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Quitutinho inicia contagem regressiva 
para a 36ª Festa do Quitute

Prefeito Hori e Adriana Hori 
apresentaram o mascote oficial 
Jaboticabal ganhou mais um importante 

participante na tradicional Festa do Quitute, 
evento que faz parte das comemorações do 
aniversário do município. Faltando apenas 16 
dias para a festa, o Quitutinho, mascote ofi-
cial, ‘chegou chegando’ na segunda-feira (25) 
na prefeitura e já visitou algumas escolas.

Canção “Doces Companheiros” 
é a grande campeã do Festival 

Concha in Concert
Prefeito resgata uma das tradições culturais mais antigas de Jaboticabal

A grade final do Festival Concha in Concert agitou Jaboticabal no final de semana. Durante 
dois dias, a Concha Acústica reviveu o clima dos antigos festivais de música que eram reali-
zados pela Unesp, naquele mesmo palco, nas décadas de 1970, 80 e 90. 

Hori e Vitório assinam convênio para 
revitalização do aeroporto

A tão sonhada revitalização do Aeropor-
to começa a ganhar forma. Na segunda-feira 
(25), o prefeito José Carlos Hori e o vice-
prefeito Vitório De Simoni assinaram, em 
Ribeirão Preto, o contrato com a Caixa Eco-
nômica Federal para asfaltar a pista de pou-
so e decolagem. Jaboticabal contou com a 
ajuda dos deputados Baleia Rossi e Léo Oli-
veira para conseguir o recurso.

Iniciativa movimentará a 
economia regional e favorecerá 
a geração de novos empregos

Jaboticabal realiza 
o 1º Torneio 

dos Professores

Promovendo integração por meio do espor-
te, a Prefeitura de Jaboticabal realiza de 2 a 4 
de julho no Ginásio Municipal de Esportes ‘Al-
berto Bottino’ o 1º Torneio dos Professores. O 
evento é organizado pela Secretaria de Educa-
ção e Departamento de Esporte e Lazer – DEL.

Competição acontece 
na primeira 

semana de julho
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A ARTE DE VIVER - BUSCA PELA PAZ

A paz é essencial 
para que possamos vi-
ver bem, ter uma vida 
alegre e feliz. De que 
adianta ter dinheiro, 
comprar tudo o que ti-
ver vontade, mas não 
viver em paz? Será que 
alguém pode ser feliz 
sem paz?

De que vale você ter 
um bom emprego, um 
bom salário, mas tra-
balhar o dia todo num 
ambiente onde mais pa-
rece um campo de bata-
lha, onde um quer ser 
mais do que o outro, 
onde se procura o su-
cesso à custa do fracas-
so do outro? Será que 
alguém pode ter prazer 
em trabalhar sem paz?

Muitas pessoas fazem 

belos discursos sobre a 
paz, sabem teoricamen-
te como encontrá-la, 
mostram os caminhos 
que levam até ela, mas, 
às vezes, na prática, co-
metem atos violentos, 
contrariando tudo o 
que pregam.

Quantas pessoas que 
participam de passea-
tas, promovem mani-
festos, escrevem arti-
gos sobre a paz, mas 
dentro de suas casas, 
com sua família, não 
têm a menor paciência. 
Procura-se a paz pelos 
quatro cantos do mun-
do, mas por que é tão 
difícil encontrá-la?

A paz está onde difi -
cilmente nos lembra-
mos de procurá-la: den-
tro de cada um de nós. 
A paz é fruto do amor, e 
sem amor é impossível 
viver em paz.

A paz deve brotar 
dentro do coração de 
cada um. É necessário 
estar em paz consigo 
mesmo, amar-se de ver-
dade, com suas qualida-
des e suas limitações.

Quando você se ama, 
se aceita, se reconhece 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

como ser humano ama-
do e criado à imagem de 
Deus, já deu um passo 
importantíssimo para a 
paz interior.

Faça silêncio, ouça 
uma boa música, leia 
uma poesia, um livro, 
assista a um bom fi l-
me, sinta a presença de 
Deus em seu interior e 
agradeça a Ele o dom 
de sua vida. Sinta o ar 
que você respira, ouça 
as batidas de seu co-
ração, sinta a vida que 
pulsa dentro de você e 
seja grato por tudo o 
que tem e, assim, você 
estará em paz consigo 
mesmo. Depois de en-
contrar a paz que está 
dentro de você, comece 
o exercício de partilhar 
essa paz com as pes-
soas mais próximas de 
você e procure amá-los 
também do jeito que 
eles são.

Dessa forma, você 
não irá mais procurar a 
paz: você será a própria 
paz!

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

Jaboticabal altera expediente para 
jogo do Brasil de segunda-feira (02)

A Prefeitura de Ja-
boticabal adotou um 
horário especial para 
as oitavas de fi nal. A 
Portaria nº 718 altera 
o horário de expedien-
te para o jogo do Bra-
sil e México, pela Copa 

UPA, Bombeiros, SAMU e cemitérios funcionam normalmente;não haverá aulas nas creches e escolas municipais

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA - CARGO DE MOTORISTA
(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018)

A Câmara Municipal de Jaboticabal CONVOCA os candidatos inscritos para o cargo 001 - Motorista, 
para prestarem a prova prática, conforme relação a seguir.

Os candidatos  deverão  observar ATENTAMENTE o seu respectivo NOME, DOCUMENTO, INSCRI-
ÇÃO, PRÉDIO, DATA e HORÁRIO de realização da prova.

Para ter acesso ao seu local de provas, o candidato deverá acessar o site da VUNESP -                               
www.vunesp.com.br, na página do Concurso Público, ou consultar, em dias úteis, de segunda-feira à sábado, 
das 8 às 20 horas, o Disque VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300.

Para realização da PROVA PRÁTICA, o candidato deverá observar, total e atentamente, os termos 
dos itens 20. a 26., e seus subitens do Capítulo VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, PRÁTICA 
E PRÁTICO-PROFISSIONAL, do Edital de Abertura de Inscrições, não podendo ser alegada qualquer espé-
cie de desconhecimento.

O candidato deverá, ainda, observar, total e atentamente, as demais informações constantes do 
Edital de Abertura de Inscrições e os termos deste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo permitida a entrada 
de candidatos que chegarem com atraso.

Local de realização da prova prática:
Prédio - 0101 UNESP - CAMPUS DE JABOTICABAL - FCAV - PRÉDIOS CENTRAIS
VIA DE ACESSO PROF. PAULO DONATO CASTELLANE, S/Nº
CAMPUS DA UNESP
JABOTICABAL - SP

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Jaboticabal, 30 de junho de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal.
EMPRESA HOMOLOGADA: FABERGE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2018
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço global, destinado a aquisição de 02 (duas) 

unidades de veículo zero quilometro.
VALOR: R$ 101.800,00 (cento e um mil e oitocentos reais) por veículo, totalizando R$ 203.600,00 

(duzentos e três mil e seiscentos reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2018

PORTARIAS

Nº 95, DE 29 DE JUNHO DE 2018 – RESOLVE alterar os horários de expediente da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal no dia 02/07/2018, em razão do jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2.018, ficando assim 
estabelecido: o expediente inicia-se as 7:30 até 10:00, retornando das 14:30 as 17:00.

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA - CARGO DE MOTORISTA 
(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018) 

 

A Câmara Municipal de Jaboticabal CONVOCA os candidatos inscritos para o cargo 001 - Motorista, para prestarem a prova prática, 
conforme relação a seguir. 
 
Os candidatos  deverão  observar  ATENTAMENTE  o seu respectivo  NOME,  DOCUMENTO, INSCRIÇÃO, PRÉDIO, DATA e 
HORÁRIO de realização da prova. 
 
Para ter acesso ao seu local de provas, o candidato deverá acessar o site da VUNESP -www.vunesp.com.br, na página do Concurso 
Público, ou consultar, em dias úteis, de segunda-feira à sábado, das 8 às 20 horas, o Disque VUNESP, pelo telefone (11) 3874-6300. 
 
Para realização da PROVA PRÁTICA, o candidato deverá observar, total e atentamente, os termos dos itens 20. a 26., e seus 
subitens do Capítulo VII – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, PRÁTICA E PRÁTICO-PROFISSIONAL, do Edital de Abertura 
de Inscrições, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
O candidato deverá, ainda, observar, total e atentamente, as demais informações constantes do Edital de Abertura de Inscrições e os 
termos deste Edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
 
Os portões serão fechados impreterivelmente no horário estabelecido, não sendo permitida a entrada de candidatos que chegarem 
com atraso. 
 
Local de realização da prova prática: 
Prédio - 0101 UNESP - CAMPUS DE JABOTICABAL - FCAV - PRÉDIOS CENTRAIS 
VIA DE ACESSO PROF. PAULO DONATO CASTELLANE, S/Nº 
CAMPUS DA UNESP 
JABOTICABAL  SP 
 
nome documento inscrição data horário 
AMANDA ROSA DA SILVA 48315964-5 23756217 08/07/2018 08:00 h 
AMAURI OLIVEIRA DE SOUZA 19640602X 24812064 08/07/2018 08:00 h 
CRISTIANO PIRES DOS SANTOS 40754159-7 25079476 08/07/2018 09:00 h 
DENIS FRANK DA SILVA BARBOSA 44756421-3 25108689 08/07/2018 09:00 h 
DORIVAL ROLDAN 8 118 2156 24099929 08/07/2018 09:00 h 
ELESIER ANTONIO RODRIGUES GOMES 26528650-5 24656968 08/07/2018 10:00 h 
ESTEVAO LUIZ HERMACORA 27.269.778-3 25094386 08/07/2018 10:00 h 
EVERALDO LUIZ DA SILVA 29019109-9 24674923 08/07/2018 10:00 h 
FERNANDO CESAR LEMO 29447695-7 24742333 08/07/2018 11:00 h 
GERSON PEREIRA DUARTE 2028982953 24679666 08/07/2018 11:00 h 
GIBSON CAETANO PADUA 25802107-X 24847860 08/07/2018 11:00 h 
GRACIANO GOMES DE MATOS 21335153-5 23576502 08/07/2018 13:00 h 
HUMBERTO SHIGUETAKA ONITUKA 11900932-8 23634812 08/07/2018 13:00 h 
JORGE ANDRE BRIZA 41987662-5 24868612 08/07/2018 13:00 h 
JOSE MARCIO ZANETTI JUNIOR 32289237-5 23625376 08/07/2018 14:00 h 
LEONEL GALEOTE 16163223-3 23718889 08/07/2018 14:00 h 
MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES 32926133-2 23620900 08/07/2018 14:00 h 
MAYKON CAETANO DA COSTA 43877894-7 23577690 08/07/2018 15:00 h 
REGINALDO FERNANDO ARROIO DA SILVA GALATTE 40400426X 23559144 08/07/2018 15:00 h 
SIDINEI GOMES ALVES 14562808 24213322 08/07/2018 15:00 h 
VERONILDES DUARTE DE ALMEIDA 16528716-0 24755559 08/07/2018 16:00 h 
WELINGTON JHON DA SILVA 8794416-6 23648660 08/07/2018 16:00 h 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 

Jaboticabal, 30 de junho de 2018. 
 
 

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal 

A CARIDADE NASCE COM O AMOR

E permanece pela eter-
nidade. É uma fonte de 
luzes que iluminam nos-
sos caminhos pela for-
ça da fé, da esperança e 
caridade. A vida é uma 
dádiva de DEUS. São elos 
que se cruzam na nature-
za, para serem mundos 
do amor e do perdão. A 
cada um será dado se-
gundo suas obras. Fora 
da caridade não há sal-
vação. A felicidade nasce 
quando construirmos as 
condições de vencermos 
a ignorância e formar-
mos elos de luzes que 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

iluminam o mundo da 
paz e da fraterna união 
de todos nós em torno 
da BOA NOVA                                               

O AMOR É ETERNO
Quem não vem pelo 

amor, vem pela dor. O 
AMOR SE CONQUISTA.         

Só seremos felizes se 
levarmos dentro de nós a 
esperança que nos ilumi-
na nos elos de paz e na 
força íntima da verdade. 
Os caminhos são percor-
ridos por nós, onde pas-
samos por muitas vidas, 
encarnados ou desencar-
nados, no mundo e no 
intercâmbio material e 
espiritual. A dimensão 
de modificações se ope-
ram em nível superior ou 
inferior, dependendo do 
grau de evolução, dentro 
da hierarquia de valores, 
onde mudamos de situ-
ações para chegarmos a 
um progresso que nos 
leva para a felicidade. 
Tudo que acontece pre-

cisa ser administrado 
dentro da lei de DEUS, 
dentro da reforma ínti-
ma. Lições morais que 
trazem para dentro de 
nós, uma vida de ale-
grias e satisfações, fa-
zendo com que os mem-
bros da família se unam 
e vivam felizes. O tempo 
marcou novos meios de 
conseguirmos vencer a 
ignorância. Conhecereis 
a verdade e ela vos liber-
tara. Sempre nasce um 
mundo novo dentro de 
nós, para que possamos 
nos evoluir, consciente 
de nossas responsabi-
lidades, com direitos e 
deveres, abraçados nas 
lições da BOA NOVA.                

SONHAMOS COM UM 
MUNDO MELHOR.                  

 Os efeitos da lei do 
amor é o aperfeiçoamen-
to moral da raça humana 
e a felicidade durante a 
vida terrestre. Amar, no 
sentido profundo da pa-

lavra é ser leal, honrado, 
consciencioso. DAI A CÉ-
SAR O QUE É DE CÉSAR E 
A DEUS O QUE É DE DEUS.         

Vamos amar o próximo 
como a si mesmo.         

O AMOR é de essência 
DIVINA. 

Vamos vencer o egoís-
mo, chaga da humanida-
de. (Evangelho segundo 
o espiritismo). 

AMAI VOSSOS INIMI-
GOS 

Nossa felicidade ou 
infelicidade depende da 
nossa vontade, de fazer 
mos o bem, sem ver a 
quem, porque quem ama 
perdoa.                  

A FELICIDADE NÃO É 
DESTE MUNDO. 

TEMOS QUE PAGAR O 
MAL COM O BEM. 

Fazer o bem a todos.
O BEM TEM QUE REI-

NAR NA FAMILIA.                                    
SEREMOS ETERNOS FI-

LHOS DE DEUS, EM ESPI-
RITO E EM VERDADE.       

do Mundo. Serviços 
essenciais serão man-
tidos durante todos os 
jogos da seleção brasi-
leira.

No dia 02 de julho, o 
expediente encerra-se 
às 10h30, retornando 

após a partida, às 14h. 
Caso ocorra disputa 
por pênaltis ou pror-
rogação, a entrada 
será às 14h30. As au-
las nas escolas e cre-
ches municipais estão 
suspensas.

Os serviços de natu-
reza inadiáveis serão 
mantidos em horário 
normal – UPA, Bombei-
ros, SAMU, cemitérios e 
vigilância do Paço Mu-
nicipal e Centro Opera-
cional Municipal.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSOS, DA NOTA DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL E DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018)

 

 

24782793 2965989    0  10  0  0  0  10  10  0,0  30,0     
24816035 505713    0  10  0  0  0  10  10  0,0  30,0     
24867462 32799826X    0  10  0  0  10  0  10  0,0  30,0     
24940003 4423321    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
25009478 40981152X    0  0  0  0  10  0  10  0,0  20,0     
25016504 338216698    0  10  0  0  10  10  0  0,0  30,0     
25068016 46.326.7746    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
25090186 MG12184499    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
25098373 428032175    0  0  0  0  0  10  10  0,0  20,0     
 

3) Lista de candidatos Habilitados na Prova Prático-Profissional (cargo 002 – Procurador Jurídico) 

Habilitado na Prova Prático-Profissional 
Inscrição Nome Dt.Nasc. N Obj N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N PProf N Final C Ampla C Negros C Defic 
24301051 ANTONIO MARCOS FERREIRA 01/05/1970  66,667  0  10  20  10  0  10  10  0,0  60,000  126,667  20   
23558288 BERNARDO BRAVO GOES 29/03/1978  81,667  10  10  20  20  0  0  10  0,0  70,000  151,667  4   
23988100 BRUNO LUIZ TURCI 11/04/1986  68,333  0  10  20  0  10  10  10  0,0  60,000  128,333  17   
24357030 CAMILA FERNANDA RIBEIRO 03/08/1988  83,333  0  10  20  20  10  10  10  0,0  80,000  163,333  2   
23555351 CLAUDINEI NICOTARI 19/05/1978  71,667  0  10  20  0  20  10  10  0,0  70,000  141,667  8   
25117203 CLAUDIO JOSE PRATAVIERA FRANCISCO FILHO 10/01/1988  65,000  0  10  20  0  10  10  10  0,0  60,000  125,000  22   
25024540 DANIEL EDUARDO PIRES MICALI 30/01/1990  61,667  0  10  20  0  20  10  10  0,0  70,000  131,667  15   
23627450 DANTE VILLA CLE 28/12/1982  60,000  0  10  0  20  10  10  10  0,0  60,000  120,000  24   
23580569 DOUGLAS DE OLIVEIRA BARBOSA 15/07/1982  71,667  10  10  20  20  0  10  10  0,0  80,000  151,667  3   
23571497 EGLA DE SAROM RODRIGUES PINTO 15/07/1976  60,000  10  10  10  20  0  0  10  0,0  60,000  120,000  23   
25008617 FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 14/11/1989  58,333  0  10  0  20  20  0  10  0,0  60,000  118,333  25   
24280500 FERNANDA MOREIRA DE MORAIS SILVA 21/05/1985  66,667  0  10  20  0  20  10  10  0,0  70,000  136,667  11   
23572302 FRED WILSON BUENO 07/11/1973  63,333  0  10  0  0  20  10  10  0,0  50,000  113,333  26   
23687070 GLAUBER ROSA CANUTO BERNARDO 20/10/1982  71,667  0  10  20  20  0  10  10  0,0  70,000  141,667  9   
23694874 IGOR MOSCOVICI 02/01/1987  68,333  10  10  0  0  20  10  10  0,0  60,000  128,333  18   
24427330 JADER LUIS SPERANZA 15/07/1980  75,000  10  10  20  0  10  10  10  0,0  70,000  145,000  5   
23543914 JOAO VICTOR FURINI 08/09/1984  83,333  0  10  0  0  20  10  10  0,0  50,000  133,333  13   
24797553 LEONARDO LATORRE MATSUSHITA 06/11/1980  78,333  10  10  20  10  20  10  10  0,0  90,000  168,333  1   
24870587 LUIZ CARLOS RAMOS FURLANETO 17/01/1980  60,000  0  10  0  20  0  10  10  0,0  50,000  110,000  27   
24314579 MATHEUS FARACO ZANETTI 14/03/1984  78,333  0  10  0  0  20  10  10  0,0  50,000  128,333  19   
23635142 MIGUEL FERES GUEDES 29/01/1986  80,000  0  10  0  20  10  10  10  0,0  60,000  140,000  10   
24992933 PAULA FERNANDA BARGUENA 17/03/1992  80,000  0  0  20  20  0  10  0  0,0  50,000  130,000  16   
24070335 PEDRO HENRIQUE CARINHATO E SILVA 29/03/1985  75,000  0  10  20  20  0  10  10  0,0  70,000  145,000  6   
25032151 REGIANE REZENDE 05/07/1982  61,667  10  10  20  20  0  10  10  0,0  80,000  141,667  7  1  
24218324 SUZANE COLETTI 10/05/1990  63,333  0  10  20  0  20  10  10  0,0  70,000  133,333  12    

 

24348678 WELINGTON OLIVEIRA DE SOUZA COSTA 01/07/1987  55,000  0  10  20  10  10  10  10  0,0  70,000  125,000  21  3  
25047418 WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONCA 11/06/1981  61,667  0  10  20  0  20  10  10  0,0  70,000  131,667  14  2  
 
Legendas: 
 

Parte Nome Valor máximo de 
pontos 

N1 Endereçamento 10 
N2 Relatório 10 
N3 Razões 1 20 
N4 Razões 2 20 
N5 Razões 3 20 
N6 Fechamento 1 10 
N7 Fechamento 2 10 
N8 Descontos -10 

 Total 100 
 
Dt.Nasc. = Data de Nascimento 
N Obj = Nota da prova objetiva 
N PProf = Nota da Prova Prático-Profissional 
N Final = Nota Final 
C Ampla = Classificação Prévia (Ampla Concorrência) 
C Negros = Classificação Prévia (Negros ou Afrodescendentes) 
C Defic = Classificação Prévia (Pessoas com deficiência) 
 
Atenção: O prazo para interposição de recurso contra a nota da prova prático-profissional e classificação prévia será de 02 e 03/07/18 na Área do Candidato. 
 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
 

Jaboticabal, 30 de junho de 2018. 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSOS, DA NOTA DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL E DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA 

(CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018) 
 
A Câmara Municipal de Jaboticabal DIVULGA aos candidatos inscritos para os cargos 001 - Motorista e 002 - Procurador Jurídico, o que segue: 
 
1) Análise de Recursos contra nota da prova objetiva 

2) Lista de Candidatos Inabilitados para o cargo 002 – Procurador Jurídico 

3) Lista de Candidatos Habilitados em Ordem Alfabética para o cargo 002 – Procurador Jurídico 
 

1) Resultado da análise de recursos contra nota da prova objetiva 

Protocolo Candidato Cargo Inscrição Decisão do recurso 
349127 ODAIR MANOEL DE MEDEIROS JUNIOR 001 - Motorista 24978027 Indeferido 
349349 DANIEL ALEXANDRE BUENO 002 - Procurador Jurídico 25056298 Indeferido 
349390 PEDRO HENRIQUE CARINHATO E SILVA 002 - Procurador Jurídico 24070335 Indeferido 
349245 RAUL CONSOLO PERIS 002 - Procurador Jurídico 23583371 Indeferido 

 
2) Lista de candidatos Inabilitados na Prova Prático-Profissional (cargo 002 – Procurador Jurídico) 

Inscrição Documento N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N PProf 
23543027 10979078    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
23543930 420580736    0  10  0  0  0  10  0  0,0  20,0     
23544457 467527106    0  10  0  0  10  10  0  0,0  30,0     
23545577 284267521    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
23615567 224994852    0  0  0  0  10  0  10  0,0  20,0     
23631589 4627650400    0  10  0  20  0  0  10  0,0  40,0     
23644680 105483059    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
23758279 1492408    0  10  0  0  0  10  10  0,0  30,0     
24158429 251899159    0  10  0  10  0  10  10  0,0  40,0     
24226300 347691237    10  10  0  0  0  10  10  0,0  40,0     
24231681 445810543    0  10  0  0  10  0  10  0,0  30,0     
24295515 13996606    0  10  0  0  10  10  10  0,0  40,0     
24353361 435845494    0  10  10  0  0  10  10  0,0  40,0     
24624055 297841725    0  10  10  0  0  10  10  0,0  40,0     
24710830 MG13384163    0  10  0  0  0  0  10  0,0  20,0     
24728217 10 623 217    0  10  0  0  0  10  10  0,0  30,0     
24777323 165597756    0  0  0  0  10  0  0  0,0  10,0     

Atenção: O prazo para interposição de recurso contra a nota da prova prático-profissional e classificação prévia será de 02 e 03/07/18 na Área do Candidato.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

Jaboticabal, 30 de junho de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal
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CULTURA
Canção “Doces Companheiros” é a grande 

campeã do Festival Concha in Concert
Prefeito resgata uma das tradições culturais mais antigas de Jaboticabal

A grade fi nal do Fes-
tival Concha in Concert 
agitou Jaboticabal no 
fi nal de semana. Du-
rante dois dias, a Con-
cha Acústica reviveu o 
clima dos antigos fes-
tivais de música que 
eram realizados pela 
Unesp, naquele mesmo 
palco, nas décadas de 
1970, 80 e 90. 

O evento recebeu 
46 músicas inscritas 
e, após três seletivas, 
apontou as três can-
ções vencedoras. “Os 
festivais foram mar-
cantes demais na nossa 
geração. Uma pena que 
hoje não seja mais co-
mum incentivar a mú-
sica autoral, os artistas 

da nossa terra. Nossa 
equipe trabalhou de-
mais para reviver esta 
fase cultural tão gos-
tosa do Brasil. Fiquei 
muito feliz por ver um 
encontro de gerações 
na Concha”, enfatiza 
Hori.

Em primeiro lugar, a 
grande vencedora foi 
“Doces Companhei-
ros”, interpretada por 
Giancarlo Pessoa, de 
Jaboticabal. Giancarlo 
recebeu o prêmio de 
R$ 2 mil, ofertado pela 
Biofarm.

O segundo lugar fi -
cou para a canção 
“Olha Menina”, de Caio 
Rodrigues, também de 
Jaboticabal, que fatu-

rou um prêmio de R$ 
1,5 mil, oferecido pela 
Unimed Jaboticabal. 
E em terceiro lugar, a 
música “Falso Fiel”, in-
terpretada pela banda 
Capitão Venâncio, da 
cidade de Itápolis, que 
ganhou um prêmio de 
R$ 1 mil. 

Os vencedores tam-
bém receberam o con-
vite para se apresenta-
rem na 36ª Expo Feira 
de Artes e Artesanato 
– Festa do Quitute de 
2018.

Show fi nal - A banda 
Kilotones encerrou o 
festival com um show 
que se baseou em his-
tórias de superação, 
despejando toda a po-

tência do rock pesado 
e autoral, jamais visto 
na Concha Acústica. A 
banda fez uma home-
nagem ao professor 
Marcelo H. Armoa, da 
Fatec Jaboticabal, que 
superou uma grave do-
ença que o deixou imo-
bilizado em uma cama 
por alguns anos. Hoje 
recuperado, Armoa su-
biu ao palco e tocou 
com o Kilotones, mos-
trando que a superação 
é real, ela existe, assim 
como é cantada nas le-
tras da banda.

Parcerias - O evento 
foi realizado pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Fatec 
Jaboticabal e a Escola 
de Arte “prof. Francis-
co B. Marino”, com o 
apoio da Biofarm Tec-
nologia em Veterinária, 
Unimed Jaboticabal, 
Restaurante Mamma 
Mia e Buff et Ize. A de-
coração de palco foi 
especialmente proje-
tada pelo Escritório de 
Arquitetura de Ricardo 
Scatolin.

Fotos: André Capal-
bo e Angelo Caruso

Alunos do Projeto Guri 
levam alegria e boa música 

ao centro de Jaboticabal

A Praça Nove de 
Julho, de Jabotica-
bal, foi palco últi-
mo sábado (23) para 
a apresentação dos 
alunos do Projeto 
Guri. O evento cum-
priu seu papel e en-
volveu todos que 
prestigiaram.

“Essas crianças e 

adolescentes são 
joias que estão sendo 
lapidadas para que 
no futuro tenhamos 
grandes músicos e 
cidadãos”, destaca o 
diretor de Cultura, 
José Mario de Olivei-
ra.

O Projeto Guri – 
Mantido pela Secre-

taria da Cultura do 
Estado de São Paulo 
em parceria com a 
Prefeitura de Jaboti-
cabal, o Projeto Guri 
é um programa de 
ensino musical gra-
tuito voltado para 
crianças e adolescen-
tes entre 6 e 17 anos.

Além de frequen-

tarem as aulas cole-
tivas duas vezes por 
semana, na Escola de 
Arte, os alunos rea-
lizam apresentações 
abertas ao público e 
podem ainda partici-
par de projetos com-
plementares.

“Bala de Prata”
Versículos 
da Bíblia 

ABANDONO DE EMPREGO

DANIELA ARCENIO DA SILVA, residente na cidade de Jabo-
ticabal-SP, à Rua Doutor Mário de Campos, 1401, Bairro Jardim 
São Marcos 1, CEP.: 14.887-200, convoca a Sr.(a) MARIA DE 
LURDES DA SILVA, CTPS nº 19157 - Série 00122-SP, a compa-
recer em sua sede no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas) sob 
pena de confi gurar abandono de emprego, sujeito às penalidades 
previstas no art. da CLT.
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Jaboticabal realiza o 1º Torneio 
dos Professores

SEPREM reforça importância da participação em 
eleição dos conselhos administrativo e fiscal

Super MEI inicia debates com palestra 
sobre técnicas de vendas

Congresso Técnico define chaveamento 
dos Jogos Escolares 2018

Promovendo inte-
gração por meio do 
esporte, a Prefeitura 
de Jaboticabal realiza 
de 2 a 4 de julho no 
Ginásio Municipal de 
Esportes ‘Alberto Bot-
tino’ o 1º Torneio dos 
Professores. O evento 
é organizado pela Se-
cretaria de Educação 
e Departamento de 
Esporte e Lazer – DEL.

“A competição era 
um desejo do prefei-
to Hori que viu no 
sucesso dos Jogos Es-
colares e na dedica-
ção diária dos nossos 

O SEPREM - Serviço 
de Previdência Saúde e 
Assistência Municipal - 
convida os servidores 
ativos e inativos para 
participar dos conse-
lhos administrativo 
e fiscal da autarquia. 
Para se inscrever, bas-
ta apresentar cópias 
do RG e holerite e com-

O programa Super 
Mei oferecido pelo SE-
BRAE-SP, em parceria 
com a Prefeitura de 
Jaboticabal, começou 
com o pé direito. No 
primeiro encontro rea-
lizado na quarta-feira 
(20), os empreende-
dores assistiram uma 
palestra sobre técnicas 
de vendas.

“O tema tratado foi 
muito bem-aceito pelos 
alunos que gostaram 
da maneira como essas 
técnicas foram aborda-
das. Os encontros con-

Representantes de 
escolas públicas e par-
ticulares de Jabotica-
bal estiveram no audi-
tório da prefeitura na 
tarde de segunda-feira 
(25) para participar do 
congresso técnico que 
definiu a tabela da 8ª 
edição dos Jogos Esco-
lares.

“Mais uma etapa do 
cronograma foi cum-
prido visando os jo-

professores a neces-
sidade de realizar um 
evento como esse. Vai 
ser muito legal, nossa 
expectativa é que o 
torneio cresça a cada 
ano”, destaca o se-
cretário de Educação, 
Adilson Martins.

Participarão as 
escolas Edgard 
D’Amico, Amadeu 
Lessi, Armando Ler-
ro, Colégio Nossa Se-
nhora do Carmo, Co-
légio Difere e Espaço 
Insano-Saúde Total. 
“Os professores com-
petirão nas modalida-

provar a conclusão do 
segundo grau. 

“A participação nos 
conselhos do SEPREM 
garante mais transpa-
rência ao trabalho pres-
tado aos funcionários 
públicos municipais e 
aposentados. Convido 
os funcionários para 
conhecer mais e nos 

tinuarão sendo realiza-
dos, sempre com uma 
proposta diferente de 
abordagem ”, afirma a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

O programa ensina 
microempreendedo-
res a desenvolverem o 
perfil profissional, esti-
mulando habilidades e 
transmitindo conheci-
mento por meio de ofi-
cinas gerenciais. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3203-3398.

gos que começam em 
6 de agosto e vão até 
o dia 24 do mesmo 
mês. Agradeço desde 
já todas as escolas que 
aderiram e estão se 
preparando para mais 
uma edição”, comenta 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

Alunos de 9 a 17 
anos competiram em 
três categorias: pré-mi-

Abertura 
aconteceu na  

quarta-feira (20), 
na sede da Fatec

Competição acontece na primeira semana de julho

Período de inscrição continua aberto. 
Os interessados podem procurar o prédio do 

SEPREM na Avenida 13 de Maio, 530 – Centro

ajudar colaborando 
nos conselhos”, reforça 
a presidente, Elivaine 
Almeida.

Podem participar 
qualquer servidor ati-
vo que não esteja em 
estágio probatório. 
Mais informações pelo 
(16) 3202-0995.

rim, mirim e infantil. 
“É um grande incentivo 
para a prática esporti-
va. Os Jogos Escolares 
marcam para sempre 
a vida do estudante”, 
disse o diretor da Fun-
dação de Amparo ao 
Esporte (FAE), Fábio 
Bortolossi.

Mais informações so-
bre os Jogos Escolares 
2018 pelo telefone (16) 
3209-2469.

des vôlei feminino e 
basquete masculino, 
sempre no período 
noturno. Convidamos 
todos que gostam de 
esporte para presti-
giar a competição”, 
fala o diretor da FAE, 
Fábio Bortolossi.

Confira a tabela de 
jogos:

DIA 02/07 - SEGUN-
DA–FEIRA

HORÁRIO: 19h30 - 
VÔLEI FEMININO

JOGO 1: E. D’ AMICO 
x AMADEU LESSI

JOGO 2: ESPAÇO IN-
SANO x CNS.CARMO

DIA 03/07 - TERÇA 
– FEIRA

HORÁRIO : 19H30 
VÔLEI FEMININO

JOGO 3: VENCEDOR 
J. 2 x ARMANDO LER-
RO

HORÁRIO 21H BAS-
QUETE MASCULINO

FINAL: COLÉGIO DI-
FERE x CNS. CARMO

DIA 04/07 QUARTA 
– FEIRA

HORÁRIO 19H30 
VÔLEI FEMININO
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Com a baixa procura, campanha de vacinação 
contra Gripe foi prorrogada mais uma vez

Crianças imunizadas apenas com a 1ª dose devem retornar para tomar a 2ª; demais pessoas não necessitam da 2ª dose

A Prefeitura de Ja-
boticabal, através da 
Secretaria de Saúde, 
informa que foi pror-
rogada a Campanha 
de Vacinação contra 
Gripe. Idosos acima 
de 60 anos, crianças 
menores de dois anos, 
gestantes, puérperas, 
profissionais da área 
da saúde e pessoas 
com doenças crônicas 
podem procurar as 

unidades de saúde. 
A campanha foi 

prorrogada devido 
a baixa procura dos 
grupos inclusos na 
cobertura. “Além dos 
grupos que registram 
pouca procura, os 
pais devem levar as 
crianças para tomar a 
segunda dose da vaci-
na. Não podemos per-
der a oportunidade 
de manter Jaboticabal 

Parceria entre SAAMA e moradoras viabiliza 
plantio de árvores no Vida Nova II

Pit Stop orienta população sobre a 
campanha “Não dê Esmolas”

A manhã do último 
sábado (23) foi movi-
mentada para os mora-
dores do condomínio 
Vida Nova II. Conheci-
do pelos projetos so-
ciais realizados em seu 
centro comunitário, 
as crianças que parti-
cipam das atividades 
ganharam mais uma 
opção: uma parceria 
entre Prefeitura de Ja-
boticabal, moradores 
e Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente (SAA-

Quem passou pelos 
cruzamentos da Praça 
9 de Julho no último 
sábado pôde acompa-
nhar as equipes da Se-
cretaria de Assistên-
cia Social entregando 
folhetos e adesivos 
sobre a campanha 
“Não dê Esmolas”.

O objetivo foi cons-
cientizar a população 
sobre a importância 

MA) proporcionou a re-
alização do plantio de 
mudas no condomínio.

A atividade começou 
com uma palestra so-
bre a importância do 
ato e os cuidados que 
devem ser adotados 
por todos. Após um 
café da manhã, o plan-
tio foi realizado em 
uma área pré-determi-
nada.

“A educação ambien-
tal deve ser levada para 
os bairros; nas salas 
de aula, nas casas, em 

de não realizar doa-
ções de dinheiro em 
abordagens que acon-
tecem nas ruas da ci-
dade, mostrando que 
existem outras for-
mas de ajudar essa 
população. 

“Jaboticabal é uma 
cidade solidária e 
muitas entidades 
prestam importan-
tes serviços à nossa 

Crianças do condomínio participaram da ação que contou com palestra e café da manhã

Equipes da Secretaria de Assistência Social e atiradores do Tiro de Guerra participaram da iniciativa

condomínios. É grati-
ficante ver o interesse 
das crianças e a parti-
cipação dos pais que 
ajudaram em todo o 
processo. Essas ações 
unem os moradores e 
incentivam o bem co-
mum, além de cuidar 
do meio ambiente”, diz 
o secretário da SAAMA, 
André Nozaki.

A SAAMA está aberta 
para parcerias. Os inte-
ressados podem entrar 
em contato pelo telefo-
ne (16) 3209-2450.

população carente. 
Diante dessa realida-
de, peço que a todos 
que não dê esmolas 
e sim contribua de 
outras maneiras com 
nossas entidades”, 
convida a secretária 
de Assistência Social, 
Tatiana Pellegrini.

sem o registro de ca-
sos de graves de gri-
pe”, explica a Coorde-
nadora da Vigilância 
Epidemiológica, Mau-
ra Guedes Barreto.

As pessoas acama-
das ou com dificulda-
de de locomoção que 
necessitem da vacina 
devem agendar uma 
visita. Os telefones 
para contato é (16) 
3203-8545.

Conselho Municipal de Política Cultural 
amplia prazo de inscrição até o dia 06

Eleição está prevista para o dia 10 de julho

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esportes e La-
zer, e do Departamento 
de Cultura, abriu, em 

maio, inscrições para 
os representantes dos 
segmentos artísticos e 
culturais de Jabotica-
bal para participarem 
do processo de elei-

ção para composição 
do Conselho Munici-
pal de Política Cultural 
– CMPC, dando assim 
início à composição do 
primeiro grupo bienal 
de trabalhos.

 As inscrições para 
os interessados em 
participar do proces-
so eleitoral continuam 
abertas, de forma pre-
sencial ou online. 

 A inscrição presen-
cial poderá ser feita no 
Departamento de Cul-

tura, até o dia 06 de 
julho. O Departamen-
to está localizado na 
Rua Mizael de Campos, 
202, sala 13, nas de-
pendências da Escola 
de Arte Prof. “Francis-
co Berlingieri Marino”, 
das 08h30 às 11h e das 
13h às 16h30. O telefo-
ne para contato é (16) 
3202-8323.

 Para inscrição onli-
ne, o formulário está 
disponível no link ao 
final da matéria. A ins-

crição online poderá 
ser efetuada até o dia 
08/07.

No ato da inscrição o 
interessado deve apre-
sentar, além dos docu-
mentos pessoais (RG, 
CPF e comprovante de 
endereço) a comprova-
ção de atuação na área 
cultural do município 
há, pelo menos, um 
ano.

O Conselho terá 
como principal atribui-
ção elaborar um Plano 

Municipal de Cultura, 
além de executar, fis-
calizar e avaliar as po-
líticas públicas de cul-
tura. Para a proposição 
desse plano municipal 
de cultura, caberá aos 
membros da socieda-
de civil eleitos para o 
Conselho, a definição 
de políticas, diretrizes 
e estratégias, de curto 
e médio prazo, para os 
diversos segmentos de 
cultura existentes.
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“Trabalho, disciplina e lealdade” são destacados na sessão solene 
em comemoração aos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
zou sessão solene na 
noite de quinta-feira 
(21/06), na Associação 
Nipo Brasileira de Ja-
boticabal, em comemo-
ração aos 110 Anos da 
Imigração Japonesa no 
Brasil. A solenidade, 
que homenageou 110 
representantes da co-
munidade japonesa da 
cidade, seguiu deter-
minação do Decreto Le-
gislativo nº 698/2018, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PSL).

Os homenageados, 
escolhidos por uma co-
missão formada pelo 
autor da proposição 
e representantes da 
Nipo, simbolizou cada 
ano desde que a pri-
meira leva pioneira de 
781 imigrantes japone-
ses desembarcou em 
terras brasileiras no 

Porto de Santos, em 18 
de junho de 1908, tra-
zidos pelo navio Kasa-
to Maru, conforme da-
dos da Embaixada do 
Japão no Brasil.

Em seu discurso, o 
vereador Beto Ariki, 
falou da importância 
da imigração e fez um 
breve paralelo entre as 
dificuldades enfrenta-
das no passado pelos 
imigrantes japoneses 
com os momentos di-
fíceis que o Brasil en-
frenta. “Vendo várias 
gerações, alguns qua-
se beirando ao cente-
nário, outras crianças 
de colo, crianças brin-
cando, vejo que nós, 
descendentes de japo-
neses, fazermos par-
te dessa história do 
Brasil. Por incrível que 
pareça, com essa cara 
minha de olho puxado, 
eu sou brasileiro. Des-

cendente de japonês e 
brasileiro com muito 
orgulho. Nós estamos 
passando por momen-
tos difíceis no Brasil, 
de crise econômica, 
crise política, mas não 
é momento de desani-
mar. Muito pelo contrá-
rio, nossos antepassa-
dos chegaram aqui no 
Brasil com uma dificul-
dade talvez até mais 
dura do que hoje... e 
não vamos abandonar 
esse barco. O meu de-
sejo é de cada vez mais 
poder contribuir com 
essa terra que nossos 
antepassados vieram 
buscar para criar as 
suas famílias”, discor-
reu Ariki.

Na sequência, um a 
um dos 110 diplomas 
comemorativos foram 
entregues aos repre-
sentantes da colônia 
japonesa de Jabotica-

bal. O presidente do 
Conselho Deliberati-
vo da Nipo, Joji Ariki, 
falou em nome dos 
homenageados e des-
tacou a miscigenação 
e os três pilares que 
orientam os princípios 
japoneses: trabalho, 
disciplina e lealdade. 

“A nós, descenden-
tes dos imigrantes, só 
resta agradecer... o Bra-
sil que permitiu que a 
colônia japonesa se in-
corporasse à socieda-
de brasileira. Os japo-
neses foram tão bem 
recebidos que já na 
primeira geração, já ca-
saram com moças bra-
sileiras... Eu considero 
todos os imigrantes 
heróis e graças a eles 
chegamos aqui. Vocês 
devem sentir orgulho 
de ser descendentes 
de japoneses”, discur-
sou ao citar as três 
palavras-chave que 
considera essencial: 

“primeiro, a capacida-
de de trabalho, traba-
lha no sol, se arrebenta 
pela firma, onde esti-
ver. A disciplina para 
poder trabalhar e fa-
zer um bom serviço. 
Mas o maior fator que 
o japonês deixa, é a le-
aldade: com seus pais, 
com seus avós, com a 
cidade, com seu estado 
e com seu país. Leal-
dade incluindo aqui a 
palavra honestidade. 
Todos nós somos des-
cendentes de heróis e 
temos que honrar sem-
pre usando essas três 
palavras [trabalho, dis-
ciplina e lealdade]”, ar-
rematou Joji Ariki. 

O prefeito José Car-
los Hori (PPS), descen-
dente de japonês, usou 
a tribuna em nome do 
Poder Executivo. “Ao 
passar dos anos, nosso 
corpo sente, mas a gen-
te percebe a lucidez da 
mente. Como é bom 
ver todos os homena-
geados levantando de 
sua cadeira, alguns até 
com um pouquinho de 
dificuldade, mas a tota-
lidade com um sorriso 
no rosto, um sorriso 
de gratidão e de ale-
gria pela vida”, refletiu 
o prefeito, que tam-
bém narrou brevemen-
te parte da história de 
imigração de sua famí-
lia, vinda do Japão em 
1929, até a chegada a 
Jaboticabal. Emociona-
do, Hori lembrou dos 
pais, já falecidos, falou 
do quanto gostaria de 
poder entregar o diplo-
ma ao pai e agradeceu. 
“Tem princípios que 
a gente não esquece. 
Quando eu entrei na 
política pela primeira 
vez, o meu pai senta-
do à mesa, disse: ‘- En-
trar foi fácil, quero ver 

como você vai sair dis-
so!’ Deus está me aju-
dando muito a ser ínte-
gro com os princípios 
do meu pai. Parabéns 
a toda comunidade ja-
ponesa. Parabéns pelo 
trabalho e pela sua his-
tória. Eu sinto muito 
orgulho de fazer parte 
dessa comunidade”.

Em nome da Câma-
ra, Valêncio parabeni-
zou os homenageados. 
“Sem dúvida alguma, 
se o Brasil é um dos 
melhores países, é gra-
ças a vocês que vieram 
nos ajudar a construir 
e a conduzir esse país. 
Temos vereadores ja-
poneses, prefeito, mui-
tos de vocês ajudam 
[diversos setores] na 
cidade. Eu especial-
mente tenho grandes 
histórias com japone-
ses, que deram muita 
ajuda à minha família. 
Isso é prova que vocês 
vieram para ajudar... 
não só o Brasil como 
Jaboticabal. Determi-
nação, lealdade, since-
ridade... Vocês fazem 
parte dessa terra, fa-
zem parte dessa his-
tória. Parabéns!”, con-
cluiu o vice-presidente 
da Casa de Leis. 

A sessão contou com 
a presença dos vere-
adores Samuel Cunha 
(PSDB), Paulo Henri-
que Advogado (PEN), 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC), João Bassi (PEN) 
e Dona Cidinha (PRB), 
além do presidente da 
Associação Nipo Bra-
sileira de Jaboticabal, 
Celso Kubayama.

Confira a galeria de 
fotos da sessão dis-
ponível na página da 
Câmara no Facebook 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal)
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Jaboticabal divulga alunos classificados 
no EPTV na Escola 2018

Seleção aconteceu na última semana e contou com a participação de representantes das escolas
Os professores das 

escolas participantes 
do concurso EPTV na 
Escola selecionaram 
na última semana os 
30 trabalhos finalis-
tas. Nesta edição, o 
tema escolhido foi 
“Minha Vocação e o 
Propósito de Minha 
Vida”. O concurso 
contou com a partici-
pação de escolas mu-
nicipais, estaduais e 
particulares.

“O tema foi trata-
do em sala de aula e 
os professores esti-
mularam os alunos a 
participarem do con-
curso. Os estudantes 
selecionados ganham 
uma visita aos bas-
tidores da EPTV e fa-

zem um programa de 
lazer em Ribeirão Pre-
to, enquanto aguar-
dam a resultado das 
próximas fases”, res-
salta a Coordenadora 
Janinne Zechetto Pito.

Acompanhe abaixo 
a lista de alunos clas-
sificados:

•	 Alisson	da	Silva	
Alves

•	 Amabylle	 Bar-
balia da Silva

•	 Amanda	 Caroli-
ne dos Santos Guem-
barski

•	Ana	Beatriz	Gessi
•	 Ana	 Carolina	

Bellodi Bellusci
•	 Arthur	 Alexandre	

Ferreira
•	 Beatriz	 Aparecida	

Costa Neves

•	Beatriz	Helena	da	
Silva

•	Bianca	Aimée	Mar-
tins

•	 Camilly	 Vitória	
Ferreira Barbaglia

•	 Diego	 Henrique	
Araújo Lima Mango

•	 Gabriel	 Contarim	
Silva

•	 Giovanna	 Silva	
Rosa

•	 Giuliana	 Batista	
Lindolpho

•	 Izabela	 Gomes	
Cardoso

•	Isadora	Santos	Pe-
reira

•	Kauany	Natália	da	
Silva Gerônimo

•	Laura	da	Silva	Oli-
veira

•	 Laura	 Martelato	
Cabral

Hori e Vitório assinam convênio para 
revitalização do aeroporto

A tão sonhada revi-
talização do Aeroporto 
começa a ganhar forma. 
Na segunda-feira (25), 
o prefeito José Carlos 
Hori e o vice-prefeito 
Vitório De Simoni as-
sinaram, em Ribeirão 
Preto, o contrato com a 
Caixa Econômica Fede-
ral para asfaltar a pista 
de pouso e decolagem. 
Jaboticabal contou com 
a ajuda dos deputados 
Baleia Rossi e Léo Oli-
veira para conseguir o 
recurso.

“Um aeroporto estru-
turado mostra aos em-
presários o potencial 
de Jaboticabal. Abre 
portas para novas em-
presas, movimenta a 
economia e gera em-
prego. Os deputados se 
comprometeram a le-
var nosso pedido para 
Brasília e lutar por Ja-

boticabal. E consegui-
ram”, agradece Hori.

Vitório de Simoni re-
forçou a importância 
da parceria com depu-
tados engajados com a 
cidade. “Solicitamos ao 
Baleia Rossi e Léo Oli-
veira e, graças ao em-
penho de toda equipe, 
conseguimos conquis-
tar esse sonho espera-
do há mais de 40 anos. 
Só temos a agradecer”.

Ponta pé - Uma reu-
nião histórica, em abril 
deste ano, uniu Prefei-
tura, deputados, em-
presários e sociedade 
civil para garantir o 
projeto. No encontro, 
os deputados conhe-
ceram o projeto e se 
comprometeram a re-
tornar, em breve, com 
boas notícias – a pri-
meira delas chegou na 
segunda-feira (25).

Iniciativa movimentará a economia regional e favorecerá a geração de novos empregos

Rua Juca Quito, 1.016, 
Centro - Jaboticabal
@RealizaJaboticabal

(16) 3209-2470

•	Letícia	Gomes	Ico-
ma

•	 Lucas	 Costa	 de	
Lima

•	Lucas	de	Almeida	
Amadeu

•	 Natiele	 Lima	 da	
Fonseca

•	 Nathália	 Sgobbi	
Ruvieiro

•	Nicolly	Macêdo	de	
Moura 

•	 Paloma	 Vitória	
Dias Paes Indington

•	 Pedro	 Henrique	
de Oliveira

•	Tainá	Sisto	Sonci-
no de Lacerda Soares

•	 Victória	 Di	 Stasi	
Varjão

•	 Vitória	 Maria	 da	
Silva Oliveira Sousa
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Não marque nada na sua agenda antes de conferir a programação de 
baladas que antecedem uma das festas mais aguardadas da região

Rodeio de Sertãozinho terá “Esquenta” 
em diversos pontos neste fi m de semana

Sertãozinho, 29 de ju-
nho, 2018 – Se você já 
estava animado para o 
28º Rodeio de Sertãozi-
nho que começa na pró-
xima quinta-feira, dia 
05, então não pode fi car 
de fora da programação 
especial preparada ex-
clusivamente para este 
fi m de semana, que che-
ga para anunciar alguns 
dos principais setores 
da festa.

A balada começou  
na  sexta-feira, dia 29, 
com o Lançamento do 
Deck 51 Lounge, espa-
ço reservado dentro 
do Camarote Golden, 
com serviços Open Bar 
e Open Food. O lança-
mento do lounge acon-

teceu no Deck 51 Music 
Bar em Sertãozinho, a 
partir das 17h. Rolou 
um som da Banda Plu-
ral Acústico, com o Es-
pecial Fala Mansa, mui-
ta música boa com a 
cantora Mary Drum e DJ 
Luy Funk Chic. O even-
to conta com a presença 
da Corte Real 2018 do 
Rodeio de Sertãozinho 
e os convidados partici-
parão do sorteio de um 
par de convites para o 
Deck 51 Lounge.

Neste sábado, dia 30, 
a balada é em Ribeirão 
Preto, com o Esquen-
ta do Camarote Super 
Bull, um setor especial 
lançado na edição pas-
sada do Rodeio e que 

conquistou o coração 
do público. O Esquenta 
acontece no Cabaret Bar 
a partir das 18h com a 
participação de duas 
atrações sertanejas, 
Alex de Cristo e Júnior 
& Lucas.

No domingo, dia 1º, 
a diversão continua em 
Ribeirão, agora no Bea-
gá Bar, para o Esquenta 
do Camarote Golden, 
setor para quem busca 
comodidade, com ser-
viços Open Bar e Open 
Food com cardápio 
gourmet, atendimen-
to VIP, proximidade ao 
palco, entrada e banhei-
ros exclusivos. A partir 
das 17h30 a dupla Neto 
& Mateus trará muita 

música de qualidade 
e sorteios de convites 
para o camarote mais 
desejado da festa.

O 28º Rodeio de Ser-
tãozinho acontece na 
próxima semana, a 
partir do dia 05 de ju-
lho, quinta-feira, com o 
show da dupla Henrique 
& Juliano. Na sexta, dia 
06, tem Wesley Safadão 
e dia 07, sábado, tem 
show duplo com Simo-
ne & Simaria e Guilher-
me & Santiago. A festa 
segue até domingo, dia 
08, com três atrações 
inéditas, Kevinho, Anit-
ta e Gustavo Mioto. 

O evento conta com 
os patrocínios da Rede 
Savegnago de Super-
mercados, Brahma, 
Ballantine´s, Arte Luz 
Iluminação, Impacto 
Prime, Atlas Chevrolet, 
Construtora Pafi l, além 
do apoio do Grupo Ati-
tude Serviços, Flash 
Panfl etagem e Clínicas 
Sempre Sorrindo.

Serviço: Festa de Lan-
çamento do Deck 51 
Lounge

Data: 29/06/2018 – 
sexta-feira

Horário: A partir das 
17h

Local: Deck 51 Music 
Bar – Av. Antonio Pas-
choal, 367, Centro | Ser-
tãozinho-SP

Reservas e infor-
mações: 16-99399-
9513/3524-5064

Serviço: Esquenta do 
Camarote Super Bull

Data: 30/06/2018 – 
sábado

Horário: A partir das 
18h

Local: Cabaret Bar – 
Rua Artur Bernardes, 
169, Jd. Sumaré | Ribei-
rão Preto-SP 

Serviço: Esquenta do 
Camarote Golden

Data: 1º/07/2018 – 
domingo

Horário: A partir das 
17h30

Local: Beagá Bar – Rua 
João Penteado, 552, 
Boulevard | Ribeirão 
Preto-SP 

Informações: 16-
3904-2225

Confi ra a programa-
ção completa de shows 
do 28º Rodeio de Ser-
tãozinho: 

Dia 05. Henrique & 
Juliano | Dia 06. Wesley 

Safadão | Dia 07. Simo-
ne & Simaria e Guilher-
me & Santiago| Dia 08. 
Kevinho, Anitta e Gus-
tavo Mioto

Onde comprar:
Sertãozinho (SP)
Sistema Materiais 

Elétricos: Avenida José 
Ferreira Fontes, 490, 
Cohab III

Loja do Naná: Rua 
Barão do Rio Branco, 
1.296, Centro

Jocko´s: Rua Barão do 
Rio Branco, 967, Centro

Ribeirão Preto (SP)
Chapelaria Garcia: 

Rua São Sebastião, 130, 
Centro (Mercadão Muni-
cipal)

Pontal (SP)
Lojas Luiza: Rua Tre-

ze de Maio, 523
Vendas online:  www.

quero2ingressos.com.
br | www.totalacesso.
com.br

Venda de ca-
marotes familia-
res: 16.3947.6798 / 
99201.8127 (Eulália)

Venda de cama-
rotes empresariais: 
16.3610.1632

EDUCAÇÃO

Qualquer ativi-
dade social leiga 
ou religiosa, ne-
cessita de uma 
consciência justa 
e equilibrada dos 
educadores.

Deixando-se con-
duzir pela filosofia 
do personalismo 
“egoísta” não al-
cançamos as metas 
sonhadas e perde-
mos tempo com 

Professor Benê

atividades vazias 
de resultados con-
cretos, esperadas 
nos diversos cam-
pos sociais.

A causa única de 
possíveis fracassos 
está no egocentris-
mo resultante da 
vaidade individual. 
Há um refrão edu-
cativo e filosófico 
geralmente canta-
do pelas crianças, 
nas escolas infan-
tis: “uma mão lava 
a outra”. Nem sem-
pre entendemos a 
mensagem; criança 
não entende de fi-
losofia, mas esper-
ta que é, pode che-
gar ao fundo desse 
ditado, tão útil 
também aos mes-
tres da vida!

DECISÃO ERRADA!

Quem nunca na vida, 
que não tomou uma deci-
são errada? Quando você 
deixa de ouvir a voz do 
Senhor que fala suave-
mente no seu coração, 
para não avançar o si-
nal vermelho, mas você 
está com tanta pressa, 
que acaba ignorando 
aquele sentimento, que 
está tentando lhe dizer 
que você vai se meter 
numa grande confusão. 
Quantos que não estão 
vivendo em sofrimento, 
porque não deram ou-

Pr. Anastácio Martins

vidos a esses sentimen-
tos, mas tomaram suas 
próprias decisões sem 
pensar nas consequên-
cias. É muito importante 
pensar antes de agir, e é 
sempre bom consultar 
ao Senhor, para saber se 
realmente você está fa-
zendo a coisa certa. O rei 
Saul, quando estava en-
frentando uma batalha, 
e vendo que os inimigos 
estavam se aproximando 
e cercando-os de todos 
os lados, ele fi cou deses-
perado, porque Samuel 
não chegava no tempo 
determinado, para ofe-
recer o sacrifício ao Se-
nhor, para eles entrarem 
na batalha contra os seus 
inimigos. Saul tomou a 
pior decisão e errada da 
vida dele. Sem pensar, 
ele ofereceu o sacrifí-
cio, pensando que es-

tava agradando a Deus. 
Infelizmente ele cavou 
o próprio buraco e caiu 
nele. Quando ele acabou 
de oferecer, Samuel che-
gou e disse: o que você 
fez? Porque você tomou 
essa decisão? Ele disse: 
porque o senhor demo-
rou, e eu fi quei com mui-
to medo dos inimigos. 
Samuel disse: você agiu 
loucamente, mas se você 
tivesse esperado, Deus 
confi rmaria o teu reino, 
porém agora Ele tirará 
de você, e dará a outro. 
Saul não teve a paciên-
cia de esperar Samuel, 
e foi fazendo tudo o 
que achava certo, enfi m 
Deus não pôde honrá-lo, 
como tinha planejado. 
Não importa a situação 
que você esteja passan-
do ou vivendo neste mo-
mento, não saia da pre-

sença de Deus por nada, 
ainda que Ele não esteja 
respondendo às suas 
orações. Tenha paciên-
cia, porque o silêncio de 
Deus já é uma resposta. 
Ele sabe de tudo o que 
você precisa, e suprirá 
cada uma das suas ne-
cessidades. Descansa no 
Senhor e confi a Nele. (I 
Samuel 13:8). Esta é a mi-
nha oração. Catedral do 
Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta, Sexta e Domingo 
ás 19:30. 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. facebook catedral_
dopovodedeus@hotmail.
com      
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Com métodos contraceptivos, Jaboticabal 
reduz 100% a gravidez em moradoras de rua

Desde o início de 
2017, Jaboticabal 
vem intensificando 
as ações de reinser-
ção social da popu-
lação de rua. O pro-
jeto “Voz das Ruas” 
oferece, diariamen-
te, internação, tra-
tamento de saúde e 
outros benefícios. 
As equipes intensi-
ficaram o acompa-
nhamento de saúde 
às mulheres em si-
tuação de rua. Além 
do acompanhamen-
to médico, são dis-
ponibilizadas inje-
ções contraceptivas 
para evitar gesta-
ções indesejadas. 
Adesão é voluntá-
ria.

O acompanha-
mento vem dando 
resultado: em 2017, 

10 moradoras en-
gravidaram. Após 
a disponibilização 
da injeção o núme-
ro caiu para zero. 
O controle é feito 
de três em três me-
ses, após consulta 
com ginecologista. 
“O bom vínculo da 
equipe ajudou no 
contato com essas 
mulheres. Em uma 
parceria com a Se-
cretaria de Saúde, 
uma enfermeira vai 
até o local onde 
costumam ficar e 
aplica a injeção. 
Também são ofere-
cidos outros méto-
dos contraceptivos 
para aqueles que 
optam em não to-
mar a dose trimes-
tral”, afirma a secre-
tária de Assistência 

Social, Tatiana Pel-
legrini.

Voz das Ruas – O 
projeto oferece aju-
da a todos os mora-
dores de rua, inde-
pendente de sexo. 
Após o primeiro 
contato são ofereci-
das vagas em abri-
go, oportunidades 
de tratamento de 
saúde e internação. 

“O projeto está 
pronto para acom-
panhar todos os 
moradores de rua, 
promovendo a rein-
serção social, atra-
vés da inclusão em 
programas como a 
Frente de Trabalho 
e reaproximando 
de familiares. Te-
mos vários casos 
de pessoas que sa-
íram das ruas por 

Adesão é voluntária; equipes da saúde e assistência 
social acompanham de perto

Coletores de resíduos de Jaboticabal têm se 
machucado com agulhas, seringas e cacos de vidro

Um fato que tem 
se mostrado rotinei-
ro em Jaboticabal é o 
incidente envolven-
do coletores de re-
síduos com agulhas, 
seringas e cacos de 
vidro. A imprudência 
na hora de descartar 
esses materiais têm 
causado ‘baixas’ nas 
equipes e preocupa-
do o setor de saúde 
pública.

“Pedimos à popula-
ção que separe o lixo 
para que os coletores 
não tenham nenhu-
ma infeliz surpresa e 
acabem sendo afas-
tados de suas fun-
ções. Mesmo com os 
EPI, esses materiais 

pontiagudos acabam 
perfurando a mão 
desses profissionais, 
causando grandes 
transtornos”, expli-
ca o presidente do 
SAAEJ, José Carlos 
Abreu.

Para o descarte de 
objetos como agu-
lhas e seringas, a 
dica é colocá-los 
dentro de uma gar-
rafa pet, fechar e le-
var ao Ciaf mais pró-
ximo. Já para cacos 
de vidro, a sugestão 
é que o resíduo seja 
armazenado em uma 
caixa de sapato ou 
de leite e fechar, an-
tes de ser colocado 
para a coleta. 

“Agindo de forma 
impensada podemos 
causar grandes pro-
blemas de saúde a 
esses profissionais 
e isso acarretar pro-
blemas futuros. Por 
isso, descartar o lixo 
hospitalar da forma 
correta evita quais-
quer imprevistos 
com doenças, por 
exemplo, e a própria 
dor e tratamento que 
o profissional vai ter 
que passar”, alerta a 
secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

Para saber mais so-
bre o descarte de re-
síduos, o telefone é 
(16) 3204-2880.

Imagem Ilustrativa

Descartar objetos pontiagudos e lixo hospitalar requer atenção

meio da ajuda da 
Assistência Social 
e hoje recuperaram 
a estabilidade em 
suas vidas”, afirma 
a Assistente Social, 
Lássila Roberta de 
Almeida.

A Secretaria tam-
bém promove um 
projeto de cons-
cientização sobre 
as esmolas, pedin-
do que a popula-
ção evite ajudar os 
moradores de rua 

com dinheiro. Nas 
últimas semanas, 
as equipes promo-
vem nos principais 
cruzamentos ações 
educativas com fai-
xas, panfletos e ade-
sivos da campanha.
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Quitutinho inicia contagem regressiva 
para a 36ª Festa do Quitute

Prefeito Hori e Adriana Hori apresentaram o mascote oficial 

Jaboticabal ganhou 
mais um importante 
participante na tradi-
cional Festa do Quitu-
te, evento que faz parte 
das comemorações do 
aniversário do muni-
cípio. Faltando apenas 
16 dias para a festa, o 
Quitutinho, mascote 
oficial, ‘chegou chegan-
do’ na segunda-feira 
(25) na prefeitura e já 

visitou algumas esco-
las.

“É mais um integran-
te para nossa festa da 
família. Ao lado de 
nossos servidores e 
amigos demos as boas-
vindas a ele logo pela 
manhã. O Quitutinho 
vai trazer bastante 
alegria não só para a 
criançada, mas tam-
bém para os adultos, 

por quê não?!”, comen-
ta o prefeito José Car-
los Hori.

O Quitutinho tem 
agenda cheia para os 
próximos dias. Duran-
te a manhã já visitou 
algumas escolas mu-
nicipais para conhecer 
e convidar crianças 
e adolescentes para 
acompanhá-lo na festa. 
No período da tarde, o 

mascote conheceu a Es-
tação de Eventos ‘Cora 
Coralina’ que passa por 
ampliação para receber 
a 36ª edição do evento.

“Estamos empenha-
dos em fazer a Festa 
do Quitute ainda mais 
bonita e aconchegante. 
A expectativa é muito 
grande para que dia 
11 de julho tudo esteja 
pronto e a população 
possa desfrutar”, afir-
mou a presidente da 
festa, Elivâine Almeida 
Silva.

A festa – Pratos regio-
nais e internacionais, 
doces e salgados dão 
o tom da festa. Prepa-
rados por mais de 30 
entidades do municí-
pio, a diversidade gas-
tronômica é o que mais 
chama a atenção. Além 
disso, artesãos expõem 
suas obras, um parque 

de diversões é monta-
do e dezenas de ban-
das locais e de renome 
sobem aos palcos para 
garantir a trilha sonora 
da festa. 

Em 2018, a Festa do 
Quitute acontece de 11 
a 16 de julho, na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina.


