social de Solidariedade

Em Jaboticabal, ecoponto recebeu 
mais de 20 mil pneus em 2017

Muita gente não 
sabe, mas Jaboticabal 
tem uma área desti-
nada a descarte de 
pneus. Importante 
para a conservação 
do meio ambiente e 
aliado no combate ao 
mosquito Aedes Ae-
gypt, o ecoponto está 
instalado no barracão 
do antigo Matadouro 
Municipal, no bairro 
da Estiva. Segundo 
balanço realizado em 
2017, mais de 20 mil 
pneus e derivados fo-
ram depositados no 
local.

Dispositivo cumpre papel social e ecológico; descarte 
pode ser feito por toda a população

Leia + Pág. 9

Domingo é dia de Circuito Sesc de 
Artes em Jaboticabal

Domingo é dia de Jaboticabal receber a 10ª edi-
ção do Circuito Sesc de Artes. O evento reúne em 
um só dia, diferentes vertentes artísticas, como 
artes visuais, circo, cinema, dança, música, tea-
tro, literatura e tecnologias e artes.

Evento acontece a partir das 16h 
no Lago Municipal

Coral “Mãos que Encantam” se 
apresenta em Taquaritinga

O coral “Mãos que En-
cantam” formado por 
alunos da escola muni-
cipal Senhora Apareci-
da, de Jaboticabal (SP), 
esteve na noite da úl-
tima quarta-feira (18), 
em Taquaritinga (SP). A 
apresentação aconteceu 
na Fundação Edmílson 
e, como sempre, emo-
cionou muita gente.

Grupo tem atendido a convites e começa a levar o projeto para a região
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Vacinação contra 
a gripe começa na 
segunda-feira (23)
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EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

	 ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	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	todos	quantos	virem	o	presente	edital	ou	dele	conhecimento	
tiverem	e	a	quem	possa	interessar	que	o	espólio	de	VICTÓRIO	DETOGNI,	representado	por	seus	
herdeiros	e	pela	viúva	meeira	GENY	JOSÉ	DE	PAULA	DETOGNI,		residente	e	domiciliada	nesta	
cidade,	na	Rua	Francisco	Alves	de	Oliveira,	número	1.005,	depositou	nesta	Serventia,	conforme	
prenotações	números	160.028,	160.029,	160.030,	160.031,	160.032,	160.033,	160.034	e	160.035,	os	
documentos	exigidos	nos	itens	293	e	294,	Cap.	XX	das	Normas	de	Serviço	da	E.	Corregedoria	Geral	
da	Justiça,	para		REGULARIZAÇÃO	FUNDIÁRIA	DOS	SEGUINTES	IMÓVEIS:	Lote	04-E,	da	
Gleba	B,	com	área	de	125,00	metros	quadrados;	Lote	04-B,	da	Gleba	B,	com	área	de	250,00	metros	
quadrados;	Lote	04-G,	da	Gleba	B,	com	área	de	250,00	metros	quadrados;	Lote	7,	da	Gleba	B,	com	
área	de	125,00	metros	quadrados;	Lote	04-A,	da	Gleba	B,	com	área	de	250,00	metros	quadrados;	
Lote	04-F,	da	Gleba	B,	com	área	de	125,00	metros	quadrados;	Lote	04-C,	da	Gleba	B,	com	área	de	
250,00	metros	quadrados,	e	Lote	04-D,	da	Gleba	B,	com	área	de	250,00	metros	quadrados,	todos	
situados	nesta	cidade	e	comarca	de	Jaboticabal,	na	Rua	Alexandre	Detogni,	lado	ímpar,	na	quadra	
compreendida	pela	Rua	Alexandre	Detogni,	Rua	Tenente	Garcia,	Avenida	Francisco	Alves	de	Oli-
veira	e	Avenida	João	Batista	Ferraz	Sampaio,	com	suas	exatas	localizações	retratadas	no	desenho	
abaixo.	A	regularização	fundiária	dos	imóveis,	possibilitará	as	aberturas	de	novas	matrículas	para	
as	frações	destacadas	e	averbações	dos	destaques	na	matrícula	matriz.	Para	conhecimento	de	todos,	
expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	em	jornal	de	circulação	 local,	por	02	(dois)	dias	
consecutivos,	podendo	a	regularização	ser	impugnada	no	prazo	de	quinze	dias,	contados	da	última	
publicação,	nos	termos	do	item	294.2	Cap.	XX	das	NSCGJSP.	Jaboticabal,	12	de	abril	de	2018.	Eu,	
José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

Programa Viva Leite: leites 
serão entregues nos CRAS

Atendendo uma 
determinação do Go-
verno do Estado de 
São Paulo, a Secre-
taria de Assistência 
Social informa que, a 
partir de 5 de maio, 
os beneficiários do 
Programa Viva Leite 
devem retirar o lei-
te nas unidades do 
CRAS.

Para mais informa-

ções, o telefone de 
contato da Secretaria 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A KARINA SHIBA MARCHIORI
(Prenotação 159.409 de 05/02/2018)

	 														ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	de	Registro	de	Imóveis,	Títulos	e	Docu-
mentos	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	Karina	Shiba	Marchiori,	RG	nº	23.576.161-8-SSP/SP,	CPF	nº	
144.440.078/93,	brasileira,	separada	judicialmente,	veterinária	e	zootecnista,	residente	e	domiciliada	
nesta	cidade,	na	Rua	Regina	Zacharias	de	Almeida	Castro,	número	120,	Jardim	Morumbi	(endereço	
constante	da	matrícula	do	imóvel),	que	nos	termos	do	artigo	26	da	Lei	nº	9.514/97	e	a	requerimento	
da	Caixa	Econômica	Federal	-	CEF,	credora	fiduciária	do	contrato	de	financiamento	imobiliário	nº	
144440864872,	garantido	pela	alienação	fiduciária,	registrada	sob	nº	05	na	matrícula	nº	42.339,	que	
grava	o	imóvel	situado	nesta	cidade,	na	Avenida	Rosa	Celestino,	número	551,	no	loteamento	deno-
minado	Monterrey	II,	vem	lhe	notificar	para	cumprimento	das	obrigações	contratuais	principais	e	
acessórias	relativas	ao	pagamento	das	parcelas	vencidas	números	18,	19	e	20,	apurado	pela	credora	
até	o	dia	02/02/2018,	no	valor	total	de	R$22.786,16	(vinte	e	dois	mil,	setecentos	e	oitenta	e	seis	reais	
e	dezesseis	centavos),	sujeito	à	atualização	monetária,	aos	juros	de	mora	e	às	despesas	de	cobrança	
até	a	data	do	efetivo	pagamento,	somando-se	também	o(s)	encargo(s)	que	vencer(em)	no	prazo	desta	
notificação.
																							Assim	fica	V.Sª.	NOTIFICADA	a	comparecer	no	Cartório	de	Registro	de	Imóveis	da	Co-
marca	de	Jaboticabal/SP,	localizado	nesta	cidade,	na	Avenida	Major	Novaes	nº	535,	centro,	telefone	
(16)	3202-3015,	no	horário	das	09:00	horas	às	16:00	horas,	de	Segunda	a	Sexta-feira,	onde	deverão	
efetuar	o	pagamento	do	débito	acima	mencionado	e	mais	o	valor	de	R$275,34	(duzentos	e	setenta	e	
cinco	reais	e	trinta	e	quatro	centavos),	referente	as	custas	com	a	notificação	extrajudicial,	no	prazo	
improrrogável	de	15	(quinze)	dias,	contados	a	partir	desta	data.
	 	 Nesta	oportunidade	fica	V.Sª.	cientificada	de	que	o	não	cumprimento	da	obrigação	
no	prazo	estipulado	garante	à	credora	fiduciária	o	direito	de	consolidação	da	propriedade	do	imóvel,	
nos	termos	do	artigo	26,	parágrago	7º,	da	Lei	nº	9.514/97,	de	forma	que,	com	este	ato,	perde	V.Sª.	a	
propriedade	do	imóvel	em	favor	da	Caixa	Econômica	Federal	-	CEF.
																							Para	conhecimento	dos	interessados	e	para	que	não	aleguem	ignorância,	expede-se	o	
presente	edital,	que	será	publicado	em	jornal	local,	por	03	(três)	dias	consecutivos.	Jaboticabal,	19	de	
abril	de	2018.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

VENCEDORA DA “MELHOR 
CAIPIROSKA DO BRASIL SMIRNOFF”’

O Senhor Boteco, bar 
de Jaboticabal, foi o 
vencedor da primeira 
edição da competição 
“A Melhor Caipiroska 
do Brasil”, promovi-
da pela Smirnoff. A 
receita foi escolhida 
dentre as mais de 4 
mil inscritas e leva 
na receita abacaxi, 
manjericão, gengibre, 
açúcar orgânico e pi-

colé de tangerina.   
Aprenda a fazer em 

casa.
O crédito das fotos 

é para Charles Naseh 
SENHOR BOTECO – 

Jaboticabal
Caipiroska Tropi-

cália
Ingredientes:
Vodka Smirnoff
50g de abacaxi
3 folhas de manjeri-

cão
30g de açúcar orgâ-

nico
1 fatia de gengibre 
1 picolé de tangeri-

na
Modo de preparo:
Misture o abacaxi, o 

manjericão o açúcar e 
o gengibre num copo 
com gelo. Adicione 
o picolé e complete 
com vodka Smirnoff.

de Assistência Social 
é (16) 3202-8301.
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UMA CHUVA?

No Antigo Testamen-
to, Deus falava com os fi -
lhos de Israel, que se eles 
obedecessem aos seus 
mandamentos e todos os 
seus estatutos (conjun-
tos de regras), e os guar-
dassem no íntimo do seu 
coração, Ele derramaria 
chuvas de bênçãos sobre 
a terra, e teriam uma boa 
colheita e seriam muito 
abençoados. Eles até se 
esforçavam para obede-
cer às Leis do Senhor, mas 
infelizmente o inimigo os 

Pr. Anastácio Martins

enganavam com mentiras.
Eles se deixavam levar e 
começavam a murmurar, 
reclamar e até adorar ou-
tros deuses e isso deixa-
va o Senhor muito irado. 
Então vinha o sofrimento, 
porque o Senhor não po-
dia guardá-los e protegê-
los das outras nações 
pagãs, que o diabo usava 
na idolatria e na feitiça-
ria. Esses vinham contra 
os israelitas e zombavam 
deles, destruíam as novi-
dades da terra e diziam 
que Deus os abandonou, 
na miséria e no sofrimen-
to. Quando os israelitas 
se arrependiam e clama-
vam ao Senhor, pediam a 
sua ajuda. Ele os ajudava 
e dava vitória sobre todos 
os seus inimigos, mas eles 
não permaneciam fi rmes 
com o Senhor, nem procu-
ravam servi-Lo, por mais 
que Deus falava e mos-

trava o quanto os amava. 
Eles viviam sempre arru-
mando desculpas, pegan-
do outros caminhos que 
os afastavam da presença 
do Senhor. Então as chu-
vas cessavam e eles fi ca-
vam sem esperança, mas 
não abriam o coração para 
entender que tudo aquilo, 
era porque estavam fora 
da vontade de Deus. Hoje 
não é diferente, têm mui-
tas pessoas que poderiam 
ser uma benção na Casa 
do Senhor, e serem instru-
mento em Suas mãos, para 
ajudar outros a conhecer 
o Senhor Deus, que é ma-
ravilhoso em tudo e fi el. 
Preferem viver seguindo 
os costumes das pessoas 
que não servem o único 
e verdadeiro Deus. Ficam 
bravas e com raiva do Se-
nhor, porque Ele não der-
rama chuvas de bênçãos 
em suas vidas, mas tam-

TUDO NASCE COM A SEMENTE DO AMOR

É A ESPERANÇA, A 
FONTE DO DESEJO. A fé 
nasce com o brilho e a 
energia que vem do co-
ração, em forma de so-
nhos e ilusões. Tudo 
pode acontecer, depen-
dendo de nós, das ações 
e reações, dentro do li-
vre arbítrio, do KARMA, 
lei de causa e efeito. As 
realidades aparecem no 
decorrer das encarna-
ções, dependendo do 
esforço e do trabalho 
nosso diante da família 
e do mundo profano. O 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

AMOR se constrói com 
a beleza da natureza, 
com o brilho das noi-
tes de lua cheia, do sol  
pelas manhãs, do verde 
das matas onde cantam 
os passarinhos, da água 
límpida e cristalina das 
águas que correm pe-
los rios, dentro da fon-
te nascente, criada por 
DEUS. A CRIAÇÃO está 
na beleza e força da 
energia, de luz e amor 
vinda de DEUS.  Tudo 
nasce para viver. Nada 
se acaba e tudo se trans-
forma, para ter uma vida 
coberta de luz, se espa-
lhar pelas veredas onde 
existe muitas vidas que 
se encontram com os 
poderes da fé, esperan-
ça e da caridade, como 
um poder, de vencer o 
tudo, da ignorância e 
somar forças, no pedido 
da fé e na certeza que 

DEUS existe, para mos-
trar que somos eternos 
em espírito.    

Só seremos felizes se 
conquistarmos a evolu-
ção, para compreender-
mos os mistérios da vida 
eterna do espírito. Tudo 
depende de nós. O que 
cada um consegue com 
trabalho e muito esfor-
ço, será recompensado 
com dádivas vindas de 
DEUS       

GOZAREMOS DE BOA 
SAÚDE E HAVEMOS DE 
REALIZAR TUDO QUE DE-
SEJAMOS, PARA HONRAR 
E GLORIFICAR O NOME 
DE DEUS. NÓS SEREMOS 
FORTES E PODEROSOS, 
EM                  NOME DE 
DEUS PAI TODO PODERO-
SO. VIVA JESUS EM NOS-
SOS CORAÇOES, PARA 
SEMPRE. ASSIM   SEJA.

O AMOR nasce em co-
rações bem formados, 

LIÇÃO BÍBLICA

A Bíblia apresenta 
a lição divina sobre 
RELIGIÃO, ECONO-
MIA e FRATERNIDA-
DE.

Economia é o cui-
dado com os bens 
que possuímos: ma-
teriais, intelectuais, 
morais, religiosos, 
que se apresentam 

Professor Bene

Jogo bruto no comércio 
internacional

O Brasil tem uma pe-
quena participação no 
comércio internacional, 
bem abaixo de sua di-
mensão como país em 
desenvolvimento.

Padecemos pela falta 
de agressividade da di-
plomacia brasileira nas 
organizações internacio-
nais (OMC e outras), de 
sequelas da visão “na-
cionalista” que nos levou 
ao isolamento, e de ação 
empresarial mais articu-
lada que busque estabe-
lecer relações de médio e 
longo prazo.

Aliás, mais do que isto, 
carecemos de um Projeto 
Nacional que contemple 
uma visão de como deve 
ser nossa inserção inter-
nacional, que defi na por 
exemplo quais serão os 
setores em que, tendo 
vantagens competitivas e 
comparativas, possamos 
ter um protagonismo 
mundial e daí defi nirmos 
uma inserção no comér-
cio mundial.

De qualquer forma, a 
exportação brasileira ga-
nhou uma janela de gran-
de oportunidade quando 
China e Estados Unidos 
travam uma acirrada 
guerra comercial, que 
inclui listas de produtos 
que serão tarifados, de-
clarações acaloradas e 
desvalorização cambial 
chinesa como arma.

Trump anunciou em 
22 de março que seu go-
verno iria impor tarifas, 
que somariam US$ 50 
bilhões, sobre produ-
tos chineses. A intenção 
é punir a China que “se 
apropriou incorretamen-
te de propriedade inte-
lectual norte-americana” 
– o que o governo chinês 
nega.

Trump na realidade 
busca reverter o colossal 
défi cit comercial dos Es-
tados Unidos com a Chi-
na, de US$ 375,2 bilhões 
em 2017, e assim aciona 
suas medidas protecio-
nistas. Em resposta, o 
país asiático elevou, em 
até 25%, as tarifas sobre 
128 produtos norte-ame-
ricanos, que vão desde 
a carne suína congelada 
e vinho a certas frutas e 
nozes.

Tomara que as duas 
maiores potências mun-
diais se entendam e ga-
rantam o equilíbrio eco-
nômico mundial. Mas 
enquanto este entendi-
mento não chega, é hora 
de mostrarmos nossa ca-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

como fundamentos 
básicos para o “ bem 
viver” dos “huma-
nos”! Dinheiro quer 
dizer “moeda”, é 
apenas um bem ma-
terial que deve ser 
usufruído equilibra-
damente pela socie-
dade pois é apenas, 
uma das bases para 
viver a vida em ple-
nitude, não só para o 
indivíduo, mas fun-
damentalmente para 
a sociedade.

Os seres irracio-
nais, sejam mine-
rais, vegetais ou 
apenas “animais” fo-
ram  criados já pro-

pacidade competitiva e 
ampliar nossas exporta-
ções, nossa participação 
no comércio internacio-
nal.

O Brasil pode ampliar 
a exportação de comodi-
ties, de produtos como 
algodão, milho e soja. No 
caso da soja vendida para 
a China, a demanda deve 
ser ainda maior com a 
quebra de safra de outro 
importante fornecedor 
do grão, a Argentina, os 
preços assim estão mais 
compensadores.

A soja é o principal 
produto da nossa pauta 
de exportação, este ano 
devemos exportar US$ 
28,8 bilhões de dólares, 
ante US$ 25,7 bilhões no 
ano passado. Os chine-
ses compraram cerca de 
54 milhões de toneladas 
de soja brasileira de um 
total de 68 milhões que o 
Brasil exportou em 2017. 
A China é o principal des-
tino das exportações de 
soja do Brasil, quase 80%.

Ao todo, os chineses 
compraram mais de 95,5 
milhões de toneladas 
de todas as origens em 
2017. É um número que 
o Brasil não tem como 
suprir por completo, mas 
poderá ter uma participa-
ção ainda maior.

A produção de soja 
do Brasil em 2018 deve 
atingir um recorde de 
117,4 milhões de tonela-
das, permitindo ao País 
embarcar neste ano o 
maior volume da commo-
dity em toda a história. 
A nova previsão supera 
tanto as 114,7 milhões 
consideradas em março 
quanto as quase 114 mi-
lhões do ano passado, 
como mostram dados da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Óleos Vege-
tais (Abiove).

Com o aumento da sa-
fra, os embarques foram 
estimados em 70,4 mi-
lhões de toneladas, supe-
rando a previsão anterior 
(68 milhões) e o recorde 
do ano passado, de 68,15 
milhões. É o refl exo da ja-
nela que se abriu com a 
Argentina sendo menos 
agressiva, e os preços 
melhores, com o fortale-
cimento do mercado de 
prêmio da soja brasileira 
sobre a cotação de Chica-
go.

No caso do milho, tam-
bém houve reajustes 
positivos tanto para a 
primeira safra, já em co-
lheita e que também tem 
apresentado rendimen-
tos satisfatórios, quan-
to para a segunda safra, 
cujo plantio foi concluí-
do recentemente e deve 
alcançar 11,54 milhões 
de hectares, acima dos 
11,39 milhões de março 
e perto dos 12,1 milhões 
de 2016/17.

Em um momento co-
mercialmente tão oportu-
no, é preciso que o Brasil 
se fortaleça como o gran-
de fornecedor de alimen-
tos, fi bras e energia que 
é.

bém não querem deixar o 
pecado. Acham que Deus 
tem a obrigação de aben-
çoá-las, do jeito que elas 
estão. Sem arrependimen-
to e santidade, ninguém 
verá o Senhor. Tem uma 
chuva de bênçãos queren-
do regar a sua terra (cora-
ção), arrependa-se e volte 
para os braços do Senhor. 
Ele é misericordioso em 
perdoar, e sua fi delidade 
dura para sempre! (Leví-
tico 26:1). Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta, 
Sexta e Domingo às 19:30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00 Seg. 
a Sex. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com                     

livres de maldades e 
repletos de ações, onde 
reina o bem, fortalecido 
pela fé, esperança e ca-
ridade.    

SÓ SEREMOS FELIZES 
QUANDO ACORDAR-
MOS COM OS OLHOS DO 
CORAÇÃO, DA FÉ E NA 
CRENÇA EM DEUS. DA 
INTELIGÊNCIA VIVA DO 
AMOR.

EU SOU UM SER DE 
FOGO VIOLETA.

EU SOU A PUREZA QUE 
DEUS DESEJA. 

MARCHAREMOS NO 
SUL E NO NORTE. 

NINGUEM PODE ESTA 
MARCHA DETER.                                              

POIS SE NÓS NÃO TE-
MEMOS A MORTE, A 
QUEM É  QUE VAMOS TE-
MER.

DEUS FAZ DE NÓS, INS-
TRUMENTO DA TUA PAZ. 

gramados para um 
viver em plenitude.

          O “homem” 
entretanto foi criado 
à imagem e seme-
lhança do CRIADOR 
DIVINO orientado 
para uma convivên-
cia de “amor frater-
no indelével” dina-
mizado pelo “AMOR” 
em plenitude.

A Natureza indica 
os caminhos para 
minerais e vegetais.

Conforme a narra-
ção bíblica, os pri-
meiros humanos 
viventes, tomaram 
caminhos diferen-
tes: um “ABEL” foi 

assassinado pelo ou-
tro egoísta “CAIM”.

É uma lição peda-
gógica da educação 
divina “SOIS TODOS 
IRMÃOS E NÃO AD-
VERSÁRIOS”, então  
FRATERNIDADE É A 
LEI FUNDAMENTAL 
DA CONVIVÊNCIA.

DEUS, EM CRISTO, 
VEIO ATÉ NÓS PARA 
ANUNCIAR NOSSO 
VIVER EM PLENITU-
DE: “SOIS TODOS IR-
MÃOS”!

E D I T A L   N.º 01/18
A	Doutora	Andréa	Cristiane	Fogaça	de	Souza	Nogueira,	Delegada	de	Polícia	
Titular	na	Delegacia	de	Polícia	de	Defesa	da	Mulher	de	Jaboticabal,	Estado	de	
São	Paulo,	no	uso	de	suas	atribuições	legais,	etc.
FAZ	SABER,	a	todos	os	que	o	presente	EDITAL	virem	que,	no	dia	quinze	(15)	
de	maio	(05)	do	ano	de	dois	mil	e	dezoito	(2018),	a	partir	das	14:00	horas,	será	
procedida	pelo	Doutor	Sebastião	Vicente	Picinato,	Delegado	Seccional	de	Po-
lícia	 de	Sertãozinho	 em	exercício,	CORREIÇÃO	ORDINÁRIA	PERIÓDICA	
REFERENTE	AO	PRIMEIRO	SEMESTRE	DO	CORRENTE	EXERCÍCIO,	na	
Delegacia	de	Polícia	de	Defesa	da	Mulher	de	Jaboticabal,	situada	na	Av.	Mare-
chal	Deodoro,	453	–	Centro.
FAZ	 SABER,	 outrossim,	 que	 nessa	 oportunidade	 a	Autoridade	 Corregedora	
facultará	 ao	 público	 em	 geral	 a	 apresentação	 de	 queixas,	 reclamações	 sobre	
abusos,	 falhas	ou	omissões	 e	 sugestões	para	melhoria	dos	 serviços	 sujeitos	 à	
correição.
Para	que	chegue	ao	conhecimento	de	todos,	mandou	a	Autoridade	lavrar	o	pre-
sente	EDITAL,	que	será	afi	xado	no	local	de	costume,	publicado	e	divulgado	pela	
imprensa	local.
REGISTRE-SE.
		PUBLIQUE-SE	e
				CUMPRA-SE.
Jaboticabal,	19	de	março	de	2.018.

ANDRÉA	CRISTIANE	FOGAÇA	DE	SOUZA	NOGUEIRA
Delegada	de	Polícia

A  ARTE DE VIVER
CORRIGIR-SE ANTES DE CRITICAR

Um casal de recém-
casados  mudou-se para 
um bairro muito tranqui-
lo. No  primeiro  café da 
manhã que tomavam na 
nova casa, a mulher re-
parou em uma vizinha 
que pendurava lençóis 
no varal. Ela comentou 
com o marido:

- Que lençóis sujos 
ela está pendurando no 
varal! Está precisando é 
de um sabão novo. Se eu 
tivesse intimidade per-
guntaria se ela gostaria 
que eu lhe ensinasse a 
lavar roupas.

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

O marido escutou ca-
lado.

Três dias depois, tam-
bém durante o café da 
manhã,  a vizinha esta-
va de novo pendurando 
lençóis no varal. E nova-
mente a mulher comen-
tou com o marido:

- Nossa vizinha conti-
nua pendurando lençóis 
sujos. Se eu tivesse inti-
midade, perguntaria se 
ela gostaria que eu lhe 
ensinasse a lavar rou-
pas!.

Passado um mês, a 
mulher se surpreendeu 
ao ver lençóis muito 
brancos sendo estendi-
dos. Empolgada foi dizer 
ao marido:

- Veja, finalmente ela 
aprendeu a lavar roupas. 
Será que outra vizinha 
deu o sabão à ela? Por-
que eu mesma não fiz 
nada.

O marido calmamente 

respondeu:
-Não. É que hoje eu le-

vantei mais cedo e lavei 
a vidraça da nossa jane-
la.

Quantas pessoas fi-
cam apontando defeitos 
nos outros que na verda-
de são os seus próprios 
defeitos,  exigindo dos 
outros aquilo que não 
fazem. 

Na família exigem dos 
filhos e não dão exem-
plo. Os filhos aprendem 
muito mais pelo exemplo 
do que pelas palavras.

No  trabalho também 
acontece a mesma coisa. 
Às vezes passam horas 
criticando um colega, fa-
lando dos seus defeitos, 
das suas limitações e se 
esquecem que também 
são imperfeitos. 

As famílias vizinhas 
são alvo de suas críti-
cas, dizem que se fosse 
com elas seria diferente, 

e nas suas famílias há 
problemas maiores que 
não tem coragem de re-
solver.

O que precisamos en-
tender é que todos nós  
temos defeitos,  que an-
tes de criticar os outros 
precisamos nos preocu-
par em primeiro lugar 
com nossa própria vida. 

E depois que tivermos 
coragem de reconhecer 
nossos defeitos, nos es-
forçarmos para melho-
rar, o melhor que pode-
mos fazer é nos colocar 
no lugar do outro e, as-
sim como melhoramos, 
ajudá-lo a melhorar tam-
bém.

Antes de criticarmos 
a roupa suja da vizinha, 
vamos primeiro lavar 
nossas janelas!

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GA-
ZETA FM - 107,9.
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CULTURA
Hip Hop na Concha Acústica

A Concha Acústica de 
Jaboticabal recebeu no 
domingo (15) o Festival 
de Hip Hop. O som ditou 
o ritmo do local duran-
te a tarde e o começo de 
noite. 

“Foi um momento mui-
to especial para essa ga-
lera que curte Hip Hop. 
A Concha Acústica é bem 
isso, um espaço que é 
para a população e os ar-
tistas usarem. O depar-
tamento está aberto aos 
interessados”, comentou 
o diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

O telefone do Departa-
mento de Cultura é (16) 
3202-8323.

Domingo é dia de Circuito Sesc de 
Artes em Jaboticabal

Domingo é dia de Ja-
boticabal receber a 10ª 
edição do Circuito Sesc 
de Artes. O evento reú-
ne em um só dia dife-
rentes vertentes artísti-
cas, como artes visuais, 
circo, cinema, dança, 
música, teatro, literatu-
ra e tecnologias e artes.

“O SESC é um grande 
parceiro de Jaboticabal 
e o circuito é sempre 
muito bem recebido 
pela nossa população. 
Convido todas as fa-
mílias a participarem 
desse momento, conhe-
cendo mais sobre uma 
programação diferente 
do que estamos acostu-
mados no interior”, afir-
ma o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

Acompanhe abaixo a 
programação completa:

Circo
Na Esquina
Coletivo Na Esquina 

(MG)
Como num encontro 

entre amigos, em um 
jogo de inter-relações 
imprevisíveis entre ar-
tistas e público, o es-
petáculo dinamiza as 
performances circenses 
com mastro chinês, tra-
pézio fixo, malabares, 
lira, acrobacia de solo e 
mão a mão, construin-
do com espontaneidade 
as cenas ao ar livre.

Acrobacia de solo

Evento acontece a partir das 16h no Lago 
Municipal

O Rock Rural e o Folk 
Americano  invadiram o 

Museu Histórico

Coletivo Na Esquina 
(MG)

A companhia mineira 
promove uma oficina 
de técnicas de acroba-
cia de solo e acrobacia 
coletiva. Com aborda-
gem das noções bási-
cas como rolamentos 
e saltos, posturas para 
portagens, quedas e re-
cepções, a proposta é 
trabalhar a movimen-
tação corporal, assim 
como confiança em si e 
como depositar a con-
fiança no outro.

Teatro
As Presepadas de Da-

mião

2º Rock Solidário 
acontece neste 
final de semana 
em Jaboticabal

Os fãs do bom rock 
tem motivos de so-
bra para comemorar a 
chegada de mais uma 
semana. É que na sex-
ta e no sábado, 20 e 
21, respectivamente, 
acontece o 2º Rock So-
lidário, em Jabotica-
bal. 11 bandas subirão 
ao palco da Concha 
Acústica para tocar 
clássicos do rock na-
cional e internacional 
e músicas autorais.

“É um evento que 
promete boa adesão 
do público. Isso nos 
deixa contentes pois, 
além de ser cultura, é 
também solidarieda-
de. Isso porque parte 
da renda do evento 
será revertida em pro-

Damião e Cia. de Tea-
tro (SP)

Damião é visitado por 
dois misteriosos viajan-
tes, Jesus Cristo e São 
Pedro, e como agrade-
cimento pela hospitali-
dade, recebe o presente 
de fazer três pedidos, 
mas vai acabar alteran-
do o ciclo natural das 
coisas. Nesta comédia 
de rua com pesquisa de 
estética regional brasi-
leiras, o grupo paulista 
explora diversos con-
tos populares que fa-
lam sobre personagens 
que tentaram enganar a 
morte.

Música
Orkestra Bandida (SP)
O universo gipsy e ci-

gano do Oriente Médio 
é a base do coletivo de 
músicos e estudiosos, 
liderados pelo multi-
instrumentista Mário 
Aphonso III, que mes-
clam também o humor 
e o regionalismo bra-
sileiro em seus shows. 
O repertório é inspira-
do no fasil, gênero que 
tem influência árabe e 
é praticado em festas 
populares e cabarés por 
grupos de músicos da 
Trácia, da Turquia e da 
Síria.

Literatura
PalavraForma
Coletivo Tralha (SP)
Com um conjunto de 

caixas de papelão de 
diferentes tamanhos e 
estampadas com letras 
e imagens, o público é 
convidado a construir 
estruturas, levando em 
conta as palavras, as 

formas e as cores. A 
proposta é que os par-
ticipantes projetem co-
letivamente a disposi-
ção dessas peças, que 
vão ocupar o espaço e 
alterar o visual daquele 
local.

Cinema
Cinema de Imersão – 

Realidade Virtual
Em parceria com a 

Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo.

Com cinco filmes, o 
público é convidado a 
experimentar essa tec-
nologia imersiva que 
abre possibilidades de 
novas formas de con-
tar histórias. Neste for-
mato o espectador é o 
protagonista da ação, 
construindo seu ponto 
de vista sobre o filme.

Artes Visuais
Eu = Monstro
LEVA – Laboratório 

Experimental de Vivên-
cias Artísticas (SP)

Sob orientação das 
educadoras Gina Dinuc-
ci e Tabata Barboza, em 
um processo interativo 
e colaborativo, os parti-
cipantes desta ativida-
de fazem uma reflexão 
sobre seus próprios 
medos para produzir 
um figurino completo 
de monstro, utilizando 
diversos materiais. Os 
personagens ganham 
vida e são testados: 
eles assustam?

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8323.

Apresentando os 
mais diferentes seg-
mentos musicais, a 
Quinta no Museu ater-
riza em território ame-
ricano com todo swing 
do Folk e do Rock Rural 
na voz da versátil Lara 
Ferraz e Banda. A apre-
sentação aconteceu 
no jardim do Museu 
Histórico, na quinta-
feira (19), a partir das 
19h30.

“A Quinta no Museu é 
uma grande mistura de 
gêneros e ritmos. Na 
última edição recebe-

mos os poetas do Hip 
Hop e, nesta semana, 
foi a vez de mergulhar 
na cultura americana 
mais tradicional. Mais 
uma vez a população 
foi convidada para co-
nhecer um pouco mais 
do trabalho da Laura 
Ferraz”, afirma o Di-
retor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

A entrada, gratuita. 
Para mais informações, 
o telefone de contato 
do Departamento de 
Cultura é (16) 3202-
8323.

Quinta no Museu recebe 
Lara Ferraz e banda

dutos para o Fundo 
Social de Solidarieda-
de”, comenta o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira. 

Kolt, Aminas A 
Trois, Hardfour, Lady 
Smoke, Oitenta No-
venta, 2PontoZero, 
PSD Pesadello, Paral-
lelo, Jimmy’s, Shot’n 
Guns e Almanaque 
serão as atrações do 
evento, que também 
beneficiará a Associa-
ção Anti-Alcoólica de 
Jaboticabal. 

O Rock Solidário co-
meça às 18h, na sexta-
feira. Neste sábado, o 
evento terá início às 
16h. Os ingressos cus-
tam R$ 15.  
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Grupos prioritários devem procurar os postos de saúde; dia D será em 12 de Maio

A Secretaria de Assis-
tência Social recebeu os 
casais interessados em 
participar do Casamento 
Comunitário. É necessário 
apresentação RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia na Praça Abreu Sodré, 
93 – ao lado da Unidade 
de Saúde da Mulher, das 
8h às 12h ou das 14h às 
16h.

“Tive oportunidade de 

realizar outras edições 
do Casamento Comunitá-
rio e sei da importância 
do projeto para aquelas 
famílias que sonham em 
legalizar a situação matri-
monial perante a lei. Va-
mos organizar uma linda 
cerimônia”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

A secretária da pasta, 
Tatiana Pellegrini, infor-
ma que para participação 

é necessário que o casal 
tenha uma renda per cap-
ta até meio salário-mí-
nimo. “Qualquer dúvida 
procure a Secretaria de 
Assistência Social, ou en-
tre em contato pelo tele-
fone (16) 3204-4405”.

A cerimônia deve acon-
tecer no dia 09 de junho, 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina.

Vacinação contra a gripe começa na 
segunda-feira (23)

Unimed realiza ação pela saúde

Casais interessados em participar do casamento 
comunitário tiveram até 20 para fazer inscrição

A Prefeitura de Jaboti-
cabal já se prepara para 
a 20ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza, que come-
çou na segunda-feira 
(13) e segue até 12 de 
maio. A dose é destina-
da a um grupo prioritá-
rio, que deve procurar 
o CIAF mais próximo de 
sua residência. É impor-
tante apresentar a ca-
derneta de vacinação. 

Idosos, crianças de 
seis meses a menores 
de 5 anos, professores, 
trabalhadores de saú-
de, gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias após o 
parto), indígenas, po-
pulação privada de li-
berdade, funcionários 
do sistema prisional, 
pessoas com comorbi-

Em comemoração ao 
Dia Mundial da Saúde (7 
de abril), a Unimed rea-
lizou a Ação pela Saúde. 
A atividade ocorreu no 
bairro Monterrey, em 
Jaboticabal, no dia 13, e 
reuniu dezenas de pes-
soas.

Durante o evento, 
a Unimed promoveu 
atendimento à popula-
ção, realizando aferição 
de pressão, altura, peso 

dades (diabetes; hiper-
tensão; transplantados) 
serão vacinados.

“Nosso objetivo é va-
cinar 100% do público-
alvo. Orientamos para 
não deixar para a última 
hora para evitar filas 
nos postos de saúde. As 
pessoas devem se aten-
tar ao cronograma esta-
belecido pela Secretaria 
de Saúde e, caso perca 
o prazo, comparecer 
às unidades de saúde 
no dia D”, convida a se-
cretaria da pasta, Maria 
Angélica Dias.

A vacina contra gripe 
é segura e reduz as com-
plicações que podem 
produzir casos graves 
da doença, internações 
ou, até mesmo, óbitos. 
Ela protege contra os 

três subtipos do vírus 
da gripe que mais cir-
cularam no último ano 
no Hemisfério Sul, de 
acordo com determina-
ção da OMS, (A/H1N1; 
A/H3N2 e influenza B). 

Confira o calendá-
rio:

23/04
•	 Idosos	 acima	 de	

60 anos
•	 Trabalhadores	de	

saúde 
•	 Indígenas
02/05 
•	 Crianças	 de	 seis	

meses a menores de 5 
anos

•	 Gestantes
•	 Puérperas	(até	45	

dias após o parto)
09/05 
•	 Doentes	crônicos	

(diabetes; hipertensão; 

transplantados)
•	 Professores
•	 População	 priva-

da de liberdade
•	 Funcionários	 do	

sistema prisional

12/05 
Dia D – Todos os pú-

blicos

e cálculo do índice de 
massa corpórea. Quem 
esteve presente tam-
bém pôde participar de 
uma caminhada pelo 
bairro e exercícios de 
alongamento.

A ação contou com a 
orientação de diversos 
profissionais de saúde: 
fisioterapeuta, nutri-
cionista, enfermeiras, 
educadora física e tera-
peuta ocupacional, que 

forneceram dicas de 
saúde à população.

Além disso, a Unimed 
distribuiu aos parti-
cipantes um pequeno 
brinde: um frasco de 
protetor solar, para re-
forçar a importância de 
se proteger dos efeitos 
nocivos do Sol.

Fotos: Fábrica da Pa-
lavra
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018 
 

Divulgação do resultado da solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência e de acessibilidade 
 
A Câmara Municipal de Jaboticabal, DIVULGA aos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2018, o resultado da 

solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência e de acessibilidade: 
 

Inscrição Candidato Cargo Atendimento Situação Motivo 

24840190 AGNES HITOMI MINAMIHARA Procurador 
Jurídico – Indeferido 

Não atendeu ao item 24. 
e seus subitens do 
Capitulo III do Edital de 
Abertura de Inscrições 

23567970 GIOVANI MORETTE TEIXEIRA Procurador 
Jurídico _ Deferido _ 

23990244 MARCELO BORSONARO SILVA Procurador 
Jurídico _ Deferido _ 

24777323 PAULO GILBERTO DA ROCHA TAVARES Procurador 
Jurídico – Indeferido 

Não atendeu as alíneas 
“a”, “b” e “c” do subitem 
5.1 do Capitulo V do 
Edital de Abertura de 
Inscrições 

25002783 ROBERTO SERAFIM DE SOUZA Procurador 
Jurídico – Indeferido 

Não atendeu as alíneas 
“a”, “b” e “c” do subitem 
5.1 do Capitulo V do 
Edital de Abertura de 
Inscrições 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
EXTRATOS

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

REFERÊNCIA: Concorrência Pública n⁰ 01/2018
OBJETO DA LICITAÇÃO: Aquisição de um veículo, zero quilômetro e alienação simultânea de um 

veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI, ano 2010/2011, pertencente à frota atual da Câmara Municipal.

A Presidência da Câmara Municipal de Jaboticabal, resolve:
REVOGAR o processo licitatório, modalidade Concorrência nº 01/2018, que tem por objeto Aquisição 

de um veículo, zero quilômetro e alienação simultânea de um veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI, ano 
2010/2011, pertencente à frota atual da Câmara Municipal.

I. Seja instaurado novo procedimento licitatório, na mesma modalidade de licitação, para aquisição 
dos referidos bens;

II. NOTIFICAR a empresa participante do certame da presente decisão, nos termos do §3⁰ do artigo 
49 da Lei Federal n⁰ 8666/93, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos interessados, como também 
a publicidade pelos meios oficiais da presente decisão para que todos tenham conhecimento.

DATA DA REVOGAÇÃO: 20/04/2018

PORTARIAS

Nº86, DE 20 DE ABRIL DE 2.018 - RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de 
Jaboticabal no dia 30 de abril de 2018, em virtude do feriado do dia 01 de maio (Dia do Trabalho).

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

O período para interposição de recurso contra o resultado da solicitação de inscrição na condição de pessoa com de-
ficiência e de acessibilidade será de 19 e 20.04.18 por meio de link específico do Concurso, no site: www.vunesp.com.br.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido a presente divulgação.

Jaboticabal, 18 de abril de 2018.
Câmara Municipal de Jaboticabal

24895300 TANIA MARIA DE ARAUJO Procurador 
Jurídico 

- Prova impressa em caracteres
ampliados (com Fiscal Transcritor)
- Mesa e cadeira
- Autorização para uso de lupa

Deferido – 

23586974 THELMA BELO ANACLETO DOS 
SANTOS 

Procurador 
Jurídico 

- Carteira para canhoto ou mesa e
cadeira Deferido – 

O período para interposição de recurso contra o resultado da solicitação de inscrição na condição de pessoa com deficiência e de 
acessibilidade será de 19 e 20.04.18 por meio de link específico do Concurso, no site: www.vunesp.com.br. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido a presente divulgação. 

Jaboticabal, 18 de abril de 2018. 
Câmara Municipal de Jaboticabal 

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.

3ª Semana Senac de Leitura 
traz atividades gratuitas 
para os jaboticabalenses

Evento será de 23 a 28 
de abril na unidade, com 
a tradicional Feira de Tro-
ca de Livros e abertura 
com alunos da APAS 

Os livros são a tradu-
ção em versão escrita do 
imaginário do autor. Di-
versas obras tornam-se 
passaportes mais acessí-
veis para viagens incrí-
veis.  Quando as histórias 
transcendem as páginas 
de uma obra literária e 
ganham as telas, a jor-
nada fi ca ainda mais in-
tensa. Sob a temática Fil-
mes e Séries Inspiradas 
em Livros, a 3ª edição da 
Semana Senac de Leitura 
será realizada de 23 a 28 
de abril, em toda a rede 
Senac São Paulo, com a 
oferta de serviços e ações 
culturais de qualidade to-
talmente gratuitas, con-
tribuindo para ampliar a 
assiduidade à leitura da 
infância à vida adulta. 

O Senac Jaboticabal 
abre o evento com os alu-
nos da APAS (Associação 
Pais Amigos Surdos), que 
farão uma apresentação 
musical do fi lme O Mila-
gre de Anne Sullivan, ba-
seado no livro A História 
da Minha Vida, de Helen 
Keller. Na história, a pro-
fessora Anne tenta fazer 
com que Helen, uma ga-
rota com defi ciência au-
ditiva e visual, adapte-se 
e entenda o mundo que a 
cerca. Para isso, entra em 
confronto com os pais da 
menina que, por piedade, 
tratam Helen de forma 
mimada.

Em seguida, os parti-
cipantes visitarão a uni-
dade, decorada com ima-

gens referentes ao tema 
da edição; e durante a se-
mana as pessoas poderão 
participar de encontros 
chamados de Diálogos 
Sociais sobre a história 
do fi lme Extraordinário, 
adaptação do best seller 
homônimo de R. J. Palacio 
- a vida de um garoto (Au-
ggie Pullman) que nasceu 
com uma deformidade fa-
cial congênita. 

A programação ainda 
inclui saraus literários, 
com a interação de alu-
nos e público por meio 
de músicas e poemas, 
e o jogo Biblio Quiz de 
perguntas e respostas so-
bre livros reconhecidos e 
aclamados pelo mercado. 

Segundo a pesquisa ‘Re-
tratos da Leitura no Bra-
sil’, feita pelo Ibope para 
o Instituto Pró-Livro, 67% 
dos entrevistados afi r-
maram que não tiveram 
quem os estimulassem o 
hábito da leitura durante 
a infância. 

“É necessário refl etir 
sobre o baixo índice de 
leitores que temos no 
Brasil, e esse evento faz 
essa contribuição, assim 
como destaca o papel das 
bibliotecas nesse con-
texto”, afi rma Wellington 
Argolo, gerente do Senac 
Jaboticabal. “As ativida-
des lúdicas promovidas 
colaboram para que a 
mensagem seja transmi-
tida e multiplicada para 
toda população da cidade 
e região”.

Diante disso, a Semana 
Senac de Leitura, com a 
proposta de estimular a 
refl exão sobre a impor-
tância da produção es-

crita e da leitura como 
elementos formadores de 
indivíduos críticos, pro-
move a Feira de Troca de 
Livros e gibis, na progra-
mação da instituição há 
mais de 10 anos. 

Algumas orientações 
para participar da Feira

Materiais muito antigos 
não serão aceitos;

A troca será de livro 
por livro e gibi por gibi;

Livros de literatura em 
geral são bem aceitos (se-
guindo o critério de con-
servação e qualidade);

São permitidos livros 
de literatura estrangeira, 
nacional, infantil, infanto 
juvenil e gibis; materiais 
em língua estrangeira, di-
dáticos, livros de cunho 
político/partidário, reli-
gioso, dicionários, lista 
de endereços e telefones, 
teses e dissertações, enci-
clopédias, pornográfi cos 
e sobre sexologia, código 
civil e legislação, e livros 
de informática.

Para conferir a progra-
mação completa, aces-
se o Portal Senac: www.
sp.senac.br/semanadelei-
tura. 

Serviço:
Semana Senac de Leitu-

ra
Data: 23 a 28 de abril 

de 2018
Local: Senac Jabotica-

bal 
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831, Centro – Jabo-
ticabal/SP

Informações: www.
sp.senac.br/semanadelei-
tura 

Em Jaboticabal, limpeza de 
áreas verdes não pára

A Secretaria de 
Obras e Serviços Pú-
blicos, de Jaboticabal, 
segue diariamente 
com suas equipes de 
limpeza de áreas ver-
des por toda a cidade. 

Nesta semana os 
bairros Nova Jaboti-
cabal, Santa Rita e Co-
lina Verde recebem a 
equipe de capinação 
de guias e sarjetas. O 
roçamento de praças 

e jardins é feito na 
Nova Aparecida, São 
Judas e Jardim Mo-
rumbi.

O telefone da se-
cretaria é (16) 3209-
4100.
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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	LOCADORA	DE	MÃO	DE	
OBRA	LTDA,	com	sede	e	foro	em	Matão-SP,	na	Rua	
Rui	Barbosa,	número	1.396,	inscrita	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,	reque-
rimento	para	“Retifi	cação	Administrativa”	com	altera-
ção	da	descrição	das	divisas,	área	e	confrontações	do	
imóvel	denominado	Gleba	3,	situado	na	Chácara	Santa	
Rita	de	Cássia,	bairro	Alto,	neste	município	e	comarca	
de	Jaboticabal-SP,	objeto	da	matrícula	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	 qua-
dra	I,	do	loteamento	Jardim	Alvorada,	situado	na	Rua	
Tapajós,	 nesta	 cidade	 e	 comarca	 de	 Jaboticabal,	 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	Registro	Imobili-
ário,	situado	na	Avenida	Major	Novaes	nº	535,	centro,	
Jaboticabal-SP,	 telefone	 (16)	 32023015,	 com	 atendi-
mento	ao	público	de	 segunda	à	 sexta-feira	das	09:00	
às	16:00	horas,	onde,	querendo	poderá	apresentar	im-
pugnação	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,	pre-
sumir-se-a	a	anuência.																
Para	conhecimento	dos	interessados	e	para	que	não	ale-
guem	ignorância,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	
publicado	em	jornal	local,	por	02	(dois)	dias	consecu-
tivos.	Jaboticabal,	02	de	abril	de	2018.	Eu,	José	Pedro	
Júnior,	Ofi	cial	Substituto,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
 JOSÉ PEDRO JUNIOR 

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa	B.	Tobace	-	Instalações	Elétricas	e	
Telefônia	LTDA.	está	abrindo	processo	seleti-
vo	para	portadores	de	Necessidades	Especiais.
Os	 interessados	 deverão	 enviar	 currículo	

para:

 andre@tobace.com.br 
ou	entregar	diretamente	na	Avenida	Paulino	

Braga,	nº	1.200,	Bairro	Aparecida.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,  
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via 
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 17 de abril de 2018 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação











            

               
              
           

                  
               
               


 

AGRADECIMENTO
AO HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA ISABEL

A	todos	os	profi	ssionais	do	Hospital	e	maternidade	
Santa	Isabel,	meu	agradecimento	pelo	efi	ciente	tra-
balho	dispensado	à	minha	irmã	NAIR	APAREC	IDA	
FERNANDES,	internada	no	período	de	27/02/2018	
e	hoje	em	casa.	A	esta	equipe	que	cumpre	suas	fun-
ções	com	excelente	desempenho	e	profi	ssionalismo,	

minha	infi	nita	e	eterna	gratidão.
a.) - MARLENE FERNANDES

“Bala de Prata”

Verso Gospel
DEUS	 disse	 ao	 homem,	 va-
mos	conversar?
Quando	fi	z	 a	 terra	 pensei	 em	
deixar	tudo	para	o	homem.
Criei	o	mar	para	o	homem	po-
der	navegar	e	se	alimentar.
Formei	grandes	fl	orestas	para	
purifi	car	 o	 ar	 para	 que	 você	
pudesse	respirar.
Coloquei	rios	com	vários	pei-
xes	e	muita	água	doce	para	be-
ber	e	banhar.
Dei	uma	terra	fértil	e	boa	para	
plantar.
Coloquei	 as	 estrelas	 e	 a	 lua	
para	a	noite	brilhar	
E	o	Sol	de	dia	para	 tudo	cla-

rear.
Deixei	 as	montanhas	bem	al-
tas	para	você	subir	e	de	longe	
avistar	 e	 contemplar	 toda	na-
tureza	com	o	seu	olhar.
Te	dei	a	vida	para	viver	e	amar.
E	 quando	 vim	para	 tudo	 isso	
com	você	compartilhar.
Você	 não	 me	 aceitou	 e	 logo	
me	crucifi	cou.
Depois	de	3	dias	eu	ressuscitei	
e	a	você	provei.
Que	o	homem	pode	até		achar	
que	é	dono	de	tudo.
Mas	o	dono	da	vida	e	da	morte	
sou	eu	Jesus	Cristo.
O	único	salvador	do	mundo.
Aprecie	 a	 cada	 momento	 da	
vida,	pois	você	tem	uma	vida	
só	para	viver.
O	ontem	passou,	o	agora	é	prá	
viver,	o	amanhã	só	a	mim	per-
tence.
Eu,	o	senhor	dos	exércitos,	te	
dou	mais	 um	 tempo	 para	 tua	
vida	mudar	 e	 ser	 feliz	 com	o	
simples	fato	de	respirar.
O	amanhã	pode	não	te	esperar,	
mas	eu	o	seu	Deus.
Te	espero	até	o	seu	último	res-
pirar.
Amém.
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Município conta com a ajuda dos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira para conseguir o recurso

Jaboticabal está próxima de garantir verba 
para revitalização do aeroporto

Uma reunião históri-
ca uniu Prefeitura, de-
putados, empresários 
e sociedade civil para 
garantir a revitalização 
do Aeroporto de Jabo-
ticabal. No encontro 
realizado na tarde de 
sexta-feira (13), no sa-
lão nobre do Paço Muni-
cipal, os deputados Ba-
leia Rossi e Léo Oliveira 
conheceram o projeto 
e se comprometeram a 
retornar, em breve, com 
boas notícias.

A 1ª etapa do proje-
to prevê o asfalto to-
tal da pista de pouso 
e decolagem, com um 
investimento de R$ 2,6 
milhões. “Fiquei sur-
preendido com essa 
representatividade em 
uma reunião onde vá-
rios setores estiveram 
unidos para pedir um 
investimento significa-
tivo e importante para 
a área turística. É uma 
obra que dará um novo 

horizonte para o desen-
volvimento na cidade”, 
destacou Baleia.

“Jaboticabal merece, 
pois são tantos anos 
em busca disso. Nós já 
temos a internaciona-
lização do aeroporto 
de Ribeirão Preto, que 
vai fazer com que fique 
muito maior, mas tam-
bém mais limitado a ou-

tras empresas. E talvez 
a gente possa trazer 
para nossa cidade essas 
empresas. Isso tudo é 
investimento, conquis-
tas e os nossos deputa-
dos se comprometeram 
a levar esse pleito para 
Brasília”, explica o pre-
feito José Carlos Hori.

Segundo Léo Olivei-
ra, não faltará empenho 

nas esferas Estadual 
e Federal para a con-
quista dos recursos. “É 
muito importante por-
que você cria uma certa 
facilitação para novos 
empresários, novas in-
dústrias, movimentan-
do a economia local e 
criando novas oportu-
nidades. Jaboticabal é 
mais do que credencia-

da para receber esses 
investimentos”, disse.

Para finalizar, o vi-
ce-prefeito Vitório de 
Simoni demonstrou 
confiança e celebrou a 
parceria com os depu-
tados. “Estamos muito 
engajados nisso. O pro-
jeto já estava pronto e 
isso facilitou demais a 
apresentação deste pe-

dido. Nossa cidade tem 
sido contemplada com 
vários recursos e acho 
que nada mais do que 
justo dar valor e reco-
nhecimento para essas 
pessoas que ajudam 
nossa cidade”, finali-
zou.
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Em Jaboticabal, ecoponto recebeu mais 
de 20 mil pneus em 2017

Muita gente não 
sabe, mas Jaboticabal 
tem uma área desti-
nada a descarte de 
pneus. Importante 
para a conservação 

Dispositivo cumpre papel social e ecológico; descarte 
pode ser feito por toda a população

do meio ambiente e 
aliado no combate ao 
mosquito Aedes Ae-
gypt, o ecoponto está 
instalado no barracão 
do antigo Matadouro 

Municipal, no bairro 
da Estiva. Segundo 
balanço realizado em 
2017, mais de 20 mil 
pneus e derivados fo-
ram depositados no 

local.
“O descarte pode ser 

realizado por qual-
quer um, seja pes-
soa física ou jurídica. 
Muitas vezes a pessoa 
não sabe o que fazer 
com um pneu velho 
e acaba deixando em 
casa ou exposto em 
algum outro lugar, e 
isso pode acarretar 
em danos ao meio 
ambiente e até virar 
caso de saúde públi-
ca”, alertou o secre-
tário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, José Carlos 
Abreu.

Processo – ao ser de-
positado no ecoponto, 
o material é devida-

mente limpo, seco e 
armazenado por ca-
tegoria: passeio, ro-
doviário e agrícola. 
Posteriormente, é des-
tinado à empresa que 
realiza a trituração e 
reaproveitamento.

Importante – Mate-
riais como rodas e ca-
lotas não são aceitas 
no local, diferente de 
pneus, câmara de ar 
e protetor de câma-
ra. Não há limite de 
unidades por pessoa, 
apenas é necessário 
agendamento quando 
a quantidade for gran-
de.

Contatos para agen-
damento de grandes 
quantidades - (16) 

99608-2878 – Orlando
(16) 99785-2857 – 

Telma
Horário de funcio-

namento: das 8h às 
11h30 e das 13h00 às 
17h00

Confira números de 
2017

Total de pneus des-
cartados - 20.026 uni-
dades

Média mensal – 
1.668 (aproximada-
mente 56 pneus por 
dia)

Passeio: 14.642 uni-
dades

Rodoviário: 5.282 
unidades

Agrícola: 102 unida-
des

Com proximidade do 
inverno, Fundo Social inicia 

campanha do agasalho

As noites estão mais frias e o Fundo Social de Solidariedade já está sendo pro-
curado pelas famílias mais carentes que necessitam de agasalhos. Diante da de-
manda, começou mais uma campanha do agasalho em Jaboticabal.

Na primeira etapa, as doações podem ser feitas no Fundo Social de Solidarieda-
de. “Neste momento precisamos de doações de agasalhos e cobertores em boas 
condições de uso. Se necessário nossa equipe vai até o local retirar as doações. 
Peço a cooperação de todos com as famílias carentes de nosso município que 
tanto precisam”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solida-
riedade, Adriana Hori.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Avenida General Glicério, 276. O telefo-
ne de contato é (16) 3202-8994.

Doações podem ser encaminhadas ao 
Fundo Social de Solidariedade
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Tela do Projeto de Lei Complementar nº 17/2017, que altera a lei 
conhecida como “taxa do lixo”.

Câmara Municipal de Jaboticabal analisa 
projeto que revê valores na “taxa do lixo” 

Começou a trami-
tar na Câmara Mu-
nicipal de Jaboti-
cabal o Projeto de 
Lei Complementar 
nº 17/2018, de au-
toria do Poder Exe-
cutivo, que altera a 
Lei Complementar 
nº 188/2017, popu-
larmente conhecida 
como “taxa do lixo”. 
Lido no Expediente 
da sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(16/04), o projeto 
segue para a Comis-
são de Justiça e Re-
dação para parecer 
de constitucionali-
dade e depois deve 
passar ainda pela 
Comissão de Finan-
ças e Orçamento.

A matéria foi as-

sunto no Expediente 
com o vereador Wil-
sinho Locutor, que 
chamou a atenção 
para a falta dos va-
lores que devem ser 
pagos de fato pelos 
contribuintes, e pe-
diu ao presidente da 
Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), uma reu-
nião entre os verea-
dores, o jurídico da 
Prefeitura e repre-
sentantes do SAAEJ. 
O parlamentar pede 
o valor mensal de 
cada faixa expresso 
no texto. “[o proje-
to] Veio com a tabela 
de faixa para grande 
gerador, só que nes-
sa tabela, o projeto 
não está passando 
os valores que es-

tão sendo reduzidos 
para a população 
pagar”, discorreu 
Wilsinho. 

O Chefe do Legis-
lativo acatou o pe-
dido do vereador e 
reforçou a necessi-
dade de represen-
tantes do SAAEJ de-
baterem o projeto 
com a Casa. “Even-
tualmente os vere-
adores podem ter 
alguma outra dú-
vida que deva ser 
solucionada antes 
da votação. A gente 
deve fazer isso com 
rapidez para que 
possamos resolver 
esse assunto, por-
que, como diz, urge, 
porque as pessoas 
estão aí pagando 

taxas exorbitantes 
em razão da pouca 
produção de lixo”, 
finalizou Fenerich. 
A reunião foi marca-
da para quarta-feira 
(18/04), às 15h30, 
na Câmara Munici-
pal. 

ISENÇÃO, DES-
CONTOS E NOVA 
FAIXA – A matéria 
prevê três altera-
ções. Uma delas é a 
isenção da cobrança 
para os imóveis com 
corte provisório ou 
definitivo no forne-
cimento de água/es-
goto. De acordo com 
o texto, esse pedido 
deverá ser feito pelo 
proprietário, e a co-
brança retornará 
quando os serviços 
forem restabeleci-
dos.

O projeto também 
cria o Art. 10-A para 
oferecer descontos, 
no valor da taxa, 
para entidades reli-
giosas e filantrópi-
cas de Jaboticabal. 
Esses descontos 
devem variar con-
forme a quantidade 
de resíduos sólidos 
gerados, seguindo 
os valores previs-
tos em cinco faixas. 
Para as entidades 
que produzirem de 
0 a 65 quilos de lixo 
por dia, o desconto 
deve ser de 40% no 
valor devido; aque-
la que produzir de 
65,01 a 130,0, terá 

desconto de 30%; 
entre 103,01 a 260,0 
quilos, terá abati-
mento de 20%; entre 
230,01 e 390,0 qui-
los, a porcentagem 
de desconto será 
de 10%; e acima de 
390,01, de 05%. Para 
ter direito ao des-
conto, a entidade 
interessada deverá 
fazer requerimento 
formal ao Setor Co-
mercial do SAAEJ.

A terceira alte-
ração prevista no 
texto deve corrigir 
distorções na co-
brança, sobretudo, 
para os pequenos 
comerciantes que 
não gerarem mais 
do que 65 quilos 
de lixo por dia. Isso 
porque, a proposta 
cria uma nova fai-
xa inicial na tabela 
do grande gerador, 
voltado àqueles es-
tabelecimentos que 
produzem de 0 a 65 
quilos/dia. Para esta 
faixa, o valor anual 
atribuído será de R$ 
198,10 e servirá de 
cálculo para o valor 
real que a pessoa 
jurídica pagará. Na 
tabela da lei atual, 
as faixas de geração 
de resíduos para o 
grande gerador co-
meça de 0 a 130 qui-
los/dia, com valor 
de R$ 448,26/ano. 
Com a nova faixa, a 
proposta reduz em 
mais de 50% o valor 

da taxa para gera-
dores comerciais e 
industriais que pro-
duzem até 65 quilos 
de lixo/dia. 

Por exemplo: Um 
escritório está loca-
lizado em uma rua 
onde o caminhão 
de coleta passa seis 
vezes na semana, e 
este estabelecimen-
to gera cinco qui-
los de lixo por dia: 
o dono vai pagar R$ 
18,98 por mês. Isso 
porque, neste caso, 
a taxa vai ser igual 
a 1,15 x R$ 198,10 
(valor do fator fre-
quência previsto na 
lei para a coleta em 
seis dias da sema-
na X valor da nova 
faixa de geração de 
resíduos, de 0 a 65 
quilos) = R$ 227,81 
por ano. Ou seja, 
neste caso, a taxa 
vai passar dos atu-
ais R$ 42,96 mensal 
para R$ 18,98.

Vale lembrar que 
a fórmula para cal-
cular o valor da taxa 
para os Geradores 
Comerciais, Indus-
triais e Públicos 
está previsto no pa-
rágrafo 3º do Art. 12 
da Lei Complemen-
tar nº 188/2017, e 
as tabelas com os 
valores do fator de 
frequência e faixa 
de geração de resí-
duos, nos anexos.

Tela do Projeto de Lei Complementar nº 17/2017, que altera 
a lei conhecida como “taxa do lixo”
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Jaboticabal conhece as novidades da Feira do 
Empreendedor 2018

Um grupo de 36 
empresários e micro-
empreendedores de 
Jaboticabal esteve no 
Parque Anhembi, em 
São Paulo (SP), na úl-
tima semana, para 
conferir as novidades 
da sétima edição da 
Feira do Empreende-
dor, promovida pelo 
Sebrae-SP.

“Foi uma ótima 
oportunidade para 
conhecer coisas no-
vas, atualizar conhe-
cimentos e obter no-
vos insights. Ficamos 
muito felizes em po-
der reunir esse grupo 
de jaboticabalenses e 
promover novas opor-

tunidades”, comentou 
a diretora da Central 
do Empreendedor, Va-
nessa Gonçalves.

A feira representa 
uma grande vitrine 
para quem quer fa-
zer contatos, além de 
oferecer serviços, no-
vos produtos e solu-
ções para melhorar a 
empresa. Neste ano, 
o evento reuniu 425 
expositores. Também 
fizeram parte da ca-
ravana integrantes da 
Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, Banco do Povo 
Paulista e Sebrae-
Aqui.

Além das salas, sala de 
necrópsia também foi 

revitalizada

Prefeitura conclui reforma de 
velório municipal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal concluiu a re-
vitalização do velório 
municipal. Através da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, fo-
ram realizados reparos 
na estrutura e adequa-
ções na iluminação e 
ventilação.

“Melhoramos a es-
trutura do velório ga-
rantindo o conforto da 
população. Também 
substituímos uma en-

trada de ar fixa lateral 
por vidrex”, destaca o 
secretário de Obras e 
Serviços, José Carlos 
Abreu.

A reforma beneficiou 
a sala de necrópsia. 
Antes dentro do Cemi-
tério Municipal, o local 
será transferido para 
um prédio localizado 
ao lado do velório, que 
também passa por me-
lhorias em sua estrutu-
ra.

SAAMA realiza melhorias 
na JBT-400

Na última semana, 
equipes da Secretaria 
de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambien-
te trabalharam no con-
serto de uma tubulação 
na JBT-400, conhecida 
como estrada do Álvaro 
Brito.

A estrada rural interliga os municípios 
de  Jaboticabal e Taquaral

Além de conter o va-
zamento, foi realizada 
a terraplanagem, abau-
lamento e alargamento 
de um trecho da estra-
da. “O trecho que tem 
grande movimento de 
veículos passou de seis 
para dez metros de 

largura, melhorando 
o tráfego no local. Ja-
boticabal tem mais de 
350 quilômetros de es-
trada rural e a SAAMA 
trabalha durante todo o 
ano na manutenção da 
malha viária”, afirma o 
secretário interino de 

Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, José Carlos Abreu.

A obra contou com o 
apoio da Usina Pitan-
gueira.
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Coral “Mãos que encantam” se 
apresenta em Taquaritinga

O coral “Mãos que en-
cantam” formado por 
alunos da escola muni-
cipal Senhora Apareci-
da, de Jaboticabal (SP), 
esteve na noite da úl-
tima quarta-feira (18), 
em Taquaritinga (SP). A 
apresentação aconteceu 
na Fundação Edmílson 
e, como sempre, emo-
cionou muita gente.

“Foi um convite feito 
pelo Felipe, coordena-
dor do Projeto Guri, e 
estivemos no local com-
partilhando e conhecen-
do trabalhos que fazem 
a diferença. Essa nossa 
participação ajudou a 
mostrar que a música 
é para todos. Agradeço 
ao prefeito Hori e ao 
secretário Adilson que 
são grandes apoiadores 
da iniciativa”, comenta 
a diretora da escola, Ja-
nine Zecheto Pito.

O coral faz parte do 
projeto de inclusão de-
senvolvido pela uni-
dade escolar com a 
participação de alunos 
surdos. Implantado em 

Grupo tem atendido a convites e começa a 
levar o projeto para a região

2017, o projeto culmi-
nou com a potenciali-
zação do ensino de Li-
bras – Língua Brasileira 
de Sinais – na escola, e 
o trabalho, hoje, é refe-
rência para todo o Bra-
sil.

Atualmente, a esco-
la conta com três in-
térpretes, participação 
ativa das professoras e 
da diretora nas aulas e 
também na chegada dos 
alunos. “O coral veio 
para agregar e deu mui-
to certo. Como os alu-
nos surdos estudam no 
período da tarde, apro-
veitamos os atendimen-
tos individualizados do 
período da manhã para 
colocá-los em contato 
com os demais alunos e 
auxiliar neste processo 
de aprendizagem”, ex-
plica Janine.

Para mais informa-
ções ou agendamen-
to de apresentações, 
o telefone é (16) 3202-
1220.

Sobre a Fundação – 
criada em 2006 pelo 

ex-jogador de futebol e 
pentacampeão mundial 
com a seleção brasilei-
ra, Edmílson Moraes, 

a entidade sediada em 
Taquaritinga tem como 
objetivo principal levar 
educação a crianças e 

adolescentes. No local 
são desenvolvidas vá-
rias atividades espor-
tivas e culturais como 

balé, judô, karatê, tea-
tro e outras.

Fotos: Celso Bomfim


