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Abertura contou com a participação do 
Prefeito José Carlos Hori

Começou na manhã de segunda-
feira (4) a Semana em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente. 
As ações promovidas pela Secreta-
ria de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente seguiram até sexta-
feira (08).

Começa Semana do 
Meio Ambiente em 

Jaboticabal

Parceria com Rotary Club proporciona 
doação de dez cadeiras de rodas

A Prefeitura de Jaboticabal 
recebeu na noite de terça-fei-
ra (5) a doação de dez novas 
cadeiras de rodas que serão 
destinadas às unidades bá-
sicas de saúde e Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA).

Bandas e músicos com trabalhos próprios existem às centenas, mas quando 
procuram mostrar suas músicas geralmente são questionados pelos contrastes 
se não tocam ‘covers’, ou ainda, ouvem o tradicional pedido do público: “Toca 
Raul”.

Banda Kilotones encerra Concha in Concert
Grupo de Ribeirão Preto participou do Lollapalooza, Rock in Rio e Virada Cultural Paulista

Casamento 
comunitário acontece neste 
sábado (09) em Jaboticabal

A Estação de Eventos 
Cora Coralina, em Ja-
boticabal, recebe nes-
te sábado (09), a partir 
das 18h, 150 casais que 
realizarão o sonho do 
matrimônio. De volta 
ao calendário da cida-
de, o casamento comu-
nitário é realizado pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Assistên-
cia Social.

150 casais realizarão o sonho do matrimônio

Assuntos como 
Gestão Tributária, 
Educação Fiscal, 
Simples Nacional, 
ICMS e ISSQN fo-
ram tratados no 
Fórum de Orienta-
ção Fiscal e Tribu-
tária, promovido 
pela Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, 
em parceria com a 
ACIAJA (Associação 
Comercial, Indus-
trial e Agronegócio 
de Jaboticabal), EI-
CON, Associação 
dos Contabilistas 
de Jaboticabal e 
Canal Tributário.

Jaboticabal sedia Fórum de 
Orientação Fiscal e Tributária

Prefeitura de Jaboticabal 
lança concorrência 
pública para venda 

de lotes
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“Bala de Prata”
Versículos da 

Bíblia 

O pássaro usa as asas para 
voar.

O carro tem rodas para poder 
rodar.

O barco consegue navegar por 
cima do mar.

Deus é único e seu amor está 
pronto para te ouvir falar.

No teu silêncio ou no teu cla-
mor ele ouvirá

Quando você a ele chamar.
Deus te ama hoje, amanhã e 

acompanhará mesmo se você não 
precisar.

Ele sempre o amará.
Ooo Vichii, vichii, vicheee!!!

Ação apresenta projetos de alunos e ex-alunos atendidos pelo programa Aprendizagem, 
além de trazer experiências de parcerias entre empresas e a instituição

Senac Jaboticabal promove evento Transformando Vidas com a 
Aprendizagem e debate a inserção do jovem no mundo do trabalho

Com o objetivo de fo-
mentar o debate e a tro-
ca de experiências sobre 
a inserção do jovem no 
mundo do trabalho, o 
Senac São Paulo realiza, 
de 11 a 19 de junho, o 
evento Transformando 
Vidas com a Aprendi-
zagem, com uma série 
de palestras, mesas-re-
dondas e conversas em 
várias unidades da rede 
localizadas na capital, 
Grande São Paulo, inte-
rior e litoral. 

A iniciativa é gratui-
ta e destina-se a repre-
sentantes de empresas, 
órgãos públicos e socie-
dade civil interessados 
em conhecer o programa 
Aprendizagem e obter 
informações sobre prá-
ticas e histórias de su-
cesso. O evento promo-
verá ainda a integração 
entre empresas parcei-
ras e novas instituições 
interessadas em conhe-
cer como o Senac atua 
com o programa Apren-
dizagem. 

Senac Jaboticabal
Na unidade Jabotica-

bal, o evento acontecerá 
em 12 de junho, terça-
feira, das 14 às 17 ho-
ras. A agenda inicia com 
a palestra Jovem Apren-
diz: o líder de amanhã, 
mediada pelo docente 
César Renato Poletti. 

Na sequência, os alu-
nos do programa Apren-
dizagem apresentarão 
um teatro para explicar 
a dinâmica do curso, 
bem como o modelo pe-
dagógico do Senac. 

Para o encerramento, 
o Café com Prosa conta-
rá com a participação de 
representantes da uni-
dade, empresas parcei-
ras, familiares de alunos 
e da auditora do Minis-
tério do Trabalho Dra. 
Tais Rodrigues para dis-
cutir o desenvolvimento 
dos adolescentes para o 
mundo profissional. 

“Durante as aulas do 
programa Aprendiza-
gem, preparamos o jo-
vem para o mundo de 
trabalho com diretrizes 

de cidadania, empreen-
dedorismo, ética, sus-
tentabilidade e autono-
mia, já imaginando que 
ele será o líder de ama-
nhã, nas empresas e na 
sociedade”, diz Welling-
ton Argolo, gerente do 
Senac Jaboticabal.

Wellington explica que 
“a expectativa é que os 
alunos se desenvolvam 
e tomem decisões asser-
tivas e positivas tanto 
na vida pessoal quan-
to na profissional. Esse 
será o foco do debate e 
como podemos contri-
buir para o aprimora-
mento da formação”.

Segundo Erleni An-
drade, coordenadora do 
programa Aprendiza-
gem no Senac São Paulo, 
esta é a primeira vez em 
que a instituição se mo-
biliza para discutir a im-
portância do programa 
nas unidades da rede. 
Para ela, essa é uma 
das principais políticas 
públicas voltadas para 
adolescentes e jovens, 
sendo uma das possibi-
lidades para a erradica-
ção do trabalho infantil. 
“Por isso, escolhemos 
Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil, em 
12 de junho, como refe-
rência para nossos even-
tos que acontecerão du-
rante toda a semana. Ao 
promover reflexões so-
bre um tema tão impor-
tante, o Senac reforça o 
seu compromisso com a 
sociedade e principal-
mente com os jovens”, 
destaca.

Para se inscrever e 
conferir a programação 
completa da rede Senac, 
acesse o Portal Senac, 
em www.sp.senac.br/
agendadeeventos e es-
colha o local de sua pre-
ferência.

Sobre o programa 
Aprendizagem

Por meio do programa 
Aprendizagem, o Senac 
São Paulo promove, em 
parceria com as empre-
sas, a inserção de milha-
res de jovens no mundo 
do trabalho, sendo que 

muitas vezes essa é sua 
primeira experiência. 
O curso é gratuito e a 
inscrição do aluno deve 
ser feita pela empresa 
em que ele atuará como 
aprendiz. Em 2017, a 
instituição formou mais 
de 14 mil jovens em 
todo o Estado.

O programa é uma 
formação técnico-pro-
fissional vinculada à 
Lei da Aprendizagem nº 
10.097/2000, ampliada 
pelo Decreto Federal nº 
5.598/2005, que deter-
mina que empresas de 
médio e grande porte 
contratem jovens de 14 
a 24 anos incompletos, 
sendo um mínimo de 5% 
e um máximo de 15% do 
seu quadro de funcioná-
rios, assegurando a eles 
sua formação. 

Em 2017, um balanço 
apresentado pelo Minis-
tério do Trabalho apon-
tou que mais de 200 mil 
jovens foram contrata-
dos no Brasil, logo no 
primeiro semestre, por 
meio da lei da Aprendi-
zagem. Ainda segundo 
esse documento, o Es-
tado de São Paulo foi o 
que mais contratou. “No 
âmbito da lei, aprendiz 
é o adolescente ou jo-
vem entre 14 e 24 anos 
incompletos que deve 
estar frequentando a es-
cola regular, caso não 
tenha concluído o en-
sino médio, ao mesmo 
tempo em que recebe 
formação teórica e prá-
tica sob a orientação de 
uma instituição qualifi-
cada”, explica Erleni.

Durante o programa 
Aprendizagem, os alu-
nos também realizam 
ações que os estimulam 
a encontrar soluções 
para situações-proble-
ma do cotidiano e que 
propiciam condições de 
um aprendizado amplo 
e significativo. Os pro-
jetos permeiam todo o 
curso e se desdobram 
em torno de um tema 

definido em conjunto 
com a turma. Os estu-
dantes são estimulados 
à pesquisa, análise crí-
tica, reflexão e investi-
gação, com o objetivo 
de desenvolverem as 
competências previstas 
no perfil profissional de 
conclusão. 

Ao integrar-se ao pro-
grama, a empresa, além 
de cumprir seu papel 
legal de contratante do 
aprendiz, é convidada 
a compartilhar experi-
ências como parceira do 
Senac e atuar no proces-
so de transformação do 
jovem, dando-lhe opor-
tunidade de trabalho e 
ajudando-o a construir 
uma vida pessoal e pro-
fissional com mais opor-
tunidades. O curso está 
organizado em 17 me-
ses e possui carga horá-
ria de 1.560 horas, das 
quais 480 horas são te-
óricas no Senac e 1.080 
horas de prática na em-
presa.

Outras informações 
sobre como participar 
do programa Aprendiza-
gem estão disponíveis 
no Portal Senac: www.
sp.senac.br/aprendiza-
gem. A empresa deve 
contatar a unidade do 
Senac do seu interesse 
para verificar a data de 
início das próximas tur-
mas, prazos e documen-
tos necessários.

Serviço:
Transformando Vidas 

com a Aprendizagem
Data: terça-feira, 12 

de junho de 2018
Horário: 14 às 17 ho-

ras
Local: Senac Jabotica-

bal
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Participação gratuita
Inscrições: www.

sp.senac.br/agendadee-
ventos

Site:
radiogazetafm.com.br



sábado, 09 dE JUNHo 2018 3
EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Todos estamos 
convencidos de 
que sociedade e fa-
mília devem viver 
coligadas no seu 
contexto.

 A realidade vivi-
da, entretanto está 
distante por moti-
vos tantas vezes 
“desconhecidos”.

As luzes que ilu-
minam os raciocí-
nios nem sempre 
brilham com eficá-
cia!

À sociedade 
constituída,  fal-
tam bases verda-
deiramente racio-
nais. Os meros 
interesses egocên-

Professor Benê

tricos, construto-
res da mentalida-
de egoísta, gera o 
que denominamos 
“educação”!

Tudo depende de 
caminhos ou dire-
tivas fundamenta-
das no “egoísmo” 
(julga-se proprie-
tário da verdade!), 
e o lucro monetá-
rio é na verdade o 
que “vale”.

Filosofias, cren-
ças, são “luzes” ali-
cerçadas no “lucro 
comercial”!

A educação não 
pode ser confundi-
da com o lucro da 
moeda metálica! 
Isso transforma o 
educando em ins-
trumento de lucro 
tal qual como a po-
lítica putrefacta.

Educação é uma 
luta consciente, ra-
cional para cons-
truir “uma socieda-
de fundamentada 
na cidadania subs-
tantiva“.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MARIA DE FÁTIMA IWANAGA
(Prenotação 159.227 de 23/01/2018)

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

FAZ SABER a Maria de Fátima Iwanaga, RG nº 15.706.234-X-
SSP/SP, CPF nº 061.445.318/66, brasileira, solteira, maior, admi-
nistradora de empresas, residente e domiciliada em São Paulo-SP, 
na Rua Joinville, número 51, apto 2.062, Vila Mariana (endereço 
constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da 
Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Itaú Unibanco S/A, CNPJ/
MF nº 60.701.190/0001-04, credor fi duciário do contrato de fi nan-
ciamento imobiliário nº 10120128708, garantido pela alienação 
fi duciária registrada sob nº 09 na matrícula nº 3.718, que grava o 
imóvel situado nesta cidade, Rua Antonio Pedro Ribeiro, números 
207 e 211, no bairro Cidade Jardim, vem lhe notifi car para cumpri-
mento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas números 78, 79 e 80, apurado 
pela credora até o dia 19/01/2018, no valor total de R$8.730,36 
(oito mil, setecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nes-
ta 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 deverá efetuar o pagamento do débito acima 
mencionado e mais o valor de R$198,24 (cento e noventa e oito re-
ais e vinte e quatro centavos), referente as custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir desta data.

Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumpri-
mento da obrigação no prazo estipulado garante ao credor fi duciá-
rio 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 do Itaú Uni-
banco S/A.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ig-
norância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal 
local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 18 de maio de 
2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subs-
crevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

PORQUE DIZIA

A bíblia fala de uma 
mulher que tinha uma 
hemorragia há doze 
anos, e que havia gasta-
do tudo com os melho-
res médicos e não tinha 
nenhuma melhora, ao 
contrário, estava pioran-
do cada vez mais, até 
que um dia ela ouviu fa-
lar de Jesus que curava e 
libertava as pessoas que 
sofriam com diversos 
tipos de enfermidades, 
doenças e outros males. 
O coração dela se encheu 
de esperança, era tudo o 

Pr. Anastácio Martins

VAMOS AGRADECER O HOJE

A ETERNIDADE é uma 
longa caminhada do es-
pírito que quer viver 
o NASCIMENTO. É uma 
porta que se abre para 
entrarmos num mundo 
para a evolução, que 
cresce com os atributos 
do bem, do amor e da fe-
licidade.

O hoje é um momen-
to sagrado de concen-
tração, de ansiedade, 
preparação para novos 
e venturosos dias. O on-
tem ficou para trás, são 
lembranças cultivadas 
no passado, em vidas 
anteriores. O amanhã 
são promessas que virão 
com o tempo, são novas 
realizações, na continu-
ação de desejos e obri-
gações a serem cumpri-
das do que ficou. São 
novas reencarnações  na 
ida e volta de um pla-
no para  outro, de uma 
dimensão para outra. 
Tudo nasce para florir, 
são frutos eternos que 
aparecem num cenário 
de uma beleza natural 
e progressiva. São vidas 
que pedem para viverem 
n o v a m e n t e , t r a z e n d o 
novas energias, numa 
força que nos levam a 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

que precisava para rece-
ber a sua cura e todos os 
dias ela dizia: se eu tão 
somente tocar na pon-
ta do suas vestes, serei 
curada. Isso aconteceu 
porque sempre dizia, 
mesmo estando viven-
do em sofrimento, tinha 
muita esperança, e nin-
guém poderia impedi-la, 
ou faze-la desistir. Ela 
estava determinada. To-
dos os dias a sua palavra 
era positiva e quando en-
controu Jesus, Ele estava 
rodeado de uma gran-
de multidão, mas isso 
não a fez retroceder, ao 
contrário, ela não olhou 
o tamanho da multidão, 
mas sim, estava vendo 
a cura, a multidão não 
era um obstáculo, mas 
uma oportunidade para 
usar a sua fé. Enfi m, ela 
conseguiu passar pela 
multidão e tocar nas 

vestes de Jesus e rece-
beu a cura. Jesus sabia 
do que tinha aconteci-
do, mas mesmo assim 
Ele perguntou: Quem 
me tocou? Seus discípu-
los disseram: Mestre a 
multidão te aperta, e o 
Senhor pergunta quem 
lhe tocou? Ele disse: Al-
guém me tocou com fé, 
porque de Mim saiu po-
der. A mulher tremendo 
de medo, se apresentou 
e contou toda a sua his-
toria. Ele disse: Vai, a tua 
fé te curou. Ela foi embo-
ra curada, recebeu a ben-
ção, porque acreditou e 
permaneceu fi rme, não 
olhando para os proble-
mas, mas manteve seus 
olhos na bênção. Você 
pode receber todas as 
bênçãos, basta você con-
fi ar no Senhor e naquela 
promessa que Ele colo-
cou no seu coração, e 

falar todos os dias, con-
segui mesmo, dizendo: 
Eu vou vencer, em nome 
de Jesus. Não olhe para 
aquilo que o inimigo 
está fazendo ou lhe mos-
trando, mantenha o seu 
coração sempre cheio 
da Palavra de Deus e os 
seus olhos no Senhor teu 
Deus. (Marcos 5:28). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos. Quarta, Sexta 
e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com               

caminhos traçados an-
tes de reencarnarmos, 
são pedidos e súplicas, 
que levadas a DEUS, se 
transformam em reali-
dades e tudo depende 
de nós. O agradecimen-
to é um ponto positi-
vo, num encontro com 
DEUS, num bálsamo de 
tranqüilidade, de co-
ração aberto para sen-
tirmos que somos seus 
filhos eternos, num po-
der de fé, esperança e 
caridade. A eternidade é 
uma busca  que vive nos 
acolhendo, com filhos 
da natureza, que pre-
cisamos nascer sempre 
em espírito, para poder 
agradecer o dia de hoje 
e outras que passaram, 
mas que estão gravadas 
dentro de nós. São se-
mentes de luz, que não 
podem apagar os direi-
tos e deveres, onde deve 
reinar a paz, o amor e o 
entendimento, para nas-
cer a EVOLUÇÃO. O ali-
mento é a caridad. A FÉ 
é a força que nos liga a 
DEUS. A fonte do desejo 
é a felicidade. O bem é 
a energia pura que tem 
que se espalhar para tra-
zer o entendimento, que 
somos eternos em espí-
rito e que a morte não 
existe.

O amanhã  virá, com 
novos caminhos e co-
nhecimentos, que trarão 
choques entre todos que 
habitam um mundo em 
transição, tudo poderá 
mudar e são os tempos 
que sofrem alterações, 

no modo de agir, pensar, 
com modificações na re-
ligião, nas ações e rea-
ções sociais e políticas. 
O hoje está presente 
num dia de sol ilumina-
do, de prazer na luz da 
caridade, nas criações 
da época das invenções, 
dentro da hierarquia de 
valores, que passam por 
transformações à luz do 
EVANGELHO DE JESUS,  
dentro da BOA NOVA  e 
no aparecimento da ter-
ceira revelação: o ES-
PIRITISMO, como força 
maior de poder, de ciên-
cia, filosofia e religião, 
dominando muitos con-
ceitos antigos de crendi-
ces e de seitas, que não 
evoluíram o necessário 
para darem amparo aos 
seus fieis e seguidores. 
O alimento espiritual 
tem que ser distribuí-
do na proporção,  den-
tro da escala evolutiva 
de cada um, no lema de 
servir para ser servido, 
de amar para ser amado.

O caminho tem que 
ser seguro, apoiado na 
oração, no pensamen-
to positivo, no recolhi-

mento sincero de per-
doar para ser perdoado, 
onde criamos um saldo 
positivo de união, paz 
e prosperidade. Sempre 
temos pela frente mais 
um dia, em um início 
de agradecimento, pela 
noite que passou, pela 
linda madrugada, num 
céu repleto de estrelas, 
nos iluminando e pro-
vando que existe ou-
tros mundos habitados, 
não iguais ao PLANETA 
TERRA, de provas e ex-
piações. Estamos num 
mundo onde o agrade-
cimento está esquecido. 
Só nas horas, onde os 
olhos estão molhados 
de lágrimas, por termos 
recebido uma dádiva de 
DEU, onde a nossa famí-
lia vem para dar a nós a 
oportunidade de resga-
tarmos nossas dívidas, 
como entes que ficaram 
marcados no convívio, 
num relacionamento 
CARMICO, dentro da lei 
de causa e efeito.

VAMOS AGRADECER O 
HOJE, PARA VIVERMOS O 
AMANHÃ, FELIZES COM 
DEUS E JESUS.

A  ARTE DE VIVER - IDOSO, VOCÊ SERÁ UM DIA!

Hoje eu  quero man-
dar o meu mais cari-
nhoso abraço a você 
que é idoso e te dizer 
um muito obrigado 
por tudo o que você 
ensinou e  continua 
ensinando para todos 
nós. Você é formado 
pela maior escola do 
mundo: a escola da 
vida. E nessa escola 
sua graduação será 
sempre maior. 

Nós temos que tirar 
o chapéu para vocês, 
pois o presente que 
nós vivemos só existe  
porque foi plantado 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

por vocês no passado. 
No entanto, apesar 

de tanto devermos a 
vocês, nossa socieda-
de é uma sociedade in-
grata, pois facilmente 
observamos o descaso 
com que ela trata seus 
idosos.

Basta um olhar mais 
atento e vamos ob-
servar pessoas idosas 
em pé nos ônibus, nas 
igrejas, nas reparti-
ções públicas, enquan-
to jovens vigorosos e 
cheios de saúde estão 
sentados. Talvez por-
que já tenham nascido 
cansados!

Quantos idosos com 
a saúde bastante debi-
litada em longas e in-
termináveis filas, sem 
o menor respeito e 
consideração.

Quantos idosos 
abandonados em asi-
los, desprezados pelos 
filhos, que às vezes fi-
cam imaginando que 

um dia pelo menos 
um deles lembre-se 
de visitá-los e quantos 
que enfrentam o pior 
de todos os  abando-
nos, ser abandonado 
dentro da sua própria 
casa.

Quantos que, de-
pois de tantos anos 
de  trabalho, tem  que 
se contentar com uma 
mísera aposentadoria, 
que às vezes mal dá 
para comprar seus re-
médios, e muitos ain-
da são explorados por 
filhos mal intenciona-
dos e sem coração.

Por isso, você que é 
jovem cheio de saúde, 
respeite os idosos. Um 
dia eles também fo-
ram como você, tive-
ram sonhos, lutaram, 
trabalharam, se doa-
ram. Por isso nunca os 
despreze pois eles re-
presentam o que você 
será amanhã, se Deus 
assim o permitir.

Na rua, no traba-
lho, na comunidade e, 
principalmente, na sua 
família, trate o ido-
so exatamente como 
você deseja ser trata-
do quando também for 
um deles, e olha que o 
tempo passa muito rá-
pido.

Vamos construir 
uma sociedade que 
valorize a experiên-
cia das pessoas.  Va-
mos ser exemplo para 
nossos filhos e netos, 
para que eles apren-
dam desde cedo que 
as pessoas mais im-
portantes são as pes-
soas mais velhas, pois 
sem elas os jovens não 
existiriam. Simples as-
sim.

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

URGENTE:
SR. PETER MARLON REGINALDO, Número da CTPS: 
00003651 Série: 00336 / SP. PEDIMOS POR GENTILEZA 
QUE COMPAREÇA NA EMPRESA RENASCER CONSTRU-
ÇÕES ELÉTRICAS EIRELI, SITUADA NA AVENIDA AL-
FREDO FOLCHINI, Nº 1030, NO BAIRRO VILA TONINHO, 
NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, PARA TRA-
TAR ASSUNTOS DO SEU CONTRATO DE TRABALHO.

SEM MAIS.
RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI
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Bandas e músicos com 
trabalhos próprios exis-
tem às centenas, mas 
quando procuram mos-
trar suas músicas geral-
mente são questionados 
pelos contrastes se não 
tocam ‘covers’, ou ain-
da, ouvem o tradicional 
pedido do público: “Toca 
Raul”.

O Festival Concha in 
Concert abriu uma opor-
tunidade para as bandas 
e músicos que possuem 
trabalhos autorais e que, 
por circunstâncias do 
mercado musical, não 
possuem tanto espaço 
para se apresentarem.

E, seguindo nessa onda 
autoral, como não pode-
ria ser diferente, a noite 
de encerramento do Fes-
tival Concha in Concert 
terá como atração espe-
cial Kilotones, a banda 
ribeirãopretana que lite-
ralmente “enfiou o pé na 
porta” do Rock Brasileiro.

Formada pelos irmãos 
JP (Guitarra e vocais), AJ 
(Voz principal e baixo) e 
Pedro Barrionovo (Bate-
ria, samples e vocais), o 

Kilotones tem uma inten-
sidade em cada perfor-
mance que é vivida como 
uma experiência única 
pelo público.

“A Kilotones vem par-
ticipando de importantes 
eventos do rock nacional, 
tais como Rock in Rio, 
Festival Ponto CE (For-
taleza), Festival NEMA 
(Manaus), Lollapalooza e 
Virada Cultural Paulista, 
o Kilotones chega a Con-
cha Acústica de Jabotica-
bal, antes porém dando 
uma passada no Festival 
João Rock 2018”, exalta o 
diretor de Cultura, José 
Mario de Oliveira.

Curiosamente em 
2007, o guitarrista do Ki-
lotones, JP, participou do 
Festival de MPB que era 
realizado em Jabotica-
bal, na época com a Ban-
da RP3 e quis o destino 
que ele voltasse ao palco 
de um festival na cidade, 
dessa vez como a banda 
principal do evento.

O Concha in Concert 
acontece nos dias 22 e 
23 de junho de 2018 na 
Concha Acústica. Mais 

Banda Kilotones encerraConcha in Concert

de 40 bandas participam 
da seleção que define os 
dez participantes. O fes-

tival será realizado pela 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-

CULTURA

Feira reúne fãs 
do Disco de 

Vinil no 
domingo (10)

Os apaixonados 
pelo saudoso disco 
de vinil já podem se-
parar suas relíquias. 
A Prefeitura de Jabo-
ticabal organiza uma 
feira para a venda, 
troca e compra neste 
domingo (10), a par-
tir das 9h, na Feira 
Livre – Praça Ernesto 
Poli (3ª Idade).

“Quem gosta da boa 

música tem em sua 
estante uma coleção 
de discos de vinil. E 
a feira é a oportuni-
dade para comprar 
novos exemplares e 
garimpar em busca 
de algum disco raro 
ou que é esperado há 
muito tempo”, convi-
da José Mário de Oli-
veira, diretor de cul-
tura do município.

Festival João Rock tem novos patrocinadores e espera 60 mil 
pessoas neste dia 09 de junho em Ribeirão Preto 

RIBEIRÃO PRETO, Bra-
sil, 8 de junho de 2018 
- /PRNewswire/ -- Co-
locando o interior de 
São Paulo na rota dos 
principais festivais do 
país, o João Rock che-
ga em 2018 à sua 17ª 
edição movimentando 
a economia e atraindo 
negócios. Em uma área 
de 120 mil metros qua-
drados, sendo 77 mil 
só para os palcos, 20% 
maior do que no ano 
passado, a expectativa 
é de receber jovens de 
todo país em um único 
dia. A programação in-
clui 24 shows em 4 pal-
cos neste sábado, dia 
09 de junho. 

O evento vem cres-
cendo também em mar-
cas nacionais patroci-
nadoras, nesta edição 

estreiam Colorado, Fini 
e a startup de servi-
ços financeiros Neon. 
PayPal, Jack Daniel’s e 
Rede Bull estão também 
presentes. “O públi-
co jovem consome de 
um jeito diferente, por 
isto é tão importante a 
criatividade nas ações, 
como o festival de mú-
sica que a Red Bull pro-
move dentro do João 
Rock, ou o pub da Jack 
Daniel’s, o mini campe-
onato de skate da MCD, 
por exemplo. São novos 
olhares e abordagens”, 
conta Luit Marques, or-
ganizador.

A Neon terá um espa-
ço para karaokê, área 
para Light Painting – fo-
tos que geram efeito de 
luzes – pintura facial 
com tinta neon, aplica-

ção de flash tatto e ain-
da um mezanino com 
vista para o palco JR.

O evento tem ainda o 
apoio de UNAERP, Ophi-
cina, Via Mia e MCD.

Data: 09 de junho
Local: Parque Perma-

nente de Exposições de 
Ribeirão Preto

Palco João Rock: Pit-
ty, Gabriel O Pensador, 
Skank, Criolo, Super-
combo, Cordel do Fogo 
Encantado, Raimundos, 
Natiruts e Planet Hemp.

Palco Brasil: Home-
nagem Tropicália - Os 
Mutantes, Tom Zé e os 
projetos: Refavela 40 
(Gilberto Gil, Anelis 
Assumpção, Chiara Ci-
vello, Mestrinho, Bem 
Gil e Moreno Veloso) e 
Ofertório (Caetano, Mo-
reno, Zeca e Tom Velo-

so). 
Palco Fortalecendo a 

Cena: Kilotones, Rael e 
convidados, Froid, Si-

nara, Francisco El Hom-
bre e Dônica.

https://www.joaoro-
ck.com.br 

Informações para im-
prensa: 16 3620 4448 / 
3911 3606 

FONTE JOÃO ROCK

Grupo de Ribeirão Preto participou do Lollapalooza, 
Rock in Rio e Virada Cultural Paulista

tamento de Cultura, em 
parceria com a Faculdade 
de Tecnologia – FATEC -, 

de Jaboticabal, e a Escola 
de Arte “Prof. Francisco 
Berlingieri Marino”. 

O disco de vinil que 
teve seu auge nos 
anos 70 foi substitu-
ído pelos cd, tecnolo-
gia hoje já ultrapas-
sada pelos arquivos 
baixados na internet 
e carregados em seus 
pendrives, porém, 
nunca saiu de moda.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8323.
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Assuntos como Gestão Tributária, Educação 
Fiscal, Simples Nacional, ICMS e ISSQN foram 
tratados no Fórum de Orientação Fiscal e Tribu-
tária, promovido pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, em parceria com a ACIAJA (Associação 
Comercial, Industrial e Agronegócio de Jaboti-
cabal), EICON, Associação dos Contabilistas de 
Jaboticabal e Canal Tributário.

O evento aconteceu na quarta-feira (6), das 
8h às 17h. A inscrição, gratuita. “É uma grande 
oportunidade para os profissionais da área con-
tábil. Os interessados garantiram participação 
pelo site http://sistemas.jaboticabal.sp.gov.br/
inscricaocontabil”, enfatiza a secretária da pas-
ta, Ângela Nazário Fonseca.

Jaboticabal 
sedia Fórum 

de Orientação 
Fiscal e 

Tributária
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Deputado Léo Oliveira trabalha por Hospital 
Veterinário Metropolitano

Equipes nas ruas realizam manutenção e limpeza
Aproveitando a es-

tiagem, as equipes da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos con-
tinua com uma série 
de ações de limpeza e 
organização das vias 
públicas de Jabotica-
bal.

Durante a semana, 
acontece a pintura de 
solo (guias e sarjetas) 
nas principais vias, 
poda de árvores, lim-
peza de bocas de lobo, 
tapa buraco e a troca 
da iluminação pública.

“Os trabalhos não 
param. Nossas equi-
pes estão atuando 
constantemente para 
manter a cidade limpa 
e organizada, passan-
do por diversos bair-
ros e atendendo as de-
mandas necessárias”, 
afirma o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué Santos.

A Empresa Municipal 
de Urbanização de Ja-
boticabal vem colabo-
rando nessa empreita-
da. Após a contratação 

da equipe aprovada no 
último processo seleti-
vo, começou a limpeza 
de praças e vias públi-
cas. “Em parceria com 
a Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, 
nossos funcionários 
colaboram com a ma-
nutenção de pontos 
preestabelecidos. A 
união de todos vai dei-
xar Jaboticabal ainda 
mais organizada”, fi-
naliza o presidente da 
EMURJA, Cláudio Cor-
reia. 

Um hospital públi-
co para atender ani-
mais domésticos das 
34 cidades da Região 
Metropolitana de Ri-
beirão Preto. Este é o 
objetivo do deputa-
do Léo Oliveira, au-
tor do Projeto de Lei 
782/2017 na Assem-
bleia Legislativa, que 
autoriza o Governo do 
Estado de São Paulo a 
construir a unidade 
de saúde veterinária 

em nossa região. 
“É uma necessidade 

atual. Os tratamen-
tos veterinários par-
ticulares são caros e 
muita gente não tem 
como pagar. Esse hos-
pital dará maior aces-
so. Só quem tem um 
animal doméstico, 
como cão e gato, sabe 
o amor que nutrimos 
por eles”, destaca o 
deputado Léo Olivei-
ra. 

O Projeto de Lei já 
foi aprovado na Co-
missão de Justiça e 
Redação, que atesta 
a legalidade e consti-
tucionalidade da ma-
téria. “Agora é anali-
sado na Comissão de 
Meio Ambiente. Nossa 
equipe acompanha de 
perto para logo ser 
votado em plenário”, 
explica Léo Oliveira.

DIREITOS HUMANOS É TEMA 
ABORDADO EM PALESTRA REALIZADA 

PELA POLÍCIA MILITAR
Na sexta-feira 

(08/06) policiais mili-
tares realizaram uma 
palestra para alunos 
do 9º ano do ensino 
fundamental do “Cen-
tro Educacional Sesi 
317”. O colégio fica lo-
calizado no bairro Co-
lina Verde em Jabotica-
bal.

O 1º Sgt PM Rodrigo 
Alexandre Bordinassi 
abordou a legalidade 
das atribuições da Po-
lícia Militar do Estado 
sob a égide da Cons-
tituição Federal. Sob 
os olhares atentos dos 
adolescentes que ali 
se encontravam foram 
abordadas as diversas 
responsabilidades e 
consequentemente as 

penalidades imputa-
das no âmbito penal, 
administrativo e ci-
vil de atos cometidos 
por pessoa civil e pelo 
próprio policial mili-
tar. A origem dos Di-
reitos Humanos e sua 
evolução foram temas 
pontuados através das 
“Declarações de Direi-
tos de Virgínia” (1776) 
e da famosa “Decla-
ração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão” 
(1789), além da abor-
dagem aos direitos 
fundamentais garanti-
dos pelo artigo 5º de 
nossa Magna Carta. 
Tudo foi acompanha-
do pela Cabo PM Eli-
sângela Cristina Lima, 

instrutora do PROERD, 
Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas e à Violência.

O grande objetivo 
da Polícia Militar, atra-
vés dos instrutores, 
é apoiar, informar e 
orientar os adoles-
centes, facilitando o 
reconhecimento dos 
riscos, a tomada de de-
cisão, bem como a im-
portância dos órgãos 
de segurança pública, 
e principalmente des-
tacar que a Polícia está 
trabalhando diuturna-
mente para proteger e 
servir a sociedade.

Comunicação Social 
do 43º BPMI.

Polícia Militar, você 
pode confiar!

#PODECONFIARPMESP
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Casamento comunitário acontece neste 
sábado (09) em Jaboticabal

A Estação de Eventos 
Cora Coralina, em Ja-
boticabal, recebe nes-
te sábado (09), a partir 
das 18h, 150 casais que 
realizarão o sonho do 
matrimônio. De volta 
ao calendário da cida-
de, o casamento comu-
nitário é realizado pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Assistên-

cia Social.
“Este sábado é o dia 

em que a ansiedade 
dará lugar à alegria e  
emoção. Muitos casais 
sonham com esse mo-
mento, mas não con-
seguem concretizá-lo. 
Criamos no meu primei-
ro governo o casamento 
comunitário justamen-
te para realizar esse 

150 casais realizarão o sonho do matrimônio
momento de alegria e 
ajudar a fortalecer ain-
da mais a família”, fala 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Para participar, os ca-
sais se inscreveram em 
abril e passaram por 
uma triagem realizada 
pela Assistência Social. 
Entre os critérios de se-
leção estava a necessi-

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 4.932.317,26 2,12 5.827.881,34 2,42
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 13.232.386,38 5,69 13.695.671,66 5,70
Limite Legal (art. 20) 13.928.827,77 5,39 14.416.496,48 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

773.637,05

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno
Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de abril  de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

780.887,65

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    232.147.129,47 240.274.941,40

Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras
Subtotal

0,00

780.887,65

    Bancos – C/Movimento 773.637,05780.887,65

% RCL

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00
Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
TERMO DE ERRATA

Onde se lê: “PORTARIA Nº 91/2018”
Leia-se: “PORTARIA Nº 92/2018”
Matéria veiculada na página 03 do Jornal “A Gazeta”, edição nº 1.885, no dia 02 de junho de 2018.

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 698, DE 05 DE JUNHO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 04 de junho de 2018, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Institui o Diploma Comemorativo em comemoração aos 110 
anos da Imigração Japonesa no Brasil e dá outras providências.

Autoria: Beto Ariki

Art. 1º. Fica instituído por este Decreto Legislativo o Diploma Comemorativo aos 110 (Cento e dez) 
anos da Imigração Japonesa no Brasil.

Art. 2º. A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 110 (cento e dez) Diplomas Comemorati-
vos que serão entregues a igual número de pessoas indicadas por uma comissão especialmente constituída 
por ato da presidência deste Poder Legislativo.

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 05 (cinco) mem-
bros, a saber:

a) a vereador autor deste Decreto Legislativo, que a presidirá;
b) um vereador escolhido pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal;
c) três representantes da Associação Nipo Brasileira de Jaboticabal, indicados por sua Di-

retoria;

Art. 3º. A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no ano de 2018 em local 
próprio da homenageada, preferencialmente no mês de junho.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de verba 
própria consignada no orçamento vigente.

Art. 5º. Fica Revogado o Decreto Legislativo nº 696, de 22 de maio de 2018.

Art. 6º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 05 de junho de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 05 
de junho de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1600/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 34/2018)

dade da renda per capta 
do casal ser de até meio 
salário-mínimo. 

No fi nal de maio, os 
casais receberam os 
convites e terão a opor-

tunidade de celebrar o 
evento com amigos e 
familiares. A cerimô-
nia terá a participação 
de líderes espirituais e 
juiz de paz. 

Mais informações so-
bre o casamento comu-
nitário de Jaboticabal 
pelo telefone (16) (16) 
3202-8301.
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MONTREAL MAGAZINE vem prá gerar emprego, com a contratação em média de 35 funcioná-
rios, oferecendo qualidade nos produtos, com total garantia para o consumidor.

No comando da loja estará ANTONIO TORETO, 59, natural de Mandaguarí/PR. Traz em sua ba-
gagem, 40 anos no ramo. Na Montreal Magazine atua há seis anos. Atualmente vem fazendo a seleção, 
para contratação de equipe. Funcionará nas antigas instalações das Lojas Selles, na Rua Barão do Rio 
Branco.

Equipe devidamente credenciada já atua para oferecer uma excelente oportunidade na aquisição de 
cartões de crédito.

As instalações estão sendo preparadas e modernizadas, para um novo visual, e aconchegante.
A inauguração está prevista para o final do mês de julho.

FORTALECENDO O COMÉRCIO
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Abertura contou com a participação do 
Prefeito José Carlos Hori

Começou na manhã 
de segunda-feira (4) a 
Semana em comemo-
ração ao Dia Mundial 
do Meio Ambiente. As 
ações promovidas pela 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento 
e Meio Ambiente se-
guiram até sexta-feira 

(08).
“As atividades são 

muito importantes na 
formação dos nossos 
alunos e dos jovens de 
Jaboticabal. Os temas 
são propostos e tra-
balhados pelos educa-
dores. Acompanhei de 
perto o início das ati-

vidades e fico feliz em 
ver o envolvimento de 
todos”, enfatiza o pre-
feito José Carlos Hori.

Confira a programa-
ção:

Dia 05 – Terça feira 
- Dia Mundial do Meio 
Ambiente

Distribuição de Mu-

das, Exposição de Fo-
tos e Orientação Am-
biental

Horário: a partir das 
9h

Local: Praça 9 de ju-
lho

Dia 07 – Quinta feira
Visita monitorada 

dos alunos da EMEC à 

Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE)

Horário: 9h
Saída: EMEC
Dia 08 – Sexta feira
Visita monitora ao 

Aterro Sanitário com 
alunos da EMEC

Encerramento da Se-
mana do Meio Ambien-

te 2018
Mesa Redonda com o 

tema “Resíduos: Solu-
ções e propostas para 
o descarte irregular”

Local: Centro de Edu-
cação Ambiental

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-2450.

Começa Semana do Meio Ambiente em Jaboticabal

Parceria com Rotary Club proporciona 
doação de dez cadeiras de rodas

A Prefeitura de Ja-
boticabal recebeu na 
noite de terça-feira 
(5) a doação de dez 
novas cadeiras de 
rodas que serão des-
tinadas às unidades 
básicas de saúde e 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA).

A entrega aconte-
ceu durante a pos-
se da nova diretoria 
do clube de serviço. 
“Assim como tantas 
entidades, o Rotary 
sempre desenvol-
veu um trabalho fi-
lantrópico invejável 
durante a sua histó-
ria, sendo um grande 

parceiro da adminis-
tração pública e da 
população de Jabo-
ticabal. Agradeço ao 
professor Jairo Araú-
jo e todos os rota-
rianos pelo carinho 
ao contribuir para o 
maior conforto dos 
pacientes de nossas 
unidades de saúde”, 
afirma o prefeito 
José Carlos Hori.

A reunião Festiva 
marcou a posse do 
presidente para o ano 
rotário 2018/2019, 
Matheus Tonielo e da 
presidente da Casa 
da Amizade, Suely 
Ramos.
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Vacinação contra raiva termina 
sábado (16) em Jaboticabal

Sábado (16) é a últi-
ma chance para vaci-
nar cães e gatos contra 
a raiva em Jaboticabal. 
A Secretaria de Saúde, 
por meio da Vigilância 
de Vetores e Zoonoses, 
realiza a imunização 
na Praça Dr. Joaquim 
Batista, das 8h às 17h.

“Os proprietários de 
cães e gatos estão ten-
do a oportunidade de 
vacinar seus animais 
gratuitamente. Reco-
mendamos que não 
percam essa chance, 
até porque na rede pri-
vada a vacina está em 
falta”, afirma a secretá-
ria de Saúde, Maria An-
gelica Dias.

Centralizada desta 
vez numa das praças 
mais tradicionais de Ja-

boticabal, a campanha 
de vacinação antirrá-
bica já havia aconteci-
do nos dias 19 e 26 de 
maio em vários pontos 
da cidade. “Nesses dois 
dias, a adesão ficou 
abaixo do esperado. 
Portanto, esperamos 
que, desta vez, no cen-
tro da cidade, a procu-
ra seja maior”, finaliza.

No sábado (09), a 
Vigilância de Vetores 
e Zoonoses visitará 
o distrito de Córrego 
Rico para imunizar os 
animais.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato do Departa-
mento de Controle de 
Vetores e Zoonoses é 
(16) 3202-8320.

Imunização é gratuita e acontecerá na praça Dr. Joaquim Batista

Prefeitura de Jaboticabal lança concorrência 
pública para venda de lotes

Edital completo 
pode ser acessado no 

menu licitações e con-
tratos do site www.ja-

boticabal.sp.gov.br
A Prefeitura de Ja-

boticabal lançou uma 
concorrência pública 

para venda de lotes. 
Sete terrenos serão 
disponibilizados para 
aquisição no dia 28 de 
junho, a partir das 9h, 
no Departamento de 
Compras. Pessoa física 
e jurídica podem par-
ticipar. 

Das sete áreas, qua-
tro estão localizadas 
na Ponte Seca, uma no 
Centro, outra no Jar-
dim Grajaú 2 e uma na 
SANBRA. “São alguns 
terrenos da prefeitura 
que não há previsão 
de uso, por isso esta-
mos fazendo essa con-
corrência. A intenção 
é que o recurso entre 
para ajudar no cus-
teio da administração 
pública”, explica o se-
cretário de Adminis-

tração, Leonardo Ya-
mazaki.

O edital com todas 
as informações sobre 
a concorrência pública 
está disponível no site 
da prefeitura (www.
jaboticabal.sp.gov.br). 
“Existe um procedi-
mento a ser seguido, 
por isso é importante 
que os interessados 
acessem o edital. Nele 
tem todo o informati-
vo de como a pessoa 
deve elaborar a pro-
posta e o que precisa 
ser preenchido”, con-
clui Yamazaki.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da Secretaria 
de Administração é 
(16) 3209-3314.

Na manhã da últi-
ma sexta-feira (8), os 
beneficiários do pro-
grama da Frente de 
Trabalho estiveram 
reunidos com o pre-
feito José Carlos Hori 
para conhecer deta-
lhes da nova forma de 
pagamento que foi im-

plantada pela prefeitu-
ra.

A partir de agora, os 
pagamentos não serão 
mais feitos em che-
que. Cada participan-
te recebeu um cartão 
magnético e o dinhei-
ro pode ser sacado em 
qualquer agência do 

Banco do Brasil, casas 
lotéricas ou qualquer 
estabelecimento con-
veniado.

“Acredito que além 
de simplificar a vida 
dos trabalhadores, a 
mudança também ga-
rante mais segurança 
para todos. Não é mais 

Prefeitura muda formato de 
pagamento da Frente de Trabalho

necessário descontar 
o cheque e ficar com o 
dinheiro no bolso. Os 
beneficiários têm os 
30 dias do mês para 
administrar o seu di-
nheiro e usar o cartão 
de acordo com a sua 
conveniência”, afirma 
o prefeito.

Aqueles que não 
participaram da reu-
nião devem procurar 
a agência do Banco do 
Brasil. “Quem não veio 
até o Centro de Lazer 
‘Edson Martini’ ou tive-
ram algum problema 
com documentação, 
deve procurar o Banco 

do Brasil para retirar 
o cartão magnético. 
Qualquer dúvida, a Se-
cretaria de Assistência 
Social está a disposi-
ção”, declara a secretá-
ria de Assistência So-
cial, Tatiana Pellegrini.  
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Vereadores acatam veto do Executivo e novo 
projeto sobre o “Escola Sustentável” é aprovado 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal acataram 

por unanimidade, na 
sessão ordinária de 
segunda-feira (04/06), 

o veto do Poder Exe-
cutivo ao Projeto de 
Lei nº 116/2018, que 

cria o “Programa Esco-
la Sustentável”, única 
matéria prevista ori-
ginalmente para deli-
beração na Ordem do 
Dia. O Plenário seguiu 
o parecer da Comissão 
de Justiça e Redação, 
favorável à manuten-
ção do veto devido ao 
vício de iniciativa ar-
gumentado pelo Exe-
cutivo.

Para retomar a pro-
posta, o vereador Luís 
Carlos Fernandes (PSC) 
apresentou novo proje-
to acerca do “Programa 
Escola Sustentável”, o 
PL nº 128/2016, só que 
desta vez alterando o 
texto para autorizati-
vo. A matéria foi inclu-
ída na pauta da Ordem 
do Dia e aprovada por 

unanimidade com dis-
pensa de 2ª discussão 
e votação por requeri-
mento verbal solicita-
do pelo vereador Wilsi-
nho Locutor (PSB). 

O projeto autoriza a 
criação do “Programa 
Escola Sustentável”, 
que propõe a subs-
tituição da proteína 
animal pela proteína 
vegetal pelo menos 
uma vez por semana 
nas refeições ofereci-
das nas merendas das 
escolas municipais. O 
projeto também pro-
põe que as refeições 
sejam preparadas com 
alimentos de proteí-
na vegetal já existen-
te na cozinha de cada 
unidade escolar, e que 
as merendeiras e cozi-

nheiras da rede muni-
cipal de ensino passem 
por capacitação para o 
preparo das refeições 
feitas exclusivamente 
com proteína vegetal. 
O projeto segue para 
sanção ou veto do pre-
feito municipal.

Também foi incluído 
na pauta de votação o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 34/2018, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PSL), que 
institui o “Diploma Co-
memorativo” em come-
moração aos 110 anos 
da Imigração Japone-
sa no Brasil. O proje-
to também revoga o 
Decreto Legislativo nº 
696/2018.

Campanha do HMSI convoca jaboticabalenses para 
doação de sangue no dia 23 de junho

Sangue salva vidas 
e os estoques do He-
mocentro de Ribeirão 

Preto, responsável pelo 
abastecimento dos ser-
viços de saúde de Ja-

boticabal e de cerca de 
150 estabelecimentos 
de toda a região, estão 

muito baixos.
Para superar essa si-

tuação, o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
de Jaboticabal – HMSI 
lançou a campanha e 
está convocando os 
jaboticabalenses para 
participarem da doação 
coletiva de sangue que 
vai acontecer no dia 23 
de junho, sexta-feira.

Um ônibus de 40 lu-
gares, cedido pela Pre-
feitura Municipal de Ja-
boticabal, transportará 
os passageiros para 
que façam a doação de 
sangue no Hemocentro 
de Ribeirão Preto.

O ônibus sairá do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel no dia 23 
de junho, às 7h30, e se-
guirá diretamente para 
o Hemocentro de Ribei-
rão Preto, retornando a 
Jaboticabal assim que 
todos os doadores esti-
verem liberados.

As pessoas que se 
dispuserem a fazer a 
doação devem entrar 
em contato com o HMSI 
pelo telefone 3209-

2333, ramal 220, para 
fazer seu cadastro e re-
ceber informações im-
portantes para saber se 
atendem todos os re-
quisitos para, de fato, 
participar da doação.

A triagem clínica de-
fine quem pode doar 
sangue. Não devem 
doar sangue todas 
aquelas pessoas que 
possam apresentar al-
guma consequência da 
doação para sua saúde, 
por exemplo: pessoas 
anêmicas, pessoas com 
doenças cardíacas, 
pessoas com peso infe-
rior a 50 Kg, mulheres 
grávidas ou lactantes. 
Também estão impe-
didas de doar sangue 
todas as pessoas cujo 
sangue possa provo-
car alguma consequên-
cia no receptor, como 
pessoas expostas a ris-
co acrescido de terem 
doenças passíveis de 
transmissão sanguínea 
como Hepatites, AIDS, 
Sífilis (que possuam 
parceiros múltiplos e 
usuários de drogas in-

jetáveis), pessoas em 
uso de medicamentos 
que possam provocar 
consequências em fe-
tos de mulheres grávi-
das como Isotretinoí-
na (medicamento para 
acne), Etretinate e Aci-
cretina (medicamento 
para Psoríase) e Finas-
terida (medicamento 
para doença de prós-
tata ou para calvície), 
assim como qualquer 
pessoa que não esteja 
em perfeitas condições 
de saúde.

“Esta é uma campa-
nha importante para 
toda a comunidade, te-
mos certeza de contar 
com grande adesão”, 
afirma o coordenador 
do HMSI, Dr. Jeyner Va-
lério Júnior.

Para mais informa-
ções sobre doação de 
sangue, acesse o site 
do Hemocentro: http://
w w w. h e m o c e n t r o .
fmrp.usp.br/canal-do-
doador/duvidas-e-per-
guntas/ 



12 sábado, 09 dE JUNHo dE 2018

Vacinação contra a gripe é 
prorrogada até 15 de junho

O Ministério da Saú-
de (MS) prorrogou a 
20ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação Con-
tra a Influenza para 
o dia 15 de junho. Os 
integrantes dos grupos 
de riscos em Jabotica-
bal devem ir ao CIAF 
mais próximo para se-
rem imunizados.

Podem ser vacinados 
contra a gripe profis-
sionais de saúde pú-
blica e privada, indí-
genas, idosos acima de 
60 anos, crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 
dias), professores das 
redes pública e priva-
da, gestantes e puér-
peras (até 45 dias após 
o parto), portadores 
de doenças crônicas e 

população privada de 
liberdade - o que inclui 
adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos em me-
didas socioeducativas 
– e os funcionários do 
sistema prisional.

A vacina protege 
contra a Influenza A/
H3N2, A/H1N1 e In-
fluenza B. A dose é con-
traindicada a pessoas 
que, anteriormente, 
tiveram reação a ela, 
alérgicos a ovo e que já 
contrairam a síndrome 
de Guillain-Barré.

Locais de vacinação:
Ciaf I “Luiz Alber-

to Bernal” - Praça Saul 
Borsari, s/n - Santa Lu-
zia | 8h às 12h e das 
13h às 15h

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - So-

rocabano - 8h às 12h e 
das 13h às 15h

Ciaf IV “Antonio Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II 
- 8h às 12h e das 13h 
às 15h

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 
Rosa - 8h às 12h e das 
13h às 15h

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica - 8h às 
12h e das 13h às 15h

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacio-
nal Ulisses Guimarães 
- 8h30 às 12h e das 
13h30 às 15h30

Ciaf IX “Dr. Edimar 
Biazibeti” - Rua Eduar-

do Vantini, 90 – Resi-
dencial dos Ipês - 8h às 
11h e das 12h às 14h30

Ciaf Córrego Rico - 

Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n - 7h30 às 15h30

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 

Cohab I - 8h às 11h e 
das 12h às 15h


