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Alunos terão ensino reforçado; meta é 
que estejam totalmente preparados no 

final de cada ciclo do ensino fundamental

Hori entrega material inédito que 
reforçará a educação infantil e 
fundamental em Jaboticabal

O prefeito José Carlos Hori percorreu creches da cidade para entregar um 
moderno sistema de ensino aos alunos da educação infantil – de 03, 04 e 05 
anos. Já os do ensino fundamental vão receber um material didático com-
plementar ao já usado na rede pública municipal. Os cadernos estão sendo 
distribuídos aos estudantes dos anos finais de cada ciclo – 3º, 4º, 8º anos.

Prefeitura investe para 
reestruturar Jaboticabal nas 

áreas de saúde e infraestrutura

2017 foi o ano para reequilibrar as contas públicas, 2018 o de resgatar 
os bons programas que estavam abandonados e, 2019, será o de revolucio-
nar Jaboticabal. Nos últimos meses, o prefeito José Carlos Hori apresentou 
projetos, buscou o apoio de deputados federais e estaduais para emplacar 
verbas necessárias nas áreas de saúde e infraestrutura urbana.

Serão investidos mais de R$ 16,5 milhões; portas abertas 
nos governos Estadual e Federal foi o caminho

Hori entrega as chaves e 
6 novos veículos da 

saúde já começam a “rodar”

O prefeito José Carlos Hori entregou na quarta-feira (09) as chaves de 
duas ambulâncias e quatro veículos para o transporte de pacientes da rede 
pública. A Prefeitura adquiriu a frota por R$ 172 mil, através de verbas par-
lamentares conquistadas junto aos governos Estadual e Federal.

Hori e Vitório recebem Promotor da 
Infância e Adolescência de Jaboticabal
O prefeito José Carlos Hori e o vice-prefeito Vitório de Simoni receberam 

na última semana no salão nobre da prefeitura o promotor de justiça do 
Ministério Público do Estado de São Paulo Carlos Macayochi de Oliveira 
Otuski. O encontro serviu para buscar melhorias para o Fundo Municipal da 
Infância e Juventude. 
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Vitório tem ampla experiência 
em gestão pública; Hori se 

afasta para cuidar da saúde

Novo prefeito de Jaboticabal; 
novo mas experiente

A cidade acordou na sexta-feira (10) com uma notícia 
que há tempos vinha sendo ventilada nos bairros. Vitó-
rio De Simoni é o novo prefeito de Jaboticabal e deve 
ficar à frente da Prefeitura nos próximos meses. Sua es-
posa, Adriana De Simoni, assume as atividades no Fun-
do Social de Solidariedade.
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Aprovados quatro projetos em sessões 
ordinária e extraordinária 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram quatro projetos na 
segunda-feira (06/08) 
em sessões ordinária 
e extraordinária. Pre-
visto originalmente 
na pauta de votação, o 
Projeto de Resolução 
nº 11/2018, que regu-
lamenta o uso dos ve-
ículos oficiais perten-

centes à Câmara, não 
chegou a ser apreciado 
por conta de um Subs-
titutivo ao Projeto apre-
sentado por dez verea-
dores (Dr. Edu Fenerich 
(PPS), Ednei Valêncio 
(PR), Pretto Miranda Ca-
beleireiro (PPS), Daniel 
Rodrigues (PSC), Pepa 
Servidone (PPS), Dona 
Cidinha (PRB), Carmo 
Jorge Reino (PSB), Luís 

Carlos Fernandes (PSC), 
Samuel Cunha (PSDB) e 
Wilsinho Locutor(PSB)). 
O Substitutivo ao Proje-
to de Resolução acabou 
aprovado por maioria, 
com três votos contrá-
rios (João Bassi, Paulo 
Henrique Advogado e 
Beto Ariki). Já o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 36/2018, de autoria 
do vereador Luís Carlos 

Fernandes, que outor-
ga o Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao Sar-
gento Giuliano Tavares, 
que igualmente cons-
tava na pauta original, 
foi aprovado por unani-
midade. Ambos foram 
apreciados em discus-
são e votação única, 
como manda o Regi-
mento da Casa (Arts. 
145 e 147).

Outras duas matérias 
também foram inclu-
ídas na Ordem do Dia: 
o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 37/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha, que ins-
titui placas comemora-
tivas pela Semana do 
Profissional de Educa-
ção, foi aprovado por 
unanimidade. Pelo pro-
jeto, 13 profissionais 
da área receberão a 
honraria. Os nomes se-
rão indicados por uma 
comissão formada por 
três membros: o vere-
ador autor do decreto, 
um representante do 
Departamento de Es-
porte e Lazer de Jaboti-
cabal (DEL), e um repre-
sentante do Conselho 
Regional de Educação 
Física (CREF).

Já o Projeto de Lei nº 
137/2018, de autoria 
do Poder Executivo, que 
cria o cargo efetivo de 
Agente de Vida Escolar 
(AVE) no Quadro de Pes-
soal da Administração 
Pública Municipal, com 
25 vagas, foi aprovado 
em 1º turno por maio-
ria, com o voto contrá-
rio do vereador Beto 
Ariki. Com a aprova-
ção em 1ª discussão e 
votação por maioria, o 
presidente da Casa, Dr. 
Edu Fenerich, convocou 
sessão extraordinária, 
na sequência, para sub-
meter a matéria à apre-
ciação em 2ª discussão 
e votação. O resultado 
permaneceu com 12 
votos favoráveis e um 
contrário. De acordo 
com o Executivo, o pro-
fissional que ocupar o 
cargo atuará na Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer dando suporte e 
participando ativamen-
te da integração entre a 
escola, a família e a co-
munidade, “sobretudo 
em tempos de crescente 
inclusão social, sendo 
um importante recur-
so para a manutenção 

e desenvolvimento de 
um ensino público de 
qualidade”, defendeu o 
Poder Executivo. O pro-
jeto segue para sanção 
do Prefeito Municipal, 
José Carlo Hori (PPS).

TRIBUNA LIVRE – An-
tes de começar a ses-
são ordinária, o mestre 
Valcir Albieri utilizou o 
espaço da Tribuna Livre 
para falar sobre a his-
tória da arte marcial Li 
Tchuó Pa Kung Fu e do 
campeonato de Kung 
Fu realizado no domin-
go (05/08), no ginásio 
de esportes Jatobá, que 
reuniu 11 cidades da re-
gião, com vitória jaboti-
cabalense. “Antigamen-
te quando falava sobre 
Kung Fu, as pessoas 
pensavam em agressi-
vidade. É totalmente o 
contrário. Na verdade o 
intuito é trabalhar com 
a disciplina marcial... 
O Li Tchuó Pa Kung Fu 
não é só a luta marcial. 
É o desenvolvimento de 
crianças, adolescentes 
e adultos”, contou Al-
bieri.

A íntegra das sessões 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br)

SEBRAE-SP oferece programação especial no 
Dia do Empreendedor na quinta-feira (09)

Os interessados em 
conversar a respeito do 
processo de formaliza-
ção ou outros assuntos 
relacionados ao empre-
endedorismo tiveram 
uma excelente opção. 
A Prefeitura de Jaboti-
cabal, SEBRAE, Central 
do Empreendedor e 
parceiros promoveram 
no dia 9 de agosto um 
dia de atendimento a 
população.

“Nossa equipe este-
ve disponível durante 
todo o dia para tirar 
dúvidas. O empreen-
dedorismo é uma fer-
ramenta importante 
nesses tempos de crise 
e a formalização ga-
rante todos os direitos 
daqueles que sonham 
com um negócio pró-
prio”, afirma a diretora 
da Central do Empre-
endedor, Vanessa Gon-
çalves.

O atendimento acon-
tece das 9h às 16h. 
Para mais informações, 

o telefone de contato é (16) 3203-3398.

Atendimento aconteceu na Praça 9 de Julho, das 9h as 16h

Presidente da Câmara, Dr. Edu Fenerich, abre Ordem do Dia da ses-
são ordinária de 06/08/18.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001090-24.2015.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
TIAGO ALEX CHIODA, Brasileiro, CPF 215.630.978-77, Rua Angelo Perina, 151, Jardim Perina, CEP 14876-024, Jaboticabal - SP.
RCA ROLAMENTOS E VEDAÇÕES LTDA - EPP, CNPJ 06.191.284/0001-27, Rua Sao Joao, 120, Jardim Perina, CEP 14876-000,
Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Itaú Unibanco S/A, alegando em síntese: “Em 10/09/2013,
o requerente celebrou com os requeridos um contrato de refinanciamento de dívida consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário
nº413671363, no valor de R$37.798,28, já acrescido das taxas pactuadas com vencimento da primeira parcela em 14/11/2013.
Porém, não houve qualquer iniciativa dos requeridos em quitar a dívida. Dá-se a causa o valor de R$43.337,05.” Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 43.337,05 devidamente
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos
ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 02 de maio de 2018.

                              JORNAL “ A GAZETA ”    Jaboticabal / SP
04 + 11 / 08 / 2018
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A IGNORÂNCIA NOS LEVA AO SOFRIMENTO

FELIZ DIAS DOS PAIS!!!

Somos criadores de 
fontes negativas e lu-
tamos para vencê-las. 
Às vezes nos rodeia um 
mundo anormal, um cli-
ma negativo, nos dei-
xando sem ação, sem 
opção para vencermos 
e acharmos um caminho 
seguro. Mas tudo pode 
se modificar, criando-se 
recursos e meios para 
neutralizarmos as in-
fluencias negativas que 
querem nos dominar, 
nos levando ao caos. Te-
mos que orar e vigiar. 
O fortalecimento vin-
do de DEUS, o exemplo 
de JESUS, a fé, a prece, 
o recolhimento dentro 
da concentração, num 
pensamento, trazendo a 
luz, o amor e a convic-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Que a mão do Senhor 
esteja sobre todos os 
pais, derramando muitas 
bênçãos, em nome de Je-
sus! Esse é mais um dia 
Especial, para eles que 
vem sendo um instru-
mento nas mãos de Deus, 
para ensinar seus fi lhos o 
caminho da verdade, da 
qual seus preciosos nunca 
irão se desviar. 

Abraão, mesmo sendo 
de idade avançada, não 
deixou de ensinar seu fi -

Pr. Anastácio Martins

lho Isaque a ser um servo 
de Deus e respeitar to-
dos os mandamentos do 
Senhor. Isaque aprendeu 
que deveria honrar ao Se-
nhor sempre. Ele foi mui-
to abençoado. 

Vamos aprender com 
esses homens que foram 
grandes exemplos no seu 
tempo, servindo o único e 
o verdadeiro Deus. 

Você pode ensinar seus 
fi lhos através da sua ma-
neira de viver. Seja um 
servo de Deus em tudo; 
eles aprenderão mais com 
o seu exemplo, e com a 
sua atitude, enfi m, tudo o 
que você fi zer, seus fi lhos 
iram fazer. Muitos pais 
reclamam que seus fi lhos 
lhes dão muito trabalho, 
mas eu te pergunto: você 
tem sido um exemplo? 
Procure fazer coisas que 

seus fi lhos possam ter 
orgulho de você, e não 
vergonha. O inimigo tem 
destruído muitos lares, 
porque alguns não têm 
sido um verdadeiro servo 
do Senhor, como deveria 
ser. 

Isaque se tornou um 
homem muito abençoado, 
porque o Senhor estava 
sempre em primeiro lugar 
na sua vida. Quando você 
está obedecendo ao Se-
nhor, tudo vai bem à sua 
vida e na sua família. Não 
deixe nada atrapalhar a 
sua caminhada, com o Se-
nhor. Esteja sempre pron-
to para que o Senhor pos-
sa te usar para mostrar 
aos seus fi lhos, o quanto 
Deus é bom e misericor-
dioso.Ele não faz acepção 
de pessoas. Abraão pas-
sou a bênção para Isaque 

e Isaque para os seus fi -
lhos e assim por diante, 
a benção foi passando. 
Agora é a sua vez de pas-
sar a benção para os seus. 
Imagina um dia seus ne-
tos falando: o meu avô 
foi um grande homem de 
Deus. Que orgulho, eles 
terão de você. Não perca 
esta grande oportunidade 
de ser lembrado! (Gênesis 
25:19). Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: Cen-
tro. Cultos: Quarta, Sex-
ta e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente Na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com  

VIDA PLENA

Nascemos para 
“crescer”. Aliás nosso 
próprio dístico patri-
ótico, um tanto filo-
sófico, apresenta-nos 
uma direção prática 
de vida. “Ordem e Pro-
gresso”!

Parece que o objeti-
vo do “viver” é a “vida 
em plenitude”.

Desde o início da 
vida escolar somos di-
namizados pelo lema 
da nossa bandeira!

Pais de família, mes-
tres e todos os educa-

Professor Benê

dores unidos e revigo-
rados por um objetivo 
comum!

O fim é somar “di-
plomas” para alcan-
çar uma profissão ou 
seja, um “emprego” 
de bom salário. Bem! 
Deixamos ao leitor as 
reflexões conclusivas, 
dadas as condições de 
“vida”.

O melhor porém é 
lembrar que nosso ob-
jetivo de nosso viver é 
a “vida em plenitude” 
e não meramente “lu-
crativa”.

O  “utilitarismo lu-
crativo” é circuns-
tancialmente mo-
mentâneo e via de 
“corrupção”em todas 
suas dimensões e as-
pectos culturais!

Felicidade não está 
fundamentada em ali-
cerce monetário!

ção de que somos eter-
nos em espírito.                

SOMOS   IDEALIZA-
DORES QUE VIVEMOS 
EM BUSCA DA FELICIDA-
DE. SONHAMOS COM OS 
OLHOS DO CORAÇÃO E 
À PROCURA DA LUZ DO 
AMOR. AS LEMBRANÇAS 
VOLTAM JUNTO DAS 
SAUDADES, QUE SOMAM 
VIVÊNCIAS DE PODE-
RES, QUE BRILHAM COM 
A FORÇA DA PAZ E DA 
FRATERNA VONTADE DE 
SERMOS HOJE, MELHO-
RES QUE ONTEM.                   

 É O MAIOR TESOURO 
QUE BRILHA NA ETERNI-
DADE, ONDE CRIAMOS 
FORÇAS PARA VENCER-
MOS AS TREVAS E FAZER-
MOS NASCER A LUZ. É O 
TEMPO. Tudo nasce para 
vivermos. Desencarna 
mos para continuarmos 
vivendo, na vida, fora 
da matéria. Temos que 
ser fortes para vencer-
mos. 

As luzes se acendem 
para iluminarem os ca-
minhos em direção do 
certo, do positivo, para 
que as vitórias surjam 
no contexto das reali-
dades.  Seguiremos ao 

lado da caridade, como 
bandeira da salvação, 
iluminada pela beleza 
do amor, alicerçado pelo 
perdão que nasce na es-
perança e se fortalece 
na fé, como tributo de 
sonhos que se tornarão 
realidade. Somos tra-
balhadores na luta pela 
igualdade de comporta-
mento, perante a família 
e a vida profana repleta 
de ideais e compromis-
sos assumidos, antes ou 
depois de reencarnar-
mos. 

A reforma   é neces-
sária, para o aprimora-
mento das qualidades, 
que são necessárias 
para a EVOLUÇÃO, que 
é o crescimento espiri-
tual.     

Tudo pode acontecer 
no decorrer das encar-
nações

Mudanças se operam.
Transformações são 

necessárias para o cres-
cimento espiritual, de-
pendendo do esforço de 
cada um, principalmen-
te o estudo, adquirin-
do-se conhecimentos, 
abrindo novos meios de 
evolução.              VIVE-

MOS POR MUNDOS DIFE-
RENTES  

Tudo na vida passa 
por etapas, onde depa-
ramos com um mundo 
desigual. 

Os sonhos passam por 
atividades de esperan-
ças que, precisam ser 
realizados, para passar-
mos por momentos de 
felicidade. 

Seremos eternos tra-
balhadores em busca de 
felicidade, à custa de 
muito trabalho. 

O esforço e a dedica-
ção geram modificações 
no modo de pensar e 
agir diante dos proble-
mas que aparecem com 
o decorrer dos tempos.  

As alterações se mul-
tiplicam nos relaciona-
mentos dentro da famí-
lia, para prepararmos e 
enfrentarmos os proble-
mas que criamos devido 
às diferenças de evolu-
ção.    

TEMOS QUE ACREDI-
TAR EM DEUS, COMO 
FONTE DE LUZ E DE 
AMOR, A ILUMINAR OS 
CAMINHOS QUE PERCOR-
REMOS.

A  ARTE DE VIVER - PENSE EM VOCÊ

Tem pessoas que vivem 
toda sua vida pensando 
em agradar os outros. 
Nunca dizem não, nem 
dizem o que pensam para 
não desagradar os outros. 
Concordam com tudo e 
com todos. 

Mas eu  pergunto: Você 
tem feito coisas que você 
gosta, que te dão prazer, 

LUIS CARLOS 
FERNANDES
(PSICÓLOGO)

que te fazem feliz de ver-
dade?

Você precisa e deve  
pensar nos outros, mas 
isso não signifi ca que 
você tenha que   esquecer-
se de você. 

Tem pessoas que fazem 
de tudo para o outro ser 
feliz e não fazem nada 
para si, porém a primeira 
pessoa que você precisa  
fazer feliz é você.

Cuide de você para de-
pois cuidar do outro, pen-
se em você para depois 
pensar no outro,  ame-
se primeiro  para depois 
amar o outro. 

Sua vida vai se transfor-
mar quando você começar 
pensar em você. O mundo 
precisa de você, as pesso-

as precisam de você. Mas 
precisam de você bem. 
Por isso cuide da sua saú-
de, divirta-se, dance, brin-
que. Compre  presentes 
para você. Melhore sua 
auto  estima.

O que você tem feito 
por você ?

Quanto tempo você tem  
dedicado para cuidar de 
você?

Qual o último presente 
que você deu para você 
mesmo?

Há quanto tempo você 
não faz algo que você re-
almente gosta?

Não se esqueça que a 
vida  passa rápido e você 
tem todo o direito de ser 
feliz. 

Continue fazendo o 

bem para todos, mas nun-
ca se esqueça de fazer o 
bem para você em primei-
ro lugar.

Se você não se preocu-
pava com você, a partir 
de hoje você vai mudar. 
A partir de agora você vai 
fazer de tudo para que 
você seja muito feliz por-
que você merece. A partir 
de hoje você vai renascer 
uma nova pessoa. 

Jesus nos ensinou que 
devemos amar o próximo 
como a nós mesmos, ou 
seja, amar depois de ter-
se amado.

PROGRAMA CORREN-
TE DO BEM – DE SEGUN-
DA  A SEXTA-FEIRA ÀS 
08H00 PELA RÁDIO GA-
ZETA FM  107,9.

Professores passam por treinamento para 
implantação de novo material complementar

As crianças dos três 
aos cinco anos e alu-
nos do 3°, 4° e 8° anos 
começam a receber o 
novo material de ensi-
no complementar ad-
quirido pela prefeitura 
através da Secretaria de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer.

Para garantir a perfei-
ta adaptação dos alu-
nos benefi ciados pela 
iniciativa, aconteceu 

na segunda-feira (6), 
um treinamento sobre 
o novo material. “Jabo-
ticabal conta com um 
quadro invejável de 
professores, agora, va-
mos fortalecer ainda 
mais a educação com 
esse novo sistema de 
ensino complementar, 
que auxilia determina-
das faixas etárias, nos 
momentos cruciais de 
sua formação acadêmi-

ca”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Melhorias na educa-
ção – A Prefeitura de 
Jaboticabal intensifi ca 
os investimentos na 
educação, reformando 
unidades escolares, na 
formação de professo-
res através do Fórum 
da Educação, trocando 
mobiliário e garantindo 
o conforto e segurança 
dos alunos. 

Novo sistema vai ajudar no desenvolvimento da leitura e 
aprendizagem dos alunos da rede
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Árvores e frutos: a evolução 
paisagística de Jaboticabal e região

O paisagismo é um 
espelho da natureza, 
segundo afi rmam Fer-
nanda Galindo Acre e 
João Teixeira Neto, do-
centes da área de arqui-
tetura e urbanismo do 
Senac Jaboticabal. Para 
despertar o olhar da po-
pulação e profi ssionais 
do setor para as belezas 
locais e valorizar as ve-
getações regionais e as 
áreas verdes urbanas, 
eles traçaram um perfi l 
das riquezas naturais 
da cidade e região. 

O município e seus 
entornos estão inse-
ridos em um lugar de 
transição entre o cerra-
do e a Mata Atlântica do 
interior, por isso con-
tam com áreas secas 
e úmidas, compostas 
por vales de córregos 
e riachos, onde estão 
fl orestas com espécies 
de árvores típicas. Anti-
gamente, braúna, jaca-
randá-caviúna, canela-
sassafrás, pau-d’óleo, 
ipê amarelo, orquídeas 
e bromélias eram algu-
mas das que habitavam 
o local. 

Hoje, a espécie pre-
dominante na arboriza-
ção urbana é o oiti. De 
acordo com João Neto, 
esse predomínio pode 
causar problemas futu-
ros. “Se o oiti for sus-
cetível a doenças mui-
tos exemplares poderá 
morrer, causando um 
maior desequilíbrio am-
biental. Por isso existe 
a necessidade de diver-
sifi cação de espécies. ”

As riquezas de Jaboti-
cabal e região vão além 
da fl ora. O bioma anti-

Docentes do Senac explicam a história dos biomas e plantas nativas; 
unidade tem curso focado no tema

NOVENA A SATÍSSIMA VIRGEM MARIA
Rezar 09 Aves Maria durante 09 dias. Fazer 02 pedidos difi ceis e 
01 impossível.
Publicar no  9º dia. Mesmo sem fé verá o que acontece.
Agradecimento   M. C. G. P.

go abrigava diversas 
espécies de mamíferos 
que hoje estão ameaça-
dos de extinção, como 
a jaguatirica, a paca e o 
cachorro-do-mato. “As 
aves eram outros des-
taques na região, tínha-
mos jacu, curiango, sa-
racura, guacho, sabiá, 
joão-de-barro, coleiri-
nha”, conta João.

Nos locais mais se-
cos, como nos topos 
das montanhas, a vege-
tação era, e ainda é, de 
cerrado. Dessa forma, o 
que predomina são as 
árvores retorcidas com 
folhas duras, porém 
com fl ores e frutos. Fer-
nanda explica que uma 
espécie muito presen-
te é a jabuticabeira. A 
árvore é originária do 
Brasil e costuma medir 
entre 6 e 9 metros. 

“Existe uma ampla 
variedade da espécie, 
as mais apreciadas são 
a sabará, a paulista, a 
ponhema, a rajada e a 
híbrida, esta é a mais 
cultivada, devido à ve-
locidade da sua produ-
ção”, afi rma a docente 
do Senac. “Em apenas 
três anos ela já começa 
a dar frutos, enquanto 
as outras levam de 12 a 
15 anos para a primeira 
fl orada.”

Existe ainda uma 
curiosidade, conforme 
destaca João: “Pela força 
e grande disseminação 
das árvores frutíferas 
na região, as principais 
homenageiam muitas 
cidades vizinhas, como 
pitangueiras, taiuva, 
taquaritinga, taquaral, 
pradópolis e jabotica-

bal”.
Já na lista de árvores 

não frutuosas, os ipês 
nativos são os mais fa-
mosos. A farinha seca, 
monjoleiro, marinhei-
ro, orelha-de-macaco, 
eritrinas são outros 
exemplos que ainda so-
brevivem.

Para quem tiver inte-
resse em cultivar árvo-
re nativas, os docentes 
dão algumas dicas. O 
ipê branco ou amare-
lo, jequitibá-rosa, qua-
resmeira, paineira, ja-
carandá, jenipapo e 
embaúba são as mais 
indicadas para ambien-
tes externos. Já para lo-
cais internos, é melhor 
optar por orquídea de 
chão (Oeceoclades ma-
culata) ou orquídea do 
café (Ionopsis utricula-
rioides). 

No caso da jabuti-
cabeira, a árvore pode 
ser plantada em locais 
abertos, canteiros e 
vasos. Ela necessita de 
muita água e adubação 
constante, principal-
mente no formato or-
gânico. “Toda casa, jar-
dim ou até mesmo uma 
área esquecida podem 
se transformar em um 
lugar agradável, pronto 
para começar uma his-
tória que colherá bons 
frutos no futuro”, di-
zem os docentes.

Capacitação
O Senac Jaboticabal 

apoia a valorização e 
construção das áreas 
verdes e acredita que 
profi ssionais capaci-
tados podem fazer a 
diferença na cidade e 
região. Nesse cenário, 

a unidade oferece, a 
partir de 25 de agosto, 
o curso Introdução ao 
Paisagismo. 

O aluno formado será 
capaz de identifi car 
os estilos de jardim; 
analisar e desenvolver 
projetos de baixa com-
plexidade; conhecer os 
principais ecossistemas 
brasileiros e comporta-
mento das plantas; uti-
lizar técnicas simples 
para representação grá-
fi ca do projeto paisa-
gístico em planta baixa; 
avaliar as característi-
cas de solo, insolação e 
arquitetura; selecionar 
plantas e vegetais com-
patíveis com as condi-
ções locais e estetica-
mente harmônicas. 

Como pré-requisito, 
a oferta requer habili-
dades de leitura e es-
crita, conhecimentos 
em jardinagem, ensino 
fundamental completo 
e idade mínima de 16 
anos. Mais informações 
no Portal Senac (www.
sp.senac.br/jabotica-
bal) ou pessoalmente 
na unidade.

Serviço
Introdução ao Paisa-

gismo
Data: 25 de agosto a 

27 de outubro de 2018
Horário: sábado, das 

8h30 às 13h30
Local: Senac Jabotica-

bal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831, Centro – Ja-
boticabal/SP

Informações e inscri-
ções: www.sp.senac.br/
jaboticabal 

VENDEDOR (A)
Gosta de desafi os e tem sede de resultados???
Chegou a sua vez de fazer parte do nosso time!!!
Atividade: Realizar venda de Lançamentos 
Imobiliários.
Se você se interessou, envie o currículo para: 

recrutamento@vittaresidencial.com.br 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

LINDÍSSIMA

Uma Jóia rara, hip-
notizadora, brilhante e 
cravejada de talentos, 
humildade e  profissio-
nalismo. A bela de 1,79 
de altura e 24 anos de 
idade, tem esbanjado 
beleza, carisma e poten-
cial,  encantando a todos 
por onde passa.

Quem é ela? Apre-
sento então para vocês 
a  miss Guariba e vice 
Miss São Paulo 2018 Le-
tícia Lopes, da Cidade 
de Guariba/SP. Formada 
em ciências contábeis e 
cursando Educação  Físi-

Equipes da Secretaria de Obras realizam 
manutenção em vias e áreas verdes

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Obras, tem 
atuado na preservação 
do bem público. As 
equipes de tapa-buraco 
e de capinação de guias 
e sarjetas executam 
seus trabalhos em toda 
Jaboticabal.

Confi ra algumas ruas 
e avenidas que recebe-
ram a operação tapa-
buraco esta semana:

• 13 de maio
• Monteiro Lobato

• 7 de setembro
• Armando Salles 

de Oliveira
• Gaudêncio Bran-

dimarte
• Edvaldo Ballini
• Jaime de Stéfani
• Luis Petroucic
Além das podas de 

árvores que acontecem 
em várias regiões do 
município, confi ra os 
bairros onde as equipes 
de capinação de guias e 
sarjetas passaram:

• Nova Jaboticabal

• Colina Verde
• Jardim São Mar-

cos
• Jardim Barcelona
• Monterrey

• Santa Rita
Mais informações 

pelo telefone (16) 3209-
4100.

ca, a modelo, dançarina 
e miss tem uma agenda 
agitada de trabalhos e 
anda arrasando bastan-
te. Entre tantos traba-
lhos, recentemente fez 
diversas aparições den-
tro do ballet show dos 
famosos no programa do 

Faustão.
Ao que tudo indica a 

deslumbrante modelo 
continuará voando e ele-
vando a carreira Brasil a 
fora. E não basta ser lin-
da, é preciso ter o que 
ela tem,  inteligência, 
talento, personalidade, 

profissionalismo e uma 
lista de qualidades que 
fazem parte de uma car-
reira cheia de sucesso!

Seu mais novo traba-
lho foi um comercial 
para a polishop.

De olho nela!
Foto: Alison Coretti

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005654-22.2010.8.26.0291 - 2010/001105 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto,  
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANTONIO CARLOS FRANÇOLIN, CPF 627.916.998-72, Rua Passo da Patria, 
1432, Bloca A Apto 13, Bela Aliança, CEP 05085-901, São Paulo - SP EDSON LUIS FRANÇOLIN, CPF 045.089.708-77, 
Rua Passo da Patria, 1432, Bloco A Apto 13, Bela Aliança, CEP 05085- 901, São Paulo - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Banco Santander Brasil Sa, alegando em síntese: ser legítimo credor dos réus 
pela quantia de R$ 169.958,38 (Cento e sessenta e nove mil reais, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito 
centavos), representada por um Contrato de Empréstimo Conta Corrente Garantida nº 62.227482.5, celebrado em 
02.02.10, vencido em 04.03.10, e que o valor supra, objeto da presente ação, foi apurado em 27.07.10, conforme 
Demonstrativo de Débito apresentado. O autor requer a condenação dos réus ao pagamento da referida importância 
acrescida a partir de 27.07.10 de atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês, e, assim pago, isentando-os do 
pagamento das custas e honorários advocatícios. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerado 
revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 18 de maio de 2018.
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Prefeitura investe para reestruturar Jaboticabal 
nas áreas de saúde e infraestrutura

2017 foi o ano para 
reequilibrar as contas 
públicas, 2018 o de res-
gatar os bons progra-
mas que estavam aban-
donados e, 2019, será 
o de revolucionar Ja-
boticabal. Nos últimos 
meses, o prefeito José 
Carlos Hori apresen-
tou projetos, buscou o 
apoio de deputados fe-
derais e estaduais para 
emplacar verbas ne-
cessárias nas áreas de 
saúde e infraestrutura 
urbana.

Na saúde, estão sen-
do investidos R$ 3.5 
milhões, fruto de emen-
das parlamentares. Ja-
boticabal ganhará em 
breve um castramó-
vel, micro-ônibus, três 
vans, equipamentos 
odontológicos, quatro 
ambulâncias, mobiliá-

rio para CIAFs, etc. “É 
mais uma conquista 
para os pacientes. Já 
recebemos 4 veículos, 
2 ambulâncias e nos 
próximos meses rece-
beremos vários outros 
equipamentos. Vamos 
continuar batalhando 
para oferecer qualidade 
no atendimento aos ci-
dadãos”, enfatiza o pre-
feito.

Jaboticabal ganhará 
também ruas e aveni-
das recapeadas, um ter-
minal de ônibus urba-
no, novos caminhões, 
infraestrutura no Santa 
Isabel e no Parque 1º de 
maio; reforma do Labo-
ratório (2ª etapa) e do 
CIAF Centro; pavimen-
tação na Cohab 2 e na 
pista do aeroporto. “Se-
rão R$ 12.6 milhões em 
investimentos. Jaboti-

Serão investidos mais de R$ 16,5 milhões; portas abertas nos 
governos Estadual e Federal foi o caminho

 
 
 
Valor  Projeto | Obra 
R$ 550 mil  Custeio da Atenção Básica, laboratório e Centro de Saúde 

R$ 432 mil   1 Micro-ônibus (capacidade de 20 a 24 passageiros) 
 1 Van (capacidade de 12 a 15 passageiros) 

R$ 300 mil  Equipamentos para Centro de Saúde e Laboratório 
(Eletroencefalograma, Oftalmoscópio, microscópio, centrífuga laboratorial, lavadora de roupas 
industrial, computadores, ar-condicionado, ETC) 

R$ 250 mil  1 van com equipamentos odontológicos 

R$ 250 mil  1 van (mínimo de 7 passageiros com acessibilidade)  

R$ 208 mil  4 veículos  
 Aparelhos de ar-condicionado  
 Ventiladores de parede 
 Equipamentos  

R$ 200 mil  Custeio para atenção básica 

R$ 200 mil  Custeio para média e alta complexidade 

R$ 200 mil  1 ambulância SAMU (federal – aguardando pagamento) 

R$ 170 mil  1 ambulância tipo A 

R$ 150 mil  1 ambulância  

R$ 120 mil  1 castramóvel 

R$ 100 mil  Equipamentos e mobiliário para o CEO (bomba, compressor, ultrassom) 
 Equipamentos e mobiliário para Ciaf  

(ar-condicionado, cadeiras, cadeiras de rodas, fotopolimerizador, etc) 

R$ 100 mil  Equipamentos de informática  
(computadores, impressoras, roteador, impressora de código de barras, nobreak) 

R$ 80 mil  1 ambulância 

R$ 90 mil  1 ambulância (estadual – aguardando pagamento) 

R$ 90 mil  1 ambulância 

R$ 25 mil  1 kit de equipamentos odontológicos 

R$ 20 mil  Aparelhos de ar-condicionado  
 Ventiladores de parede 
 Equipamentos  

TOTAL: R$ 3.5 milhões 
 
 
 
 
 

 
 
 
Secretaria de Obras – Convênios autorizados 
 
Valor  Projeto | Obra 
R$ 2 milhões  Recapeamento Asfáltico CMM/Consórcio 

R$ 2,7 milhões  Recapeamento Asfáltico (Desenvolve SP) 

R$ 2,5 milhões  Pavimentação do Aeroporto 

R$ 800 mil  Terminal urbano 

R$ 500 mil  Recapeamento Asfáltico  

R$ 500 mil  Pavimentação Asfáltica e Drenagem 

R$ 470 mil  Novos semáforos 
 Sinalização horizontal (ruas e avenidas) 
 Pintura de solo (ruas e avenidas) 

R$ 470 mil  Infraestrutura no loteamento Santa Isabel 

R$ 470 mil  Infraestrutura no Parque 1º de maio 

R$ 450 mil  1 caminhão-pipa  
 1 caminhão basculante (Desenvolve SP) 

R$ 395 mil  Reforma do Laboratório - 2ª etapa 

R$ 319 mil  Reforma do Ciaf Centro  

R$ 300 mil  Drenagem (São Marcos)  
 Pavimentação (Cohab 2) 

R$ 265 mil  Recapeamento Asfáltico da Av. Italo Poli (em andamento) 

R$ 250 mil  1 caminhão basculante (Casa Civil) 

R$ 240 mil  Recapeamento asfáltico (Obra já iniciada) 

R$ 250 mil  1 retroescavadeira  

R$ 200 mil  Recapeamento asfáltico (Obra já iniciada) 

R$ 100 mil  Recapeamento asfáltico (Casa Civil) 

TOTAL: R$ 13 milhões 
 

cabal voltará a ser um 
canteiro de obras e te-

remos uma cidade mais 
moderna e preparada 

para o futuro”, finaliza 
Hori.

Confira os projetos já 

aprovados:
Secretaria de Saúde

Grupo ‘Demônios da 
Garoa’ se apresentou 

em Jaboticabal na 
sexta-feira (10)

A Concha Acústica de 
Jaboticabal recebeu na 
sexta-feira (10), a partir 
das 20h30, o show do 
grupo ‘Demônios da Ga-
roa’. A atração faz parte 
do Circuito Sescoop/SP 
de Cultura, uma parce-
ria entre as cooperati-
vas Sicoob Coopecredi, 
Unimed Jaboticabal, 
Coplana, Copermed 
e Uniodonto Athenas 
Paulista, e com apoio 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultura.

“Vai ser um show 
inesquecível. É um gru-

po com 75 anos de es-
trada e inúmeros hits 
de sucesso. Que as fa-
mílias compareçam e 
façam desta apresenta-
ção ainda mais delicio-
sa”, comenta o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

Com viés solidário, o 
evento promove a tro-
ca de cada ingresso por 
dois litros de leite longa 
vida, que serão doados 
ao Asilo São Vicente de 
Paulo. 

Confira os pontos de 
troca:

Sicoob Coopecredi de 

Guariba – Av. Antonio 
Albino, 1640, Vila Gara-
vello, Guariba

Unimed Jaboticabal – 
Rua Barão do Rio Bran-
co, 558, Centro, Jaboti-
cabal

Uniodonto Athenas 
Paulista – Rua Santo An-
dré, 340, Nova Jabotica-
bal, Jaboticabal

Copermed – Av. Car-
los Berchieri, 791 – 
Nova Jaboticabal, Jabo-
ticabal

Coplana – Avenida 
Carlos Berchieri, 2555, 
Cidade Jardim, Jaboti-
cabal
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Campanha continua nas unidades básicas de saúde

Mais de mil crianças foram vacinadas no 
último final de semana em Jaboticabal

Feira de Artesanato homenageia o Dia dos Pais

No último final de se-
mana, a Secretaria de 
Saúde realizou a primei-
ra etapa de vacinação 
contra a poliomielite e 
sarampo. Todas as uni-
dades básicas de saúde 
receberam a população 
das 8h às 17h. Nesse 
período, 1.150 crianças 
foram imunizadas.

A diretora do Depar-
tamento de Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto, infor-
ma que mais um dia “D” 
será realizado em 18 
de agosto. “Os pais que 
perderam a oportuni-
dade de vacinar seus fi-
lhos no último sábado, 
podem procurar as uni-

Acontece neste sába-
do (11), das 9h às 13h, 
mais uma Feira de Arte-
sanato promovida pela 
Casa do Artesão “Do-
rival Taliberti”. A feira 
será montada no espaço 
entre a Casa do Artesão 
e o Mercado Municipal.

Estarão à venda tra-
balhos em patchwork, 
crochê, tricô, feltro, 
empalhamento, costu-
ra criativa, cartonagem, 
decoupage, arte em 
MDF, vasos pintados à 
mão, cultivo de cactos 
e suculentas, bauerma-
lerai, restauração e reu-
tilização de materiais, 
entre outros.

De acordo com Lisia-
ne Barbieri, responsável 

dades básicas de saúde 
ou então participar do 
próximo dia ‘D’ no sába-
do, 18 de agosto”.

Os moradores da zona 
rural estão sendo visita-
dos por agentes de saú-
de. “Além das unidades 
básicas dos distritos, 
uma equipe está pas-
sando por sítios e fa-
zenda, imunizando os 
moradores. Quem não 
receber a visita, pode 
procurar uma das uni-
dades dos CIAF’s”, fina-
liza Maura.

Importância da cam-
panha - Doenças até 
então erradicadas no 
Brasil, a Poliomielite 
e o Sarampo voltam a 

preocupar as autorida-
des. Segundo dados da 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), apenas 
nos seis primeiros me-
ses de 2018, foram re-
gistrados 995 casos de 
sarampo no país (sendo 
611 no Amazonas e 384 
em Roraima), incluindo 
duas mortes. Ministério 
da Saúde também infor-
mou haver alto risco de 
retorno da poliomielite 
em pelo menos 312 ci-
dades brasileiras.

Para mais informa-
ções sobre a campanha, 
o telefone de contato 
do Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica 
é (16) 3203-8545. 

Prefeitura inicia preparativos 
para 7 de setembro

Aconteceu na última 
segunda-feira (6) uma 
importante reunião no 
Departamento de Cul-
tura para tratar sobre a 
organização do Desfile 
de 7 de Setembro. Nes-
te ano, a realização fica-
rá a cargo da Prefeitura 
de Jaboticabal, Tiro de 
Guerra 02-018 e Comis-

são 100 Anos do TG.
Para o prefeito José 

Carlos Hori, o desfile é 
uma tradição e um mo-
mento muito esperado 
por todos. “Convido 
toda a população para 
prestigiar. Tenho certe-
za que será um desfile 
muito bonito”, afirma.

O Departamento de 

pela Casa do Artesão, 
são esperados cerca de 
15 artesãos nesta feira. 
“Os artesãos estão bas-
tante empolgado, pois, 
a data escolhida (Dia 
dos Pais) é muito espe-
cial para todos”, expli-
ca.

Feira de Adoção de 
Animais e Sobremesa

Paralelamente à Fei-
ra de Artesanato, acon-
tecerá também a Feira 
de Adoção de Animais, 
com o apoio do Depar-
tamento de Proteção 
Animal de Jaboticabal, e 
a Feira de Sobremesas, 
com renda revertida 
para a APA (Associação 
Protetora de Animais).

Artesanato como fon-

te de renda
A Prefeitura de Jabo-

ticabal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
e atendendo a pedido 
do Prefeito José Carlos 
Hori, tem procurado 
dar maior visibilidade 
ao material produzido 
pelos artesãos da cida-
de, incentivando a par-
ticipação nas mais di-
versas feiras e eventos, 
reafirmando o artesana-
to como uma excelente 
fonte de renda.

“A feira desse final 
de semana vem aliar o 
trabalho dos artesãos, 
com a causa animal. É 
um momento em que a 
população pode apro-
veitar para visitar a fei-

ra, adotar um cãozinho, 
comprar a sobremesa 
do domingo e ainda o 

presente do seu pai”, 
afirma José Mário de 
Oliveira, diretor de Cul-

tura do município.

Cultura trabalha nos 
preparativos. “Apesar 
do curto espaço de tem-
po que temos, o empe-
nho de todos os envol-
vidos demonstra que 
será um grande even-
to”, destaca José Mário 
de Oliveira, diretor de 
Cultura.

A programação terá 

às 8h do dia 7 de Se-
tembro o Hasteamento 
das Bandeiras na Praça 
9 de Julho e o desfile 
Cívico Militar saindo 
às 8h45 do Ginásio de 
Esportes. O trajeto do 
desfile segue pela Rui 
Barbosa, finalizando na 
Praça 9 de Julho.

Encontro faz parte do ‘Agosto Dourado’, mês dedicado a discussões sobre o tema

Palestra sobre aleitamento materno reúne 
mães e gestantes na próxima semana

Na próxima terça-
feira (14), a partir das 
9h30, a Estratégia de 
Saúde da Família ‘Tere-
za Fernandes Barbosa’, 
no Cohab 3, reúne mães 
e gestantes para uma 
roda de conversa sobre 
aleitamento materno. O 
encontro faz parte do 
‘Agosto Dourado’, mês 
dedicado à conscienti-
zação sobre a importân-
cia da amamentação.

“É um momento para 
troca de experiências, 
que vai ajudar tanto na 
saúde da mamãe quan-
to na do bebê. A media-

dora e palestrante será 
a Dra. Caroline Bizarro, 
com o auxílio de toda a 
equipe. Tenho certeza 
que será uma manhã 
enriquecedora”, comen-
ta a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

A Semana Mundial do 
Aleitamento Materno, 
celebrada, sempre, nos 
primeiros dias do mês, 
ganhou ainda mais re-
levância no ano pas-
sado, quando a Lei Nº 
13.435, de 12 de abril 
de 2017 determinou 
agosto como o Mês do 
Aleitamento Materno. 

Desde então a campa-
nha “Agosto Dourado” é 
desenvolvida em todo o 
Brasil.

Para especialistas, a 
amamentação exclusiva 
até os seis meses, sem 
a oferta de água, por 
exemplo, previne doen-
ças e reduz a mortali-
dade infantil. Crianças 
alimentadas com lei-
te materno até 2 anos 
também desenvolvem, 
em média, mais inteli-
gência, e têm maior es-
colaridade e renda.
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Campanha “Não deixe seu amigo para trás” alerta 
para o abandono de animais em residências

Uma situação que 
tem preocupado o De-
partamento de Proteção 
Animal de Jaboticabal é 
o abandono de animais 
em residências. Em vá-
rios casos, munícipes 
mudam de endereço e 
deixam para trás aquele 
que para muitos é con-
siderado membro da fa-
mília. A campanha “Não 
deixe seu amigo para 
trás” quer mudar este 
cenário.

“É muito preocupan-
te, pois esse número 
vem crescendo. Quere-
mos conscientizar es-

Em vários casos, munícipes mudam de endereço e não levam o animal de estimação
sas pessoas, pois o ani-
mal é parte da família, 
e quando a gente muda, 
não deixa ninguém da 
família para atrás”, afir-
ma a diretora de Prote-
ção Animal, Valéria Bar-
bieri.

Segundo a diretora, 
alguns animais ainda 
contam com a ajuda 
de vizinhos, mas ou-
tros acabam não tendo 
a mesma sorte. “É um 
problema muito gran-
de, que acaba incomo-
dando vizinhos que na 
maioria das vezes se 
compadecem e alimen-

tam esses animais. Mas 
em vários casos, quan-
do chegamos, encontra-
mos animais sem vida”, 
conta.

Barbieri pede para 
proprietários e loca-
dores de imóveis que 
ajudem na campanha. 
“Muitas vezes quem 
nos procura são os do-
nos dos imóveis. Então, 
vale orientar que eles 
vistoriem o imóvel an-
tes do inquilino entre-
gar a chave, pois se fi-
car algum animal para 
trás o dono do imóvel 
acaba se tornando indi-

retamente responsável 
por esse animal”, disse.

Para finalizar, a dire-
tora alerta para as leis 
de proteção animal e 
conta com o apoio da 
população para coibir o 
abandono de cães e ga-
tos. “Existem as leis de 
proteção animal, mas 
a gente esbarra em fal-
ta de testemunhas. É 
muito importante que 
pessoa, quando fizer a 
denúncia de abandono, 
também esteja dispo-
nível para ir na justiça 
defender esse animal”.

Os telefones para de-

núncia de maus-tratos 
e abandono de animais 
são (16) 3203-2487 
/ 3202-8320 e 3209-

1230.
Foto: Imagem ilustra-

tiva

Presidente da Câmara de Jaboticabal 
participa da 16ª Semana Jurídica do TCESP 

Com o propósito de 
acumular conhecimen-
to para aplicar no Legis-
lativo jaboticabalense, 
o presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, Dr. Edu Fenerich 
(PPS), e o diretor do De-
partamento Adminis-
trativo, Odair Casari, 
participaram da 16ª 
edição da Semana Jurí-
dica - “As Instituições e 
o Futuro do Brasil”, pro-
movida pelo Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP), por 
meio da Escola Paulista 
de Contas Públicas.

O evento aconteceu 
na sede do TCESP, na ca-
pital do estado, de 6 a 
8 de agosto, e foi aber-
to pelo presidente da 
Corte de Contas paulis-
ta, conselheiro Renato 
Martins Costa. O objeti-
vo do evento, segundo 
o presidente do TCESP, 
é estimular o intercâm-
bio de conhecimento 
e promover debates 
sobre temas da atua-
lidade voltados à área 
jurídica. Na sequência, 
o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, 

conduziu a palestra 
inaugural, com o tema 
“A Constituição de 1988 
e o fortalecimento ins-
titucional Brasileiro”, 
quando falou da impor-
tância da Constituição 
para a consolidação da 
democracia e das insti-
tuições, e do atual cená-
rio político brasileiro.

O segundo dia de pro-
gramação contou com 
a palestra “O Judiciá-
rio e o combate à cor-
rupção”, ministrada no 
período matutino pelo 
presidente do Tribunal 
de Justiça (TJ-SP), de-

sembargador Manoel de 
Queiroz Pereira Calças. 
À tarde, o Procurador 
de Justiça do Ministério 
Público (MP-SP), Pedro 
Franco de Campos, e 
o advogado e especia-
lista em Direito Penal, 
Antonio Cláudio Mariz 
de Oliveira, debateram 
sobre os desdobramen-
tos e ações promovidas 
no âmbito da Operação 
Lava-Jato, na palestra 
intitulada “Os instru-
mentos da “Lava Jato” 
na visão da Acusação e 
da Defesa”. Durante o 
debate, ambos se posi-
cionaram sobre temas 
pontuais da operação, 
como, por exemplo, dos 
mandados de busca e 
apreensão, das prisões 
temporárias e preventi-
vas, dos acordos de de-
lação, entre outros.

O encerramento, na 
quarta-feira (08/08), fi-
cou por conta do Procu-
rador-Geral de Justiça 
do Estado de São Pau-
lo, Gianpaolo Pogggio 
Smanio, com uma ex-
posição sobre as “Com-
petências do Ministério 
Público e Tribunais de 
Contas: Possibilidade 
de atuação conjunta”.

“A Câmara tem bus-
cado constantemente 
se adequar às melhores 

práticas administrati-
vas de acordo com a 
legislação vigente para 
aperfeiçoar a transpa-
rência e o controle pú-
blico, além de atender 
os apontamentos feitos 
ao longo dos anos pela 
Corte de Contas. Dessa 
forma, a participação 
em eventos como este 
amplia nosso conhe-
cimento a respeito do 
que se tem pregado no 
ordenamento jurídi-
co atual além de uma 
oportunidade para tro-
ca de conhecimento 
com outros órgãos e 
poderes da federação”, 
avaliou Fenerich. “Te-
mos que lembrar que o 
Tribunal de Contas é o 
órgão fiscalizador das 
câmaras municipais, e 
temos que saber qual o 
posicionamento do TCE 
acerca das leis, para as-
sim realizarmos da me-
lhor maneira possível 
o trabalho na Câmara”, 
acrescentou o Chefe do 
Legislativo.

Em consonância com 
o TCESP, em fevereiro 
de 2018 a Câmara de 
Jaboticabal criou a Ou-
vidora, instituída pela 
Resolução nº 341/2017, 
e que pode ser acessada 
via site institucional, no 
Menu Ouvidoria, e pelo 

aplicativo WhatsApp no 
celular - 55 (16) 99754-
3179. Também tem sido 
modernizado o contro-
le para prestação de 
contas, transparência, 
entre outros. “Atualiza-
mos a nossa resolução 
que disciplina de forma 
mais organizada e cla-
ra a utilização dos veí-
culos da Câmara, tanto 
por parte dos vereado-
res quanto pelos servi-
dores, aprovada na últi-
ma sessão que fizemos; 
aprovamos neste ano 
também a Resolução nº 
346/2018, que regula-
menta o Processo Legis-
lativo Eletrônico, que 
quando concluído, deve 
dar celeridade no aces-
so à tramitação de do-
cumentos; aprovamos a 
Resolução nº 345/2018, 
que normatiza o regime 
interno de adiantamen-
to de despesa na Câma-
ra; fizemos concursos 
públicos em 2015 e 
2018 para o preenchi-
mento de cargos efeti-
vos conforme manda a 
legislação. Enfim, esta-
mos sempre buscando 
melhorar a estrutura e 
adequar todos os apon-
tamentos feitos pela 
Corte de Contas”, con-
cluiu Fenerich.
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Hori entrega as chaves e 6 novos veículos 
da saúde já começam a “rodar”

O prefeito José Carlos 
Hori entregou na quar-
ta-feira (09) as chaves 
de duas ambulâncias e 
quatro veículos para o 
transporte de pacientes 
da rede pública. A Pre-
feitura adquiriu a frota 
por R$ 172 mil, através 
de verbas parlamenta-
res conquistadas junto 
aos governos Estadual 
e Federal.

Os automóveis já 
estão nas ruas. “Já es-
tão licenciados, em-
placados, com seguro 
e prontos para o tra-
balho. Começamos a 

renovar totalmente a 
frota de ambulâncias e 
o transporte de pacien-
tes. Ainda vamos rece-
ber mais ambulâncias, 
vans, micro-ônibus e 
castramóvel. Entregar 
as chaves me enche de 
alegria, por saber que o 
paciente terá esse cui-
dado e estará em se-
gurança. Quero deixar 
meu agradecimento aos 
funcionários da saúde 
e, em especial, aos mo-
toristas”, diz Hori.

Nos próximos dias o 
setor de saúde também 
receberá mais veículos. 

“São conquistas impor-
tantes que vão nos aju-
dar a melhorar ainda 
mais os serviços para a 
população. Desde o iní-

cio de 2017 temos plei-
teado recursos em São 

Paulo e Brasília, e esta-
mos conseguindo avan-

çar”, comemora o pre-
feito José Carlos Hori.



sábado, 11 dE aGosTo dE 2018 9

Vitório tem ampla experiência em gestão pública; 
Hori se afasta para cuidar da saúde

Novo prefeito de Jaboticabal; 
novo mas experiente

A cidade acordou na 
sexta-feira (10) com 
uma notícia que há 
tempos vinha sendo 
ventilada nos bairros. 
Vitório De Simoni é o 
novo prefeito de Jabo-
ticabal e deve ficar à 
frente da Prefeitura nos 
próximos meses. Sua 
esposa, Adriana De Si-
moni, assume as ativi-
dades no Fundo Social 
de Solidariedade. 

Apesar de ser novo 
no cargo, o vice-prefei-
to traz na bagagem am-
pla experiência no setor 
público. Filho do ex-
prefeito Adail De Simo-
ni (gestão 1993/1996), 
Vitório é arrojado, já foi 
vereador (2013-2016), 
secretário de Planeja-
mento, da Fazenda e 
presidente da Emurja. 

“É uma honra repre-
sentar os moradores da 
cidade que nasci. Tenho 
experiência, me sinto 

maduro e preparado 
para gerir as pessoas, 
projetos e obras. Con-
tinuaremos na mesma 
linha, no mesmo voo, 
só estamos mudando o 
piloto. Seguiremos na 
mesma direção: de um 
governo voltado ao de-
senvolvimento das áre-
as social e econômica 
de Jaboticabal”, enfati-
za o prefeito. 

Vitório explicou que 
já agendou para a pró-
xima semana uma reu-
nião administrativa 
com os secretários, 
para determinar ações, 
metas e projetos que 
devem sair do papel 
nos próximos dias. “Va-
mos trabalhar bastante 
e da melhor forma pos-
sível, dia e noite. Estou 
bastante confiante na 
equipe e nos resultados 
que traremos para Jabo-
ticabal”, finaliza.

Alunos terão ensino reforçado; meta é que estejam totalmente preparados no 
final de cada ciclo do ensino fundamental

Hori entrega material inédito que reforçará a 
educação infantil e fundamental em Jaboticabal

O prefeito José Carlos 
Hori percorreu creches 
da cidade para entregar 
um moderno sistema 
de ensino aos alunos 
da educação infantil 
– de 03, 04 e 05 anos. 
Já os do ensino funda-

mental vão receber um 
material didático com-
plementar ao já usado 
na rede pública munici-
pal. Os cadernos estão 
sendo distribuídos aos 
estudantes dos anos fi-
nais de cada ciclo – 3º, 

4º, 8º anos.
Os pequenos ficaram 

encantados com as co-
res e as caixas que com-
põem o material. “Essa 
alegria nos olhos das 
crianças não tem preço. 
É importante reforçar 

o ensino com este ma-
terial que vai além do 
já oferecido. Vivemos 
uma ‘era online’, com 
a presença de uma ‘lin-
guagem da internet’. Va-
mos valorizar as com-
petências dos alunos, a 

leitura e interpretação, 
a escrita correta, a refle-
xão, o raciocínio lógico 
e vários outros tópicos 
tão importantes para a 
faixa etária”, diz o pre-
feito. 

A educação infan-

til receberá o material 
“Gênese – Sistema de 
Ensino”. A coleção é 
elaborada para aten-
der às necessidades de 
educadores e alunos. 
Oferece material com 
abordagens amplas, di-
versificadas e estimu-
lantes. Visa não apenas 
informar, mas educar, 
constituindo-se em fer-
ramentas para o desen-
volvimento cognitivo e 
emocional, sempre de 
modo lúdico e fluído. 

Os alunos do ensino 
fundamental usarão o 
material complementar 
“Um Giro pela Apren-
dizagem”, elaborado 
especialmente para de-
senvolver competên-
cias em língua portu-
guesa e matemática.
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Começa Jogos Escolares de Jaboticabal

Um bom público 
acompanhou a abertura 
dos Jogos Escolares de 
Jaboticabal. A solenida-
de aconteceu no Giná-
sio de Esportes e con-
tou com a participação 
de representantes de 
27 escolas da cidade.

Os jogos acontece de 
06 a 24 de agosto en-
volvendo mais de 3.200 
alunos com faixa etária 
de 9 a 17 anos, em três 
categorias: pré-mirim, 
mirim e infantil. “Não 
pode deixar de exaltar 
o número de atletas 
participantes nos jo-

gos, o maior depois da 
retomada que aconte-
ceu em 2009. Agradeço 
o empenho das escolas 
participantes e desejo 
boa sorte aos atletas”, 
afirma o diretor de Es-
porte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

O secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Adilson Mar-
tins, lembra os demais 
eventos realizados pela 
pasta durante 2018. 
“Começamos com o tor-
neio dos professores, 
depois o Fórum da Edu-
cação e agora os Jogos 

Cerimônia de abertura aconteceu na noite da segunda-feira 
(6), no Ginásio Municipal de Esportes

Escolares. Todos even-
tos priorizam o bem-es-
tar de nossa população, 
principalmente dos 
participantes.”

“Jaboticabal intensifi-
ca as ações esportivas 
nesse segundo semes-
tre. Anunciamos a volta 
das escolinhas de mas-
sificação e esperamos 
que os jogos motivem 
os alunos participan-
tes a continuarem a 
prática de esportes e a 
participação em nossas 
escolinhas”, ressalta o 
vice-prefeito Vitório de 
Simoni.

Entidades e associações se uniram à Prefeitura e Sebrae para evento gratuito

Dia de Atendimento ao Empreendedor e ao Cidadão 
realiza mais de 200 atendimentos 

Quem passou pela 
Praça Nove de Julho na 
última quinta-feira (09), 
em Jaboticabal, presen-
ciou uma grande mo-
bilização. Promovido 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal e Sebrae-SP, o 
Dia de Atendimento ao 
Empreendedor e ao Ci-
dadão reuniu diversas 
entidades e o resultado 
final foi positivo: mais 
de 200 pessoas foram 
atendidas.

“Procuramos dar todo 
suporte para empreen-
dedores e população 
em geral que nos pro-
curaram e ficamos mui-
to felizes com a adesão. 

Gostaria de agradecer 
a todos que estiveram 
juntos e fortaleceram 
esse evento”, comenta o 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
José Vantini Junior.

O evento foi a opor-
tunidade dos pequenos 
empresários para es-
clarecer dúvidas e ob-
ter informações sobre 
o MEI, empréstimos a 
juros baixos e demais 
demandas. Campanhas 
de conscientização para 
um trânsito mais seguro 
e a importância de não 
dar esmolas também fo-
ram realizadas no local, 
além de distribuição de 

mudas, testes rápidos 
de saúde e aferição de 
pressão.

Participaram do even-
to a Prefeitura, Sebrae-
SP, ACIAJA (Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócio de Jabo-
ticabal), PROCON, CDL 
(Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de Jaboticabal), 
INOVAJAB (Incubadora 
de Base Tecnológica), 
IPJAB (Instituto de Pes-
quisas de Jaboticabal), 
ACJ (Associação dos 
Contabilistas de Jabo-
ticabal) e Casa do Arte-
são.

Próxima edição do encontro acontece em 19 de outubro. Objetivo da organização é 
reunir o mais abrangente grupo de participantes

8º Fórum da Rede Social de Proteção da Criança e do Adolescente 

A comissão organiza-
dora começa a definir 
os detalhes da próxima 
edição do Fórum Social 
de Proteção da Criança 
e do Adolescente. Nes-
ta 8ª edição, o objeti-
vo central é envolver o 
maior número de gru-
pos que possam con-
tribuir com a proteção 
de direitos e no desen-
volvimento de políticas 
públicas eficazes.

Entre os grupos con-

vidados estão os inte-
grantes do projeto de 
Cultura de Rua. “É um 
grupo que trabalha di-
retamente com as crian-
ças e jovens da perife-
ria, nada mais justo que 
incluí-los neste momen-
to onde os direitos des-
ses grupos serão dis-
cutidos amplamente”, 
afirma a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Nesta semana uma 

reunião geral aconte-
ceu no salão nobre da 
Prefeitura de Jabotica-
bal. “Jaboticabal é uma 
cidade privilegiada por 
ter tantos grupos inte-
ressados na defesa de 
nossas crianças e ado-
lescentes. Um movi-
mento que começou lá 
atrás e vem proporcio-
nando diversos frutos”, 
finaliza Tatiana.

Grupo faz trabalho relevante junto à população proporcionando acompanhamento 
médico de qualidade, visitas domiciliares e campanhas de saúde

PSF de Córrego Rico comemora 18 anos

Os 2 mil habitantes 
de Córrego Rico contam 
com um sistema eficaz 
e acolhedor de atendi-
mento em saúde. Desde 
2000, o distrito con-
ta com uma equipe do 
programa de Estratégia 
de Saúde da Família.

Atualmente a equipe 
é formada por um mé-
dico, um enfermeiro, 
dois técnicos de enfer-
magem, cinco agentes 
comunitários de saúde, 
um dentista, um auxi-
liar odontológico e um 
farmacêutico. “O tradi-
cional PSF de Córrego 
Rico faz um trabalho 
ímpar junto à popula-
ção do distrito, tanto 
na zona urbana quanto 
rural. Felizmente temos 

uma equipe dedicada 
que garante o bom aten-
dimento na unidade”, 
afirma o prefeito José 
Carlos Hori.

“São realizadas dife-
rentes atividades, tanto 
na unidade física, quan-
to nas propriedades 
rurais e assentamento 
Terra Rica através de 
nossos agentes comu-
nitários. São 18 anos de 
dedicação, garantindo 
eficácia nas campanhas 
de vacinação, educação 
em saúde e no acompa-
nhamento no dia a dia 
de nossos pacientes, in-
clusive dos acamados”, 
declara a secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

“Mensalmente reali-

zamos 320 consultas 
médicas e mais de 700 
atendimentos odonto-
lógicos. Temos orgulho 
em trabalhar em Córre-
go Rico até pela grande 
aceitação que nossas 
ações recebem da po-
pulação beneficiada”, 
disse a enfermeira da 
unidade Grazieli Amá-
lia Reis Businaro.

PSF em Jaboticabal - 
No momento Jabotica-
bal tem seis unidades e 
nove equipes de estra-
tégia de saúde da famí-
lia, onde atende cerca 
de 42% da população 
jaboticabalense.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSOS E DA CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA

A Câmara Municipal de Jaboticabal DIVULGA aos candidatos inscritos para o cargo 001 - Motorista, a análise de recursos 
contra nota da prova prática e classificação prévia e a classificação definitiva.

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

RECURSO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO PROVA RESULTADO

366281 ELESIER ANTONIO RODRIGUES GOMES 24656968 001 - Motorista 004 - Prova Prática INDEFERIDO

366283 ESTEVAO LUIZ HERMACORA 25094386 001 - Motorista 004 - Prova Prática INDEFERIDO

2) Resultado da análise de recursos contra classificação prévia

RECURSO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO PROVA RESULTADO

366280 ELESIER ANTONIO RODRIGUES GOMES 24656968 001-Motorista 004 – Prova Prática INDEFERIDO

3) Classificação Definitiva

Inscrição Nome Dt.Nasc. N Obj N PPrat N Final C Ampla C Negros C Defic

23577690 MAYKON CAETANO DA COSTA 22/08/1985  97,500  100,000  197,500  1
23718889 LEONEL GALEOTE 29/04/1963  95,000  100,000  195,000  2
24847860 GIBSON CAETANO PADUA 17/07/1971  95,000  99,000  194,000  3
23625376 JOSE MARCIO ZANETTI JUNIOR 10/02/1984  92,500  99,000  191,500  4
25079476 CRISTIANO PIRES DOS SANTOS 07/04/1984  90,000  99,000  189,000  5
24812064 AMAURI OLIVEIRA DE SOUZA 12/12/1969  90,000  99,000  189,000  6
24755559 VERONILDES DUARTE DE ALMEIDA 01/02/1967  92,500  96,000  188,500  7

25108689 DENIS FRANK DA SILVA BARBOSA 24/11/1988  90,000  98,000  188,000  8

24742333 FERNANDO CESAR LEMO 16/04/1981  90,000  98,000  188,000  9
23648660 WELINGTON JHON DA SILVA 21/09/1984  92,500  95,000  187,500  10  1
23634812 HUMBERTO SHIGUETAKA ONITUKA 20/12/1973  92,500  95,000  187,500  11
24656968 ELESIER ANTONIO RODRIGUES GOMES 17/05/1974  90,000  96,000  186,000  12
25094386 ESTEVAO LUIZ HERMACORA 08/02/1977  90,000  95,000  185,000  13
24213322 SIDINEI GOMES ALVES 27/08/1986  87,500  96,000  183,500  14  2
23620900 MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES 14/05/1980  87,500  96,000  183,500  15  3
24674923 EVERALDO LUIZ DA SILVA 02/12/1976  90,000  91,000  181,000  16
24679666 GERSON PEREIRA DUARTE 01/07/1965  97,500  83,000  180,500  17  4
24099929 DORIVAL ROLDAN 22/05/1955  90,000  86,000  176,000  18
23756217 AMANDA ROSA DA SILVA 20/10/1992  92,500  60,000  152,500  19

Legendas:
Dt.Nasc. = data de nascimento
N Obj = Nota da prova objetiva
NPPrat = Nota da prova prática
N Final = Nota Final
C Ampla = Classificação Definitiva (Ampla Concorrência)
C Negros = Classificação Definitiva (Negros ou Afrodescendentes)
C Defic = Classificação Definitiva (Pessoas com deficiência)

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

Jaboticabal, 11 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 347, DE 07 DE AGOSTO DE 2018

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão 
Ordinária realizada dia 06 de agosto de 2018, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO

Regulamenta o uso dos veículos oficiais pertencentes à Câmara Municipal de Jaboticabal, por parte dos Vereado-
res, Servidores do Poder Legislativo Municipal e para Representação Oficial e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich, Ednei Valêncio, Pretto Miranda Cabeleireiro, Daniel Rodrigues, Pepa Servidone, Dona Cidinha, Carmo 
Jorge Reino, Luís Carlos Fernandes, Samuel Cunha e Wilsinho Locutor.

Art. 1º Os veículos oficiais da Câmara Municipal, próprios ou locados, somente poderão ser requisitados por Vereadores, Servido-
res e utilizados para Representação Oficial do Poder Legislativo, sendo sua utilização permitida exclusivamente no exercício do serviço 
público e nas atividades próprias, correlatas e delas derivadas da referida representação.

§1º Os Vereadores poderão utilizar os veículos oficiais fora da sede do município, em viagens intermunicipais e interestaduais, no 
exercício de suas atividades parlamentares, respeitado o disposto no artigo 8º desta Resolução.

§2º Os Servidores do Poder Legislativo Municipal poderão utilizar os veículos oficiais fora da sede do município, em viagens inter-
municipais e interestaduais, no exercício do serviço público, para atender as necessidades do Poder Legislativo ou na participação em 
cursos de capacitação, respeitado o disposto no artigo 8º desta Resolução.

§3º O veículo em representação oficial do Poder Legislativo Municipal, nas atividades dispostas na Lei Orgânica do Município 
e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaboticabal, bem como, em atividades correlatas e delas derivadas, será utilizado 
exclusivamente:

I. pelo Presidente da Câmara Municipal;
II. pelo Vereador que assumir a Presidência, nas hipóteses previstas pelo ordenamento jurídico vigente;
III. por qualquer Vereador, quando representando o Poder Legislativo Municipal, nos diferentes eventos, mediante designação 
do Presidente da Mesa Diretora.

Art. 2º Para utilização do veículo oficial pelo  gabinete do Vereador, por parte de  Assessor Parlamentar lotado no gabinete do 
respectivo Parlamentar, exigir-se-á autorização prévia e expressa do respectivo Parlamentar, quando o uso se der nos limites territo-
riais do Município.

§ 1º Na utilização do veículo oficial por Assessor Parlamentar fora dos limites do Município, além da autorização prévia e expressa 
pelo respectivo parlamentar, da justificativa expressa para o requerimento de tal utilização, deverão ser obedecidas ainda, todas as 
disposições insertas no artigo 8º desta Resolução.

§ 2º O Vereador que emitir a autorização para utilização do veículo oficial por Assessor Parlamentar lotado em seu gabinete, tanto 
no uso dentro dos limites territoriais do Município quanto fora deles, será o único e exclusivo responsável por qualquer irregularidade 
na referida utilização.

§ 3º O Vereador que requisitar e autorizar a utilização do veículo oficial por Assessor Parlamentar lotado em seu gabinete, será o 
único e exclusivo responsável pela devolução aos cofres públicos de importâncias cujos gastos forem julgados irregulares pelos órgãos 
de controle ou pelo Poder Judiciário.

Art. 3º Os veículos oficiais serão conduzidos exclusivamente por funcionários efetivos ocupantes do cargo de motorista, do quadro 
de cargos da Câmara Municipal de Jaboticabal, salvo em caso de força maior, devidamente justificado e mediante autorização da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 4º É vedado o uso dos veículos oficiais:
I. em roteiro/trajeto/itinerário diferente do constante da requisição preenchida, assinada e autorizada, salvo por motivo justificado 
ou força maior;
II. no transporte e/ou distribuição de material estranho às atividades da Câmara Municipal;
III. em qualquer atividade estranha ao serviço público, excetuadas as atividades próprias, correlatas e delas derivadas, da 
representação do Poder Legislativo, previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

Art. 5º São deveres dos Vereadores e Servidores, usuários dos veículos oficiais, bem como dos respectivos motoristas, utilizá-los 
em estrita obediência das normas legais e aos princípios inerentes à Administração Pública, observando as seguintes condutas:

I. colaborar com a preservação do patrimônio público, evitando danos aos veículos;
II. não concordar ou concorrer para o uso indevido do veículo;
III. não utilizar o veículo para fins exclusivamente particulares;
IV. obedecer aos horários e itinerários previstos na “Requisição do Veículo”;
V. não fumar no interior do veículo.

Art. 6º Cabe exclusivamente aos usuários dos veículos oficiais observarem as seguintes regras de conduta:
I. colaborar com o planejamento dos serviços, requisitando o veículo, com a devida antecedência;
II. evitar a realização de atos que retirem a atenção do motorista ou a sua atuação dentro das normas do Código de Trânsito 
Brasileiro;
III. comunicar o Departamento de Administração sobre qualquer irregularidade cometida pelo motorista ou relacionada à manu-
tenção ou preservação do veículo.

Art. 7º Aos motoristas cabe as seguintes obrigações funcionais:
I. dirigir o veículo de acordo com as leis de trânsito, mantendo-se atualizados às novas regras e às formas de direção defensiva;
II. operar conscientemente o veículo, obedecidas as suas características técnicas e as instruções sobre a sua manutenção;
III. cumprir rigorosamente os itinerários previstos, comunicando as eventuais alterações necessárias;
IV. apresentarem-se nos locais determinados com a necessária antecedência ao horário de início do transporte;
V. comunicar por escrito o Departamento de Administração, as ocorrências verificadas durante o período de trabalho, inclusive 
a prática de danos aos veículos por parte dos usuários;
VI. não estacionar em locais proibidos;
VII. não praticar atos ou manobras que possam comprometer a imagem da Câmara Municipal;
VIII. não ingerir bebida alcoólica ou medicamentos de uso controlados, quando estiver em serviço;
IX. não entregar a qualquer outra pessoa a direção do veículo sob sua responsabilidade;
X. manter o veículo limpo interna e externamente;
XI. verificar as condições técnicas do veículo, a validade dos equipamentos e acessórios obrigatórios e a documentação veicular 
antes dos transportes;
XII. comunicar qualquer irregularidade com a Carteira Nacional de Habilitação ou a impossibilidade definitiva ou temporária de 
direção veicular;
XIII. zelar pelo bom e fiel cumprimento das normas e ordens dos superiores;
XIV. manter a discrição na companhia e em atos nos quais esteja no exercício de suas funções;
XV. não sair dos limites do município sem a “Requisição do Veículo”, devidamente autorizada;
XVI. cabe ao motorista de cada veículo oficial, responsabilizar-se pelo pagamento das multas por infrações às normas de trân-
sito, aplicadas ao veículo por ele conduzido.

Art. 8º Para a utilização dos veículos oficiais em viagens intermunicipais e/ou interestaduais, será necessário:
I. solicitar a autorização por meio da “Requisição do Veículo”, junto Departamento de Administração, com a devida antecedência;
II. o solicitante deverá preencher a requisição constando:

a) município de destino;
b) local visitado no destino;
c) motivo da viagem;
d) data da viagem;
e) assinar e colher assinatura das testemunhas.

III. devolver a requisição devidamente preenchida e assinada ao Departamento de Administração para autorização;
IV. com a cópia da requisição autorizada, solicitar o adiantamento de numerário ao Departamento Financeiro, de acordo com a 
Resolução nº 345/2018;
V. no retorno preencher junto ao Departamento de Administração a quilometragem de saída e retorno, horário de saída e retorno, 
entregar comprovantes que justifiquem a viagem e prestar contas junto ao Departamento Financeiro, conforme Resolução nº 
345/2018.

Art. 9º Esta Resolução será regulamentada, no que couber, por Ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário em especial a 
Resolução nº 309/2009.

Jaboticabal, 07 de agosto de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 07 de agosto de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1590/2018)
(Substitutivo ao Projeto de Resolução nº 11/2018) 

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 702, DE 07 DE AGOSTO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na 
Sessão ordinária realizada dia 06 de agosto de 2018, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 1º Sargento Giuliano Tavares e dá outras providências.

Autoria: Luís Carlos Fernandes

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao 1º Sargento Giuliano Tavares.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designa-

da pelo Presidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada 

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

Jaboticabal, 07 de agosto de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 07 de agosto de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1731/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 36/2018) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 703, DE 07 DE AGOSTO DE 2018.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na 
Sessão ordinária realizada dia 06 de agosto de 2018, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Institui placas comemorativas pela Semana do Profissional de Educação Física e dá outras providências.

Autoria: Samuel Cunha

Art. 1° Ficam instituídas Placas comemorativas pela “Semana do Professor de Educação Física”.
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 13 (Treze) Placas 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 03 (três) membros, a saber:

a) a vereador autor deste Decreto Legislativo, que a presidirá;
b) um representante  do DEL – Departamento Esporte e Lazer de Jaboticabal; 
c) um representante do CREF – Conselho Regional de Educação Física;

Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada no ano de 2018, preferencialmente no mês de se-
tembro

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

Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 07 de agosto de 2018.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, aos 07 de agosto de 2018.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 1784/2018) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 37/2018) 

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Elevadores Pereira Manutenção e Comércio de Peças Ltda.-ME
FUNDAMENTO: Contrato nº 24/2018
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva de um elevador hidráulico, sem 

fornecimento de peças de reposição, para funcionamento em dois andares (térreo e 1° andar), instalado na sede Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais)
DATA DO CONTRATO: 01/08/2018

Educação desenvolveu 
atividades de 

férias nas creches
As creches de Jabo-

ticabal não pararam 
durante o período 
de recesso escolar. 
Pelo contrário, a Se-
cretaria de Educação 
promoveu atividades 
diferenciadas, que es-
timularam novas ex-
periências às crianças 
de 0 a 3 anos e fi ze-
ram o ambiente esco-
lar ainda mais alegre 
e descontraído.

Para o secretário 

de Educação, Adilson 
Martins, a inovação é 
resultado do empe-
nho de toda a equipe 
de trabalho. “Temos 
uma equipe motivada 
e que se dispõe a fa-
zer o melhor quando 
o assunto é as nossas 
crianças. Os pais e 
responsáveis podem 
ter certeza que esta-
mos trabalhando para 
oferecer o que há de 
melhor para seus fi -

lhos”, disse.
Atividades lúdicas 

como teatro, ginca-
nas, contos, passeios 
e piqueniques foram 
algumas das atra-
ções. “A proposta foi 
para que saíssemos 
da rotina. Foi bem di-
ferente e acredito que 
todos aproveitaram 
bastante”, comentou 
a Assessora Técnica 
Pedagógica, Cláudia 
Caetano.
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Hori e Vitório recebem Promotor da 
Infância e Adolescência de Jaboticabal

O prefeito José Carlos 
Hori e o vice-prefeito 
Vitório de Simoni rece-
beram na última sema-
na no salão nobre da 
prefeitura o promotor 
de justiça do Ministé-
rio Público do Estado 
de São Paulo Carlos 
Macayochi de Olivei-
ra Otuski. O encontro 
serviu para buscar me-
lhorias para o Fundo 
Municipal da Infância e 

Juventude. 
“Foi uma reunião 

muito boa, solicitada 
pelo Dr. Carlos, onde 
contamos também com 
a participação de repre-
sentantes de entidades 
e associações. Como já 
fui presidente de enti-
dade, sei das dificulda-
des enfrentadas para 
continuar desenvolven-
do um trabalho tão im-
portante para a comuni-

dade”, comentou Hori.
O prefeito se colocou 

à disposição para con-
tinuar avançando com 
o tema. “Junto com a 
nossa secretária de As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini, vamos con-
tinuar propondo solu-
ções e melhorias para 
garantir um futuro me-
lhor para Jaboticabal”, 
finalizou.


