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Jogos 
Escolares 
interage 
escolas e 
mais de 3 
mil alunos

Desfile de 7 de Setembro exalta 
60 anos da Banda Musical São Luís

A Prefeitura de Ja-
boticabal e o Tiro de 
Guerra 02-018 acerta-
ram detalhes para o 
tradicional desfile de 7 
de Setembro. Além das 
comemorações em tor-
no da Independência do 
Brasil, esta edição co-
memora um outro fato 
importante: o Jubileu 
de Diamante da Banda 
Musical São Luís.

Um dos patrimônios culturais de Jaboticabal celebra o Jubileu de 
Diamante com uma história que se mistura com a de Jaboticabal

Exposição mobilizou 
apaixonados por 

orquídeas 

Reunindo expositores de 29 cidades perten-
centes a cinco Estados brasileiros (Minas Gerais, 
Goiás, Paraná, Mato Grosso e São Paulo), a 35ª 
Exposição Nacional de Orquídeas de Jaboticabal 
confirmou sua importância no calendário anual 
de eventos do município e mobilizou grande pú-
blico.

Prefeitura implanta 0800 
e moderniza iluminação 

pública 

A Prefeitura decidiu modernizar 
todo o atendimento na manutenção e 
troca de lâmpadas. A partir da próxi-
ma segunda-feira (10), começa a fun-
cionar o 0800-777-9547 que tornará o 
serviço mais ágil, flexível e com alta 
resolução.

Meta é acompanhar de 
perto cada serviço, dando 

retorno aos moradores

Campanha de Vacinação 
contra Sarampo e Poliomielite 

é prorrogada até o dia 15

A Prefeitura, através da Secretaria 
de Saúde, informa que foi prorroga-
da a Campanha de Vacinação contra 
Sarampo e Poliomielite. Crianças de 
um a quatro anos devem procurar as 
unidades de saúde de Jaboticabal e 
distritos até o dia 15 de setembro.

Pais devem procurar as 
unidades básicas de saúde 

Mapa digital terá informações socieconômicas e apontará 
pontos positivos e negativos de cada cidade

Prefeito Vitório debate previdência municipal 
em reunião da Região Metropolitana

Prefeito Vitório conversa com 
funcionários da Secretaria de Obras

O prefeito de Jaboticabal, Vitório De Simoni, vi-
sitou a Secretaria de Obras e Serviços Públicos na 
terça-feira (04). O encontro aconteceu logo pela 
manhã, às 06h40, e serviu para reforçar o com-
promisso da nova gestão com os funcionários da 
pasta.

As autoridades da re-
gião continuam empe-
nhadas para debater os 
problemas metropoli-
tanos. Nesta 9ª reunião 
da Região Metropoli-
tana de Ribeirão Preto 
(RMRP), os prefeitos de-
finiram as cidades com 
assento no Comitê Exe-
cutivo do Plano Diretor 
de Desenvolvimento 
Urbano Integrado.
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“Dia Municipal do Surdo” é aprovado 
na Câmara de Jaboticabal

Por unanimidade, os 
vereadores da Câmara 

Municipal de Jabotica-
bal aprovaram, com dis-

pensa de 2ª discussão e 
votação, em sessão or-

dinária de segunda-fei-
ra (03/09), os dois pro-
jetos de lei previstos na 
Ordem do Dia. O Proje-
to de Lei nº 144/2018, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (PPS), 
inclui o “Dia Municipal 
do Surdo” no Calendá-
rio Oficial de Eventos 
do Município de Jabo-
ticabal. De acordo com 
o texto, a comemoração 
ocorrerá anualmente 
em qualquer dia da se-
mana em que cair o dia 
26 de setembro, poden-
do os poderes Legislati-
vo e Executivo realizar 
ou apoiar eventos rela-
cionados com o tema 
para conscientização, 
inclusão e combate ao 
preconceito.

Por sua vez, Proje-
to de Lei nº 143/2018, 
de autoria do vereador 

Samuel Cunha (PSDB), 
homenageia Oswaldo 
Bazone, um dos precur-
sores da “Orquestra Sul 
América” e fundador da 
“Jaboticabal Orquestra”, 
que dará nome ao Core-
to da Praça Municipal 
Ernesto Poli, próximo 
ao Centro Recreativo 
Municipal “Edson Marti-
ni”. Os projetos seguem 
sanção ou veto do Pre-
feito Municipal.

Já os vetos do Exe-
cutivo aos projetos de 
lei nº 134/2018 e nº 
135/2018, constantes 
na pauta, foram man-
tidos pelos vereadores 
igualmente por unani-
midade. Os projetos 
propunham denominar 
duas servidões de pas-
sagem, uma via locali-
zada na Rua São João, 
junto ao número 1.444, 

que levaria o nome de 
Travessa Odette Célico 
Godoy, e a via também 
na Rua São João, junto 
ao número 1.360, de 
Travessa Benedito Si-
queira Neves. No entan-
to, o Poder Executivo 
apontou que os locais 
pretendidos na pro-
posta legislativa cons-
tam registrados como 
propriedade particular, 
fato que impede o Poder 
Público de nomear o lo-
cal. O autor da matéria, 
vereador Pepa Servido-
ne (PPS), pediu descul-
pas às famílias dos que 
seriam homenageados 
e afirmou que voltará a 
apresentar matéria se-
melhante ainda que em 
outra via.

Comunidade surda de Jaboticabal, Monte Alto e Taquaritinga acom-
panham sessão ordinária de segunda-feira (04/09), quando foi vota-
da lei que cria o Dia Municipal do Surdo.)

Projeto da LDO 2019 começa a tramitar 
na Câmara Municipal de Jaboticabal 

Está aberto o prazo 
para que os vereadores 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal apresentem 
emendas ao Projeto de 
Lei nº 147/2018, que 
dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para o Exercí-
cio de 2019, de autoria 

do Poder Executivo. Os 
parlamentares têm até 
o dia 1º de outubro para 
votar o projeto, que foi 
lido na sessão ordiná-
ria de segunda-feira 
(03/09). Antes, porém, 
a Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câma-
ra, presidida pelo ve-

reador Beto Ariki (PSL), 
discutirá a matéria em 
audiência pública, mar-
cada para o dia 19 de 
setembro, às 20 horas, 
no Plenário da Casa, em 
cumprimento à legisla-
ção.

De acordo com o tex-
to, já apresentado pelo 

Executivo Municipal 
em audiência pública 
no dia 30 de agosto, na 
Câmara, a previsão é de 
que Jaboticabal tenha 
uma receita total de R$ 
377.3 milhões de reais 
para 2019, particiona-
dos entre Prefeitura, 
Câmara, SAAEJ, SEPREM 
e Fundação de Ampa-
ro ao Esporte (FAE). Do 
montante estimado, R$ 
278.8 milhões serão 
destinados à Prefeitura 
Municipal; R$ 53.7 mi-
lhões para o SEPREM; 
R$ 32 milhões para o 
SAAEJ; R$11.4 milhões 
para a Câmara Muni-
cipal; e R$ 1.3 milhão 
para a FAE.

“No caso da arrecada-
ção esperada não acon-
tecer, a despesa deve 
ser limitada conforme 
os critérios estabeleci-
dos na LDO. Neste caso 
o município pode optar 
pela limitação da des-
pesa em investimento, 
em ações desportivas e 
culturais, em despesas 
com viagens, em despe-
sas de contratação de 
serviços, em despesas 
com material de consu-

mo. Jamais nos serviços 
essenciais, como manu-
tenção do ensino, saú-
de, assistência social e 
o pagamento da folha 
de pessoal”, explicou o 
contador da Prefeitura 
Municipal, José Apa-
recido Quintino, que 
apresentou a previsão 
orçamentária da LDO.

Entre as propostas 
traçadas pela Adminis-
tração jaboticabalense 
para 2019, mediante 
convênios, recurso pró-
prio e operação de cré-
dito, está a construção 
do terminal de trans-
porte urbano; a quadra 
do bairro São José; in-
fraestrutura no bairro 
Santa Izabel; recapea-
mento asfáltico; refor-
mas do CIAF Centro, do 
laboratório e do Com-
plexo Antônio Mônaco; 
pavimentação do ae-
roporto; o anel viário; 
aquisição de área para 
um complexo de lazer; 
instalação de um centro 
empresarial; moderni-
zação da tecnologia da 
informação; entre ou-
tros. A estimativa é de 
que as propostas cus-

tem aos cofres públicos 
cerca de R$ 17.7 mi-
lhões, sendo quase R$ 
9 milhões provenientes 
de convênios com os 
governos Federal e Es-
tadual, R$ 3.5 milhões 
com recursos próprios 
e R$ 5.2 milhões por 
operações de crédito.

A íntegra do projeto 
da LDO 2019 está dis-
ponível para análise no 
site da Câmara Munici-
pal (www.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br), na 
seção Links Úteis, loca-
lizado na página inicial.

Para lembrar – A LDO 
é o instrumento que 
orienta a elaboração 
dos orçamentos fiscais 
e da seguridade social 
para o exercício seguin-
te, planejando a gestão 
fiscal de forma a garan-
tir o equilíbrio entre 
receitas e despesas. A 
partir das diretrizes 
orçamentárias, o chefe 
do executivo elabora a 
Lei Orçamentária Anu-
al (LOA), que segue as 
diretrizes, objetivos e 
metas estabelecidos no 
Plano Plurianual (PPA).

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, ve-
reador Beto Ariki,  faz questionamentos durante audiência pública 
da LDO
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A SECA ELEIÇÃO - RENOVAÇÃO

Quando Elias foi ter com 
o rei Acabe, disse: assim 
diz o Senhor, durante três 
anos e seis meses não cai-
rá uma gota d’água sobre 
a terra. O rei fi cou apavo-
rado, mas não deu crédito 
na palavra do homem de 
Deus, porque estava fora 
da presença do Senhor, 
e não conseguiu ouvir a 
Sua voz. Ele fazia o que 
achava melhor e não bus-
cava ao Senhor para to-

Pr. Anastácio Martins

mar qualquer decisão. Só 
sabia fazer o que pensa-
va que era certo, por isso 
que muitos pagaram um 
preço alto pela desobedi-
ência do rei. A seca foi tão 
grande que ninguém tinha 
mais nada para comer. Al-
guns estavam esperando 
a morte. Que coisa ter-
rível! Infelizmente hoje 
não é diferente. Deus tem 
usado homens e mulheres 
para alertar o seu povo do 
perigo eterno, mas muitos 
dizem: eu não tenho tem-
po para ir à igreja para ou-
vir a voz do Senhor. Estão 
brincando com a verdade,  
desprezando a Palavra do 
SENHOR, pensando que se 
darão bem no último DIA.
Pena que não abrem o co-
ração para o Senhor Jesus 
entrar e fazer a mudança 
que precisa ser feita. 

Por mais que Deus fala, 
eles ainda mantêm o cora-
ção fechado. Estão fazen-
do como o rei, desprezan-
do a Palavra do Senhor. 

É bom você despertar 
desse sono profundo que 
o inimigo colocou na sua 
vida, para você não co-
nhecer a verdade, conti-
nuar vivendo no erro e se 
afastando cada vez mais 
do Senhor Teu Deus. 

Acorde meu amigo, an-
tes que seja tarde demais. 
Quantos que já não quise-
ram voltar atrás e come-
çar tudo de novo. Infeliz-
mente quando se dão por 
conta, já é muito tarde. 
Quando o Senhor usar al-
guém para te alertar da 
seca que virá, isto é, dos 
problemas, das difi culda-
des, das tribulações e etc, 
ouça com atenção, você 

poderá passar por ela sem 
sofrer mal algum. 

Entrega o teu caminho 
ao Senhor. Ele usará pes-
soas que você nem imagi-
na para lhe falar do amor 
Dele. Não despreze, Deus 
tem pressa em lhe aben-
çoar. (I Reis 17:1). 

Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cul-
tos: Quarta-Feira, Sexta-
Feira 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

VAMOS AGRADECER O HOJE

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

O hoje é um momen-
to sagrado de concen-
tração, de ansiedade, 
preparação para novos 
e venturosos dias. O on-
tem ficou para trás, são 
lembranças cultivadas 
no passado, em vidas 
anteriores. O amanhã 
são promessas que virão 
com o tempo, são novas 
realizações na continua-
ção de desejos e obriga-
ções a serem cumpridas 
do que ficou. São novas 
reencarnações  na ida e 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

volta de um plano para  
outro, de uma dimensão 
para outra. Tudo nasce 
para florir, são frutos 
eternos que aparecem 
num cenário de beleza 
natural e progressiva. 
São vidas que pedem 
para viverem novamen-
te, trazendo novas ener-
gias, numa força que 
nos leva a caminhos tra-
çados, antes da reencar-
narmos. São pedidos e 
suplicas que levadas a 
DEUS, se transformam 
em realidades, depen-
dendo de nós. O agra-
decimento é um ponto 
positivo, num encontro 
com DEUS, num bálsamo 
de tranqüilidade, de co-
ração aberto, para sen-
tirmos que somos seus 
filhos eternos, num po-
der de fé, esperança e 
caridade. A eternidade 
é uma busca  que vive 
nos acolhendo, como 
filhos da natureza. Pre-
cisamos nascer sempre 
em espírito, para poder 
agradecer o dia de hoje. 
Reencarnações que pas-
saram, mas que estão 
gravadas dentro de nós.
São sementes de luz 
que não podem apagar 

os direitos e deveres, 
onde deve reinar a paz, 
o amor e o entendimen-
to, para nascer a EVOLU-
ÇÃO. O alimento é a ca-
ridade, a fé e a força que 
nos liga a DEUS. A fonte 
do desejo é a felicidade. 
O bem é a energia pura 
que tem que se espalhar, 
para trazer o entendi-
mento, que somos eter-
nos em espírito e que a 
morte não existe.

O amanhã  virá, com 
novos caminhos, co-
nhecimentos que trarão 
choques entre todos que 
habitam este mundo em 
transição. Tudo poderá 
mudar, são os tempos 
que sofrem alterações. 
Existe o modo de agir, 
pensar, com modifica-
ções na religião, nas 
ações e reações sociais 
e políticas. O hoje está 
presente, num dia de 
sol, iluminado de pra-
zer, na luz da caridade 
e nas criações da época 
das invenções, dentro 
da hierarquia de valo-
res, que passam por 
transformações à luz do 
EVANGELHO DE JESUS,  
dentro da BOA NOVA, 
no aparecimento da ter-

ceira revelação: o ESPI-
RITISMO,  como força 
maior de poder, de ciên-
cia, filosofia e religião, 
dominando muitos con-
ceitos antigos de crendi-
ces e de seitas que não 
evoluíram o necessário, 
para darem amparo aos 
seus fieis seguidores. 
O alimento espiritual 
tem que ser distribuí-
do na proporção, den-
tro da escala evolutiva 
de cada um, no lema de 
servir para ser servido, 
de amar para ser amado.

O caminho tem que 
ser seguro, apoiado na 
oração, no pensamen-
to positivo, no recolhi-
mento sincero de per-
doar para ser perdoado, 
onde criamos um saldo 
positivo de união, paz 
e prosperidade. Sempre 
temos pela frente mais 
um dia, em um inicio de 
agradecimento pela noi-
te que passou, pela lin-
da madrugada, num céu 
repleto de estrelas nos 
iluminando e provando 
que existe outros mun-
dos habitados, talvez 
não iguais ao PLANETA 
TERRA, de provas e ex-
piações. Estamos num 

Estamos às véspe-
ras do acontecimen-
to que se repete de 
quinquênio a quin-
quênio. Bem que fos-
se um “ lustro” de re-
forço do patriotismo 
de eleitores e candi-
datos políticos! Aí a 
dúvida fundamenta-
da em muitas inter-
rogações!

O corrompido re-
presentante da au-
toridade do poder 
paterno, que gover-
nava este “ quinhão” 
de Portugal, voltan-
do dos braços amo-
rosos de sua aman-

Professor Benê

te, sentindo o peso 
do país escravo bra-
dou às margens do 
Ipiranga: “ Indepen-
dência ou Morte”!

Hoje estamos ou-
vindo novos heróis  
“desejosos” de liber-
tar a “brava gente” 
dos desacertos de 
um corrupto gover-
no!

Certamente não  se 
trata de livrar-se de 
um “pesadelo”! Sim, 
trata-se de libertar 
um povo sofredor 
das injustiças gera-
das por tanta cor-
rupção!

A cobiça do mando 
com suas inerentes 
regalias é o veneno 
da injustiça social.

Eleição não se tra-
ta portanto de mu-
danças de títulos 
fantasiosos! Necessi-
tamos de um concre-
to amor pátrio, que 
renove nossa pátria, 
BRASIL!

Prefeitura decreta medidas para contenção de despesas

Serviços de limpeza pública 
prosseguem em Jaboticabal

Na última segunda-
feira (3), a prefeitura de 
Jaboticabal divulgou o 
decreto de contenção 
de despesas na Admi-
nistração Pública Muni-
cipal com o objetivo de 
promover ações que in-
centivem o maior con-
trole de despesas.

“A austeridade deve 
ser um dos pilares da 
administração pública. 
O dinheiro bem investi-
do garante maior quali-
dade dos serviços pres-

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Obras e Ser-
viços Públicos, segue 
com equipes de traba-
lho atuando em várias 
frentes. O serviço reali-
zado é diário e envolve 
tapa-buraco, limpeza 
de áreas verdes, troca 
de lâmpadas e outros 
serviços.

Esta semana, a equipe 
de capinação de guias e 
sarjetas visitou o Cen-
tro e o bairro Santo An-
tônio. Já a limpeza de 
áreas verdes é realizada 

tados à população e a 
garantia de efi ciência 
na gestão pública”, afi r-
ma o prefeito Vitório De 
Simoni.

O decreto prevê con-
trole sobre os serviços 
que necessitem de ho-
ras extras, proibindo 
a participação de fun-
cionários em cursos 
de capacitação, feiras, 
simpósios e seminá-
rios que necessitem de 
investimento por parte 
do município.

Medidas já estão valendo. Horários de 
funcionamento das repartições não serão afetados

O uso da frota tam-
bém será racionaliza-
da em todos os seto-
res da administração. 
“O decreto é extenso e 
apresenta uma série de 
medidas adotadas pela 
administração. Res-
salto que os serviços 
emergenciais não se-
rão afetados”, lembra a 
secretária da Fazenda, 
Ângela Nazário Fonse-
ca. 

no Recreio dos Bandei-
rantes e Morada Nova. 
Podas de árvores e tro-
cas de lâmpadas são re-
alizadas em vários pon-
tos da cidade.

A Empresa Munici-
pal de Urbanização de 
Jaboticabal – EMURJA 
realiza roçamento nos 
piscinões do Morada 
Nova, Aroeira e Nova 
Aparecida, além de ma-
nutenção na Via Nisoji 
Fujisaki.

Confi ra abaixo algu-
mas ruas e avenidas 
onde o tapa-buraco pas-

sa essa semana:
• Campos Bicudo
• Dias da Silva
• Raposo Tavares
• João Borba Gato
• Fernão Dias
• Francisco Couto 

Duque
• Anhanguera
• Francisco Borges 

macota
• Antônio Inácio 

de Araújo
• Correia de Sá
• Coronel Belchior
Mais informações 

pelo telefone (16) 3209-
4100.

mundo onde o agrade-
cimento esteve esque-
cido, só nas horas onde 
o olhos estão molhados 
de lagrimas, por termos 
recebido uma dádiva de 
DEUS, onde a  nossa fa-
mília veio para nos dar a 
oportunidade de resga-
tarmos nossas dívidas, 

como entes que ficaram 
marcados no convívio, 
num relacionamento 
CÁRMICO, dentro da lei 
de causa e efeito

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

Versículos 
da Bíblia 

Prefeitura implanta 0800 e moderniza 
iluminação pública em Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboti-
cabal decidiu moderni-
zar todo o atendimento 
na manutenção e troca 
de lâmpadas. A partir 
da próxima segunda-
feira (10), começa a fun-
cionar o 0800-777-9547 
que tornará o serviço 
mais ágil, fl exível e com 
alta resolução.

Os moradores recebe-
rão, inclusive, uma li-
gação para saber se seu 
problema foi resolvido. 
“A proposta é dar um 
enorme salto de quali-

dade, a pedido do pre-
feito Vitório. O técnico 
irá até a casa do mora-
dor, fará a troca da lâm-
pada e deixará um avi-
so na caixa do correio. 
Depois, vamos acompa-
nhar de perto o pedido 
e daremos um retorno”, 
explica o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Josué dos Santos.

O novo telefone esta-
rá à disposição das 8h 
às 21h, todos os dias da 
semana, inclusive feria-
dos. 

Meta é acompanhar de 
perto cada serviço, dando 

retorno aos moradores

Programa Agita Galera fecha edição 
de 2018 com chave de ouro

Na sexta-feira (31) 
escolas municipais de 
Jaboticabal receberam 
o programa Agita Ga-
lera. Promovidas pela 
Secretaria de Saúde, em 
parceria com a Secre-

taria de Educação, AA-
PROCOM e Estratégia de 
Saúde da Família, o pro-
grama realizou uma sé-
rie de atividades com o 
objetivo de infl uenciar 
os jovens estudantes 

Deixando o sedentarismo de lado, crianças, adolescentes e 
jovens participaram em massa das atividades físicas 

sobre a importância de 
uma vida saudável.

“Um estudo realiza-
do no Brasil mostra que 
45% de nossas crianças 
são sedentárias. Dessas 
crianças, 33,5% na faixa 

entre 4 a 12 anos, con-
somem mais gordura 
do que a recomendação 
diária nas refeições. 
Os números são pre-
ocupantes e reforçam 
a necessidade de mais 
ações que estimulem a 
prática de exercícios”, 
explicou a Secretária de 
Saúde, Maria Angélica 
Dias.

O programa pertence 
ao Governo do Estado 
e neste ano tem como 
tema “Lançar, correr e 
saltar para todo mundo 
agitar”. As ações aconte-
ceram tanto nas escolas 
de Jaboticabal quanto 
nos distritos de Luzitâ-
nia e Córrego Rico. 

Trânsito reforça sinalização horizontal e vertical
A Secretaria de Obras 

e Serviços Públicos se-
gue reforçando a sina-
lização em bairros e 
pontos de maior circu-
lação de pessoas. O De-
partamento de Trânsito 
trabalhou nos últimos 
dias na pintura de ruas 
e avenidas, como a Av. 
Jaime Ribeiro e o Lago 
Municipal. Nos próxi-
mos dias, a equipe se-
gue para as redondezas 
da Secretaria de Educa-
ção.

A Av. Jaime Ribeiro 
recebeu nova pintura 

de solo – guias, sarje-
tas, lombadas e faixas, 
da rotatória da Fatec 
até a Av. Ayrton Sen-
na. A avenida ganhou 
tachões para garantir 
maior segurança aos 
alunos e frequentado-
res da Incubadora de 
Empresas. A sinaliza-
ção vertical também 
foi modernizada, com a 
instalação de novas pla-
cas de trânsito. “A Incu-
badora é um local para 
os empresários que es-
tão começando e soli-
citamos a melhoria na 

mobilidade”, informa o 
secretário da Indústria 
e Comércio, José Vanti-
ni Júnior.

Na terça-feira (04), a 
equipe reforçou a sina-
lização no Lago Munici-

pal e, em seguida,  para 
a “ponte da prefeitura” 
e a Secretaria de Educa-
ção.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Secretaria de Agricultura promove 
curso para profi ssionais de jardinagem

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente, realizou um 
curso de poda de árvo-
res para jardineiros. O 
evento foi realizado na 
sede da secretaria.

“Foram abordados 
temas como arboriza-
ção urbana, técnicas de 
poda e legislação am-
biental. O objetivo foi 
aprimorar e comparti-
lhar os conhecimentos 
dos profi ssionais”, afi r-
ma o secretário da Pas-

ta, André Nozaki.
O curso atende às di-

retivas de Arborização 
Urbana do programa 
município VerdeAzul e 

contou com a partici-
pação de profi ssionais 
das seguintes cidades: 
Bauru, Guatapará, Pra-
dópolis, Guariba, Motu-

ca, Luís Antônio e Jabo-
ticabal. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2450.
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GAZETA ESPORTES
Exame de graduação de Faixa 

Li Tchuó Pa Kung Fu

No último domingo, 
25/08, aconteceu na 
Sociedade Servidores 
da UNESP o exame de 
graduação de faixas  da 

região.
O evento contou com 

a presença das Escolas 
de Li Tchuó Pa Kung Fu 
das cidades de Guariba, 

Pradópolis e Jabotica-
bal.

O Mestre Valcir Albie-
ri, de Jaboticabal, con-
tou com a presença do 

Jogos Escolares interage escolas e 
mais de 3 mil alunos

1ª rodada do Campeonato de Futebol Amador 
é marcada por equilíbrio entre adversários

Após dias intensos de 
disputas, chega à final 
mais uma edição dos 
Jogos Escolares de Ja-
boticabal. Com recorde 
de participantes, a com-
petição mobilizou mais 
de 3000 alunos de esco-
lares municipais, esta-
duais e particulares.

“Para quem já partici-
pou dos jogos sabe bem 
o que representa esse 
período do ano para os 
alunos. A preparação e 
principalmente a entre-
ga é uma delícia. Que 
esses jogos sirvam de 
inspiração para nossos 
jovens”, afirma o prefei-
to Vitório De Simoni.

“A organização é um 
grande desafio. Toda 
equipe do DEL está de 
parabéns pelo compro-
metimento para que os 
jogos acontecessem da 
melhor forma. Também 

O Campeonato Muni-
cipal de Futebol Ama-
dor registrou quatro 
jogos no último domin-
go (2) em sua primeira 
rodada. Destaque para 

parabenizo as escolas 
vencedoras desta edi-
ção”, afirma o diretor 
do Departamento de 
Esporte e Lazer, Fábio 
Bortolossi.

Acompanhe abaixo as 
grandes campeãs dos 
Jogos Escolares 2018:

Pré Mirim
1º Colégio Duílio Poli
2º EMEB Amadeu Les-

si
3º EMEB Afonso Tóda-

ro
Mirim
1º Colégio Duílio Poli 
2º Colégio Poligenes

Jogos aconteceram no Centro Esportivo 
Antônio Mônaco e “Cruzeirão”

Jaboticabal 
recebe primeiro 

Congresso do 
setor fitness

Outubro de 2018 – O 
final de semana de 26 
a 28 de outubro será 
agitado na cidade de Ja-
boticabal. Pela primeira 
vez, o Universo Cardio-
físico promove um con-
gresso com o objetivo 
de ampliar o diálogo e 
debater o atual cenário, 
interfaces e melhores 
práticas do setor fitness 
no Brasil. Direcionado a 
especialistas e estudan-
tes de educação física, 
a programação priori-
zará temas de relevân-
cia para a atuação dos 
profissionais da área e 
também para pesquisas 
científicas no país.

 
Com nomes de reno-

me, como Cristiano Pa-
rente, considerado um 
dos melhores perso-
nal trainers do mundo; 
Charles Ricardo Lopes, 
Doutor em Biodinâmica 
do Movimento Humano; 
a professora e Doutora 
em Ciências pela FMUSP, 
Andreja Picon; e Cida 
Conti, uma das mais 
reconhecidas especia-
listas em step global-
mente, a agenda abran-
ge desde palestras até 
workshops e uma feira 

de negócios. “Esse é um 
evento que reúne os ex-
perts e estudiosos do 
mundo fitness, repre-
sentando uma grande 
oportunidade de aper-
feiçoar o conhecimento 
de educadores físicos e 
de fazer networking”, 
diz Marcelo Biazoli, 
proprietário do Univer-
so Cardiofísico.

 
Mais informações po-

dem ser encontradas no 
site http://www.cipfite.
com.br/. As inscrições 
podem ser feitas online 
e os valores variam de 
acordo com a progra-
mação escolhida. 

 
1º Congresso Interior 

Paulista Fitness e Es-
portes

Data: 26 a 28 de outu-
bro de 2018

Local: Universo Car-
diofísico - R. Castro Al-
ves, 1079

Inscrições e mais 
informações: http://
www.cipfite.com.br/

Informações à im-
prensa: Diego Caran-
ge – (16) 99609-1916 – 
diegocarange@hotmail.
com

a goleada da Pizzaria 
Nº 1 contra a equipe da 
Cohab 4 por 4 a 1. 

Acompanhe abaixo os 
resultados:

Campo do Cruzeiro

8h30 – Panela Futebol 
Clube 0 x 0 Comunida-
de Viver

10h – Cohab 3 2x 0 
Flamenguinho

Centro Esportivo An-

Grão Mestre Oswaldo 
José Gola e Mestre Se-
verino Rocha da cidade 
de Ribeirão Preto, para 
aprovação da gradua-
ção de 60 alunos apro-
ximadamente, e repre-
sentantes do Tiro de 
Guerra.

 O Li Tchuó Pa Kung 
Fu de Jaboticabal con-
ta com o apoio da Pre-
feitura Municipal e do 
Mestre Valcir Albieri, 
que há 42 anos atua 
nessa modalidade, em 
que começou a ensinar 
gratuitamente no Giná-
sio de Esportes e Tiro 
de Guerra da cidade.

3º Colégio Nossa Se-
nhora do Carmo

Infantil
1º Colégio Poligenes
2º Colégio Nossa Se-

nhora do Carmo
3º Colégio Moura La-

cerda

tônio Mônaco
8h30 – Pega Leve 1x 1 

Nova Alvorada
10h – Lanchonete Nº 

1 4 x 1 Cohab 4

Práticas e tendências em educação 
física serão debatidas em uma intensa 

programação, que inclui palestras, 
mesas-redondas, workshops e até 

mesmo uma feira de negócios;
 

Dentre os confirmados, estão o coach 
Cristiano Parente e a especialista em 

steps Cida Conti.
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Desfile de 7 de Setembro exalta 60 anos da 
Banda Musical São Luís

A Prefeitura de Jaboti-
cabal e o Tiro de Guerra 
02-018 detalhes para o 
tradicional desfile de 7 
de Setembro. Além das 
comemorações em tor-
no da Independência do 
Brasil, esta edição co-
memora um outro fato 
importante: o Jubileu 
de Diamante da Banda 
Musical São Luís.

“Preparamos uma pro-
gramação especial para 

o desfile que, neste ano, 
volta a ser realizado 
pela prefeitura. Temos 
a felicidade de possuir 
uma banda musical im-
portante para nosso Es-
tado e não poderíamos 
deixar de homenageá-
la nestes 60 anos. Uma 
bonita comemoração e 
reforço o convite para 
a população prestigiar 
o 7 de setembro”, diz 
o prefeito Vitório de Si-

moni.
A programação come-

çou às 8h, com o Has-
teamento das Bandeiras 
na Praça 9 de Julho. O 
desfile Cívico Militar 
saiu às 8h45 do Ginásio 
de Esportes – o trajeto 
seguiu pela Rui Barbo-
sa, finalizando na Praça 
9 de Julho. 

Um dos patrimônios culturais de 
Jaboticabal celebra o Jubileu de 

Diamante com uma história que se 
mistura com a de Jaboticabal

Campanha de Vacinação contra Sarampo e 
Poliomielite é prorrogada até o dia 15

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, através da Se-
cretaria de Saúde, infor-
ma que foi prorrogada a 
Campanha de Vacinação 
contra Sarampo e Polio-
mielite. Crianças de um 
a quatro anos devem 
procurar as unidades 
de saúde de Jaboticabal 
e distritos até o dia 15 
de setembro.

“Realizamos três sá-
bados com horários 
especiais para garan-
tir que o maior núme-

ro de crianças fossem 
imunizadas. Aproveito 
a oportunidade, mais 
uma vez, para solicitar 
que pais e responsáveis 
das crianças que ainda 
não foram vacinadas 
procurarem a unidade 
básica de saúde mais 
próxima”, convoca a 
diretora da Vigilância 
Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Participação – Até o 
momento, Jaboticabal 
registra a vacinação de 

Pais devem procurar as unidades básicas de saúde 
92% das crianças. Des-
de o início da campa-
nha, 3.066 já passaram 
pelas unidades bási-
cas de saúde. “Ainda 
precisamos vacinar 85 
crianças para garantir 
que todas estejam imu-
nizadas. Vale ressaltar 
que esse prazo não será 
prorrogado novamen-
te”, finaliza Maura.

Para mais informa-
ções sobre a campanha

Empenho dos funcionários 
do SAAEJ garante troca da 
bomba e abastecimento é 

normalizado no Bairro Alto
A Prefeitura de Jabo-

ticabal e o SAAEJ (Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jabotica-
bal) organizaram uma 
força-tarefa para reti-
rar a bomba, realizar 
limpeza e instalação de 
um novo equipamento 
no poço do Bairro Alto. 

Com o equipamento da-
nificado, existia o risco 
de acontecer problemas 
no abastecimento de di-
versos bairros.

“Como sempre, as 
equipes do SAAEJ mos-
traram dedicação e pe-
rícia na hora de realizar 
toda operação, que ga-

rantiu que o poço vol-
tasse a funcionar. Vive-
mos um período difícil 
do ano e aproveito o 
momento para pedir a 
cooperação de toda po-
pulação de Jaboticabal, 
economizando água e 
garantindo que todos 
os bairros sejam abas-

tecidos”, finaliza o pre-
sidente do SAAEJ, José 
Carlos Abreu.

Os bairros mais atin-
gidos foram Solar Co-
rintiano, Jd. Paulista, 
Vale do Sol, Jd. Boa Vis-
ta, Santo Antônio, Jd. 
Alvorada e adjacências
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Reconhecimento emociona os profissionais 
de Educação Física em sessão solene

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal homena-
geou em sessão solene 
na noite de terça-feira 
(04/09), 13 profissio-
nais de Educação Física 
com placas comemora-
tivas em alusão à “Se-
mana do Profissional 
de Educação Física”, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 703/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), e 
entregou o Diploma de 
Honra ao Mérito ao Pro-
fessor Lino José Appa-
recido Amancio Junior, 
em cumprimento ao 
Decreto Legislativo 
nº 695/2018, também 
de autoria de Samuel 

Cunha.
O autor das proposi-

turas, em seu discurso 
de homenagem ao pro-
fessor Lino José Appa-
recido Amancio Junior, 
relatou a importân-
cia do docente para a 
sua formação cidadã. 
Cunha relembrou fatos 
que marcaram sua ado-
lescência e citou uma 
frase constantemente 
usada pelo homenage-
ado para ilustrar vários 
momentos de dificul-
dades que precisavam 
ser superados: “- Alu-
no meu não tem so-
nho frustrado!”, em um 
exemplo de educador 
que não desiste de seus 

alunos. 
Por sua vez, o profes-

sor homenageado com 
Diploma de Honra ao 
Mérito salientou a im-
portância de cada aluno 
em sua vida e a confian-
ça dos pais nele depo-
sitada, ao entregar seus 
filhos aos seus cuida-
dos, atitudes essas que 
só contribuíram para 
sua satisfação profis-
sional. Ressaltou a luta 
de cada professor den-
tro do Ginásio de Es-
portes de Jaboticabal, 
pois nos momentos de 
crise a área do Esporte 
é sempre a mais afeta-
da. Compartilhou sua 
emoção nos momentos 

da convocação de seus 
alunos para participa-
rem de campeonatos e 
da felicidade de estar 
com eles, mesmo que 
por muitas vezes para 
isto era necessário se 
ausentar do convívio 
familiar.

Depois foi a vez de 
Cunha retornar à tribu-
na para enaltecer o tra-
balho desempenhado 
ao longo de décadas pe-
los 13 profissionais ho-
menageados. Na sequ-
ência, um a um recebeu 
a placa comemorativa 
pela Semana do Profis-
sional de Educação Fí-
sica. 

O professor Dionisio 
Tabajar Gulli foi o es-
colhido para discursar 
em nome dos homena-
geados. Emocionado, 
Gulli agradeceu a cada 
membro presente na 
solenidade e discorreu 
o sentimento de orgu-
lho em fazer parte do 
grupo, de quatorze pro-
fissionais, que trabalha 
não só em prol da “apti-
dão física, mas também 
como meio de educar”. 

Marcelo Simieli, re-
presentante do Conse-
lho Regional de Educa-
ção Física, relembrou 
a regulamentação da 
profissão de Educação 
Física que aconteceu 
há exatamente vinte 
anos pela Lei 9696/98, 

no dia 1º de setembro, 
considerado o Dia do 
Profissional de Educa-
ção física. 

O Presidente da Fun-
dação de Amparo ao Es-
porte (FAE), Fabio Bor-
tolossi, representando 
o vice-prefeito Vitório 
De Simoni, em exercí-
cio no cargo de prefeito 
municipal, igualmente 
parabenizou a todos: 
“creio na história lin-
da de cada profissional 
aqui presente”. 

“Essa noite para mim 
é muito especial..., pois 
em nossa vida o mais 
importante é o profes-
sor. Eles têm um canti-
nho em nosso coração 
e em nossa vida, pois 
o que seria do mun-
do sem o professor?! 
A câmara municipal se 
alegra em abrir as por-
tas para receber vocês, 
um gesto que mostra a 
grandeza de vocês na 
história do esporte de 
Jaboticabal..., e na his-
tória da Educação Físi-
ca”, concluiu o vice-pre-
sidente da Casa de Leis, 
Ednei Valêncio, que pre-
sidiu a sessão. A soleni-
dade contou ainda com 
a presença dos verea-
dores Beto Ariki (PSL), 
Luís Carlos Fernandes 
(PSC) e Dona Cidinha 
(PRB).  

Os homenageados 
que receberam as pla-

cas comemorativas em 
alusão à “Semana do 
Profissional de Educa-
ção Física” foram esco-
lhidos por uma comis-
são formada pelo autor 
da propositura, um re-
presentante do DEL - 
Departamento Esporte 
e Lazer de Jaboticabal 
e um representante do 
CREF – Conselho Regio-
nal de Educação Física. 
Confira quem são:

Abigail Honório Fer-
reira Gabriel                                                    

André de Toledo Piza
Carlos Augusto de 

Freitas                                                     
Clauber Diego de Oli-

veira
Dionisio Tabajar Gulli                                                       
Erica Regina Bejo Pi-

fer
Fabio Travaini de  Li-

ma                                                       
Hilda Silva Lessi
João Henrique Pifer                                               
Luciana Cristina Ca-

rone Verardino
Murilo Fernandes da 

Silva                                        
Salvador Aparecido 

de Marco
Valdirene de Cássia 

Vieira

Consumo do material é controlado diariamente em sala de aula

Alunos do Coronel Vaz finalizam projeto com 
visita a fábrica de papel

A importância sobre 
a conscientização do 
desperdício de papel é 
assunto diário em um 
projeto realizado na es-
cola Coronel Vaz, em Ja-
boticabal. Desenvolvi-
do durante todo o ano, 
o trabalho foi coroado 
na última semana com 
uma visita dos alunos 
do sexto ano à empre-

sa International Paper, 
em Luis Antônio. No 
local, eles conheceram 
detalhes sobre a linha 
de produção e práticas 
sustentáveis.

“Conscientização é 
algo que deve ser tra-
balhado desde cedo. Só 
assim é possível formar 
bons cidadãos. Parabe-

nizo a todos os envol-
vidos nesse importante 
projeto e quero dizer 
que estaremos sempre 
investindo pesado em 
Educação para que nos-
sa Jaboticabal seja sem-
pre referência”, comen-
tou o prefeito Vitório de 
Simoni.

Durante o projeto, 

os alunos aprendem 
a valorizar o material 
e a realizar o descar-
te correto. Além disso, 
em todos os meses é 
realizado um balanço 
da quantidade de papel 
gasto em sala de aula, 
que é apresentado aos 
alunos como forma de 
alerta para o consumo.
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Prefeito Vitório conversa com 
funcionários da Secretaria de Obras

O prefeito de Jaboti-
cabal, Vitório De Simo-
ni, visitou a Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos na terça-feira 
(04). O encontro acon-
teceu logo pela manhã, 
às 06h40, e serviu para 
reforçar o compromis-
so da nova gestão com 
os funcionários da pas-
ta.

Vitório falou da im-
portância da secretaria 
para o bom atendimen-
to à população, já que é 
a responsável pelos ser-
viços essenciais, como 
os de limpeza, tapa-
buraco, troca de lâm-
padas, poda de galhos, 
recapeamento, obras, 
entre outros.

“A equipe é muito 
integrada, comprome-
tida e ajustada. Tenho 
um carinho e respeito 
muito grande por eles. 
A parir do ano que vem 
teremos um fôlego fi-
nanceiro maior e vamos 
investir mais na recupe-
ração da frota da secre-
taria, dando melhores 
condições de trabalho 
aos funcionários”, in-
forma o prefeito.

Mapa digital terá informações socieconômicas e apontará 
pontos positivos  e negativos de cada cidade

Prefeito Vitório debate previdência municipal 
em reunião da Região Metropolitana

As autoridades da re-
gião continuam empe-
nhadas para debater os 
problemas metropoli-
tanos. Nesta 9ª reunião 
da Região Metropoli-
tana de Ribeirão Preto 
(RMRP), os prefeitos de-
finiram as cidades com 
assento no Comitê Exe-
cutivo do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado (PDUI). 
O prefeito Vitório De 
Simoni representou Ja-
boticabal na manhã de 
segunda-feira (03).

Além de discutir os 
desafios da previdên-
cia dos servidores pú-
blicos, as autoridades 

conheceram como será 
realizada a Unidade de 
Informações Territoria-
lizadas (UITS). “É uma 
ação muito importante. 
Será realizado um es-
tudo completo de cada 
uma das 34 cidades da 
região, para conhecer 
informações socieco-
nômicas e físico terri-
toriais, criando o mapa 
digital com os pontos 
positivos e negativos. 
A partir daí teremos 
ações e políticas regio-
nais”, esclarece Vitório.

Luiz Pedretti, diretor 
da EMPLASA - Empre-
sa Paulista de Planeja-
mento Metropolitano, 

deu detalhes do pro-
jeto. “Sem custos para 
os municípios, o valor 
investido pela Emplasa 
será de cerca de R$ 3 
milhões, com um pra-
zo previsto entre 12 e 
15 meses para ser con-
cluído, mas vamos tra-
balhar para adiantar o 
término dos estudos, 
o que será interessan-
te para a elaboração de 
políticas de cada muni-
cípio e também para o 
planejamento regional”.

A próxima reunião fi-
cou marcada para o dia 
05 de novembro.
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Exposição mobilizou apaixonados por orquídeas 
Reunindo exposito-

res de 29 cidades per-
tencentes a cinco Esta-
dos brasileiros (Minas 
Gerais, Goiás, Paraná, 
Mato Grosso e São Pau-
lo), a 35ª Exposição de 
Nacional de Orquídeas 
de Jaboticabal confir-
mou sua importância 
no calendário anual de 
eventos do município 
e mobilizou grande pú-
blico.

O evento foi realizado 
nos dias 31 de agosto, 1 
e 2 de setembro, na Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina. “Tivemos 536 
expositores presentes e 

um público apaixonado 
por orquídeas. Foi uma 
grande edição”, destaca 
a organizadora e pre-
sidente da Associação 
Jaboticabalense de Or-
quidófilos, Elizabeth 
Carvalho Campos.

Ao final do evento, Ja-
boticabal foi declarada 
campeã no julgamento 
das melhores plantas 
participantes, ficando à 
frente de Ribeirão Preto 
e Rio Claro, segundo e 
terceiro colocados, res-
pectivamente, segundo 
a organização. “As plan-
tas eram pontuadas e 
avaliadas em 10 catego-

rias. Isso representa a 
força da cidade no seg-
mento”, disse.

No ranking nacional 
de expositores, a “Cida-
de das Rosas” também 
faz bonito, ocupando 
a 3ª posição no geral. 
O Diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira, 
destaca o empenho dos 
envolvidos. “São pes-
soas que se dedicam 
ao máximo e merecem 
todo o reconhecimento 
e respeito. Parabenizo 
a organização por mais 
uma exposição bastan-
te bonita”, afirmou Oli-
veira.

Jaboticabal apresenta diretrizes para 2019
A Prefeitura de Jabo-

ticabal apresentou as 
diretrizes para o ano de 
2019, na segunda-feira 
(03), na Câmara Munici-
pal. A previsão é que a 
cidade tenha uma recei-
ta total de R$ 377,3 mi-
lhões, contabilizando 
Prefeitura, Câmara, SA-
AEJ, SEPREM e Fundação 
de Amparo ao Esporte 
(FAE). 

Para a secretária da 
Fazenda, Angela Naza-
rio, a falta de interesse 
da população para um 
tema tão importante 
preocupa. “Apresen-
tamos todos os dados 
à noite, em um horá-
rio flexível, em que as 
pessoas já chegaram 
do trabalho. Mesmo as-

Público não comparece nem mesmo com audiência pública noturna
sim, a participação po-
pular foi muito baixa. 
Mais uma vez convida-
mos a todos a conhece-
rem nosso orçamento 
e como as verbas são 
aplicadas”, convida.

Para a Prefeitura Mu-
nicipal será disponibili-
zado R$ 278,8 milhões; 
para o SEPREM serão R$ 
53,7 milhões; para o 
SAAEJ, R$ 32 milhões; 
para a Câmara Munici-
pal, R$11.4 milhões; e 
para a FAE, R$ 1.3 mi-
lhão.

A LDO - Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 
estabelece quais serão 
as metas e prioridades 
para o ano seguinte. 
Confira as propostas 
previstas para 2019:

• Terminal de trans-
porte urbano

• Infra estrutura ur-
bana

• CDI – conclusão de 
obra

• Quadra bairro São 
José

• Infra estrutura Sta. 
Isabel

• Infra estrutura | re-
capeamento

• Bens de consumo – 
entidades

• Reforma do labora-
tório

• Reforma CIAF Cen-
tro

• Complexo Antônio 
Mônaco

• Pavimentação do 
aeroporto

• Programa Criança 
Feliz

• Terceira Idade onli-
ne

• Condeca – Família 
Aconchego

• Construção de pon-

tes
• Anel viário
• Complexo de lazer
• Centro empresarial
• Modernização Tec. 

Informação
• Recapeamento as-

fáltico
• Modernização ad-

ministrativa



10 sábado, 08 dE sETEMbRo dE 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

ATO DA MESA Nº 15/2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, de conformidade com o artigo 17, inciso IV, alínea “c”, da Reso-
lução nº 230 de 07 de Março de 1.995:

NOMEIA o senhor MAYKON CAETANO DA COSTA, em virtude de aprovação em Concurso Público nº 01/2018, a 
partir do dia 10 de setembro de 2018, em caráter probatório, para o cargo de MOTORISTA, conforme a Lei nº 4677/2015, 
de 23 de abril de 2015 e suas alterações. 

Registra-se e cumpra-se 
Jaboticabal, 06 de setembro de 2018. 

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich 
Presidente 

Uilson José de Miranda 
1º Secretário

Ednei Aparecido Valêncio 
Vice-Presidente 

Daniel Gonçalves Rodrigues 
2º Secretário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – APRESENTAÇÃO PARA POSSE

A Câmara Municipal de Jaboticabal, após nomeação por Ato da Mesa n°15/2018, convoca MAYKON CAETANO DA 
COSTA, a apresentar-se para posse no cargo de MOTORISTA do Concurso Público nº 01/2018 dentro do prazo de 05 
(cinco) dias contados a partir de 10 de setembro de 2018, das 7h30 as 11h30 ou das 13h00 as 17h00. Informamos que o 
não comparecimento configura desinteresse pela vaga.

Jaboticabal, 06 de setembro de 2018. 

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA LDO 2019

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, 
da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão fiscal, CONVIDA a população de Jabotica-
bal para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 147/2018, que dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. (LDO)

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br)
Data: 19 de setembro de 2018 (quinta-feira) 
Horário: 20h
Local: Câmara Municipal (Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

BETO ARIKI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

PROJETOS

 PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 147/2018

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º Esta Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), compre-
ende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital do exercício financeiro 
de 2019 e dispõe sobre as alterações da legislação tributária.

Art. 2º Na estimativa da receita e na fixação da despesa, a Lei Orçamentária Anual deverá observar os seguintes 
princípios gerais:

I. equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária;
II. prioridade de investimentos nas áreas sociais;
III. gestão responsável dos recursos públicos;
IV. capacitação dos gestores e dos técnicos municipais.
V. análise positiva das proposições oriundas dos fóruns, dos conselhos e de outras instâncias de participação, legal-

mente constituídas no processo decisório.
VI. planejamento e descentralização da gestão pública.

Parágrafo único. A Lei Orçamentária fixará uma “reserva de contingência” de, no mínimo, 1% (um por cento) da Receita 
Corrente Líquida.

Art. 3º Observados os princípios gerais fixados no artigo anterior, a Lei Orçamentária do exercício de 2019 priorizará 
os investimentos direcionados:

I. à redução das desigualdades sociais;
II. à inclusão social, garantidora de exercício efetivo dos direitos fundamentais e de acesso aos bens, aos 

serviços e às políticas sociais por toda a população;
III. ao direito universal à cidade, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;
IV. à realização das funções sociais da cidade e ao cumprimento da função social da propriedade;
V. à universalização da mobilidade e da acessibilidade;
VI. à prioridade do transporte coletivo público de passageiros;
VII. à preservação e à recuperação do ambiente natural e construído;
VIII. ao fortalecimento do setor público, através da recuperação e da valorização das funções de planejamen-

to, de articulação e de controle;
IX. à participação, sempre que possível, da população nos processos de decisão, de planejamento, de 

gestão, do aprimoramento de controle do desenvolvimento urbano e rural.
Art. 4º Na consecução das ações previstas nesta Lei, a Lei Orçamentária observará o planejamento permanente, 

adequando-se aos planos nacionais, regionais e estaduais, no que tange à ordenação do território e ao desenvolvimento 
econômico e social, a fim de evitar a dispersão de recursos, coordenando os esforços públicos e privados para os fins de 
atingir os objetivos gerais.

Art. 5º A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento para o exercício de 2019 deverá 
obedecer ao disposto nos anexos que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 6º Na elaboração de suas propostas parciais, as unidades orçamentárias deverão atender à estrutura orçamentária 
e às determinações emanadas pelos setores competentes das respectivas áreas de comando.

Art. 7º Em face de dispositivos expressos na Constituição Federal e na Lei Federal nº 101/2000, a proposta orçamen-
tária deverá conter apenas dispositivos compatíveis à previsão da receita e à fixação da despesa.

§1º O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e entidades das Admi-
nistrações Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal.

§2º O orçamento de investimentos abrangerá as empresas nas quais o Município, direta ou indiretamente, detenha ou 
venha a deter a maioria do capital social, com direito a voto.

§3º O orçamento da seguridade social abrangerá todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, quan-
do couber.

§4º A proposta parcial de Orçamento do Poder Legislativo integra o Orçamento Geral do Município, na forma da Lei.

CAPÍTULO II
DAS METAS FISCAIS

Art. 8º A Lei do Orçamento Anual (LOA) atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e 
anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a estimativa da receita, relativa ao respectivo exercício 
fiscal.

Art. 9º A previsão das receitas observará, para o efeito de cálculo, o índice de inflação apurado nos últimos doze me-
ses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, assim como os reflexos da política econômica 
do governo federal.

§1º Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as alterações havidas na legislação tributária, obser-
vando:

I. a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;
II. a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as 

efetivas;
III. a expansão do número de contribuintes;
IV. a atualização do cadastro imobiliário fiscal.
§2º As Taxas do Poder de Polícia Administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de 

maneira a equilibrar as respectivas despesas.
§3º Nenhum compromisso financeiro será assumido sem que exista a dotação orçamentária e os recursos respectivos 

previstos na programação de desembolso.
Art. 10. A Lei do Orçamento (LOA) conterá os dispositivos autorizando o Executivo a:
I. abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite 30% (trinta por cento) do orçamento da despesa, nos 

termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de 
despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias.

II. realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingên-
cia, em conformidade com os dispositivos instituídos na legislação em vigor.

III. sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, total 
ou parcialmente, que compõem uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da 
Constituição Federal.

IV. realizar, com autorização do Poder Legislativo, operações de créditos para programas de infraestrutura e sanea-
mento básico, até o limite permissível pela legislação federal.

§1º A categoria de programação de que trata o inciso III, refere-se às despesas com a mesma classificação institucional 
e de funcional programática, e que pertençam a mesma  unidade executora de despesa.

§2º As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2018,  serão inscritas em restos a pagar e terão 
validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de 
aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 11. Na ausência do autógrafo da Lei do Orçamento Anual, até o início do exercício de 2019, o Poder Executivo 
poderá realizar a proposta orçamentária em 1/12 (um doze avos) por mês, durante o período de vacatio legis.

Art. 12. Para os fins de cumprir o disposto na LCF nº 101/2000, o Poder Executivo deverá:
I. estabelecer a Programação Financeira e o Cronograma de execução orçamentária;
II. publicar, de acordo com a LCF nº 101/2000 e nos prazos ali definidos, relatório resumido da execução orçamen-

tária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, realizar cortes de dotações da administração direta e 
indireta;

III. emitir, ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais;
IV. divulgar amplamente, inclusive pela internet, os Planos de Governo, a LDO, os Orçamentos, as prestações de 

contas, e os Pareceres do TCE, disponibilizando-os à comunidade, para fins de consulta;
V. desembolsar os recursos financeiros consignados à Câmara Municipal até o dia 20 de cada mês, sob a forma de 

duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes.
Art. 13. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2019 são aquelas apresentadas no demons-

trativo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrados em:
Tabela 1 – Metas Anuais;
Tabela 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Tabela 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Tabela 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
Tabela 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Tabela 6 – Receitas e Despesas  Previdenciárias  do  RPPS; e, Avaliação da situação financeira e atuarial do regime 

próprio de previdência do Município;
Tabela 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e

Tabela 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.
Parágrafo Único. As Tabelas 1 e 3 de que trata o “caput” deste artigo são expressas em valores correntes e cons-

tantes, e caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados, através de 
Decreto do Poder Executivo.

Art. 14. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e 
outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, 
caso venham a se concretizar.

Art. 15.  No caso de ser constatado que o comportamento da receita não está de acordo com as estimativas, o Poder 
Executivo deverá promover mecanismos para  estabelecer um padrão de gestão capaz de manter a despesa nos níveis da 
receita, em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101/2000. 

§1º Os atos a serem adotados pelo Poder Executivo nos trinta dias subsequentes à constatação de que o compor-
tamento da receita não está de acordo com as estimativas, deverão ser instituídos nos órgãos da Administração Direta, 
Indireta e Fundacional, e na Câmara Municipal, de maneira proporcional, contemplando a redução de despesas no conjunto 
das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira, em montantes necessários 
à preservação dos resultados fiscais almejados.

§2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo, para as providências deste, o correspondente montante que 
lhe caberá na limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo.

§3º Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto 
possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social.

§4º Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida e de precatórios judiciais.

§5º Também não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira, desde que a frustração de arreca-
dação de receitas verificada não as afete diretamente, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de 
aplicação na saúde e no ensino e as decorrentes de outros recursos vinculados.

§6º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redu-
ção de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000.

§7º Na ocorrência de calamidade pública serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limi-
tação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 
101/2000.

§8º A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de 
frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 16. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária serão contemplados os efeitos advindos de altera-
ções na legislação tributária, promovidos pelo Congresso Nacional, ou de lei complementar municipal.

Art. 17. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana poderá ter desconto de até 10% (dez por cento) do 
valor lançado, para pagamento à vista.

Art. 18. O imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ter desconto de até 10% (dez por cento) do valor lan-
çado, para pagamento à vista.

Art. 19. A fixação de percentuais de desconto, conforme artigos 15 e 16 desta lei, será regulamentada por decreto do 
Executivo Municipal e a renúncia dos valores apurados não será considerada na previsão da receita de 2019, nas respec-
tivas rubricas orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL

Art. 20. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, 
§1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos aos limites previstos 
nos artigos 20, 22, parágrafo único, e 71, todos da Lei Complementar nº 101, de 04 maio de 2000, e, se  cumpridas as 
exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

I. concessão, absorção de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação ou extinção de cargos, em-
pregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras e administrativa;

II. admissão de pessoal ou contratação a qualquer título.
§1º Os aumentos de que trata este Artigo somente poderão ocorrer se houver:
I. prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 

decorrentes;
II. lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do “caput”;
III. observância da legislação vigente no caso do inciso II do “caput”.
§2º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigo 29 e 29-A da 

Constituição Federal.
Art. 21. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses 

imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder ao limite de 60% (sessenta por 
cento), assim dividido:

I. 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;
II. 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
Parágrafo Único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Artigo não serão computadas as despesas:
I. de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II. relativas a incentivos à demissão voluntária;
III. decorrentes de decisão judicial e da competência de período de que trata o caput deste Artigo;
IV. com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:
a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
b) da compensação financeira de que trata o §9º do artigo 201 da Constituição Federal;
c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.
Art. 22. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o Artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000, ficam vedadas quaisquer ações que possam gerar aumento de despesas com pessoal e encargos, salvo 
nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais ou em situações de extrema gravidade, devi-
damente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo.

CAPÍTULO V
DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 23. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, contemplando as entidades das Administra-
ções Direta e Indireta, e será elaborado em conformidade com as instruções do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, da Secretaria do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 24. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades prioritá-
rios da Administração Municipal, podendo, na medida das necessidades, ser recepcionados novos programas, desde que 
financiados com recursos próprios suficientes, ou recursos de outras esferas do governo.

Art. 25. O Município poderá conceder Auxílios e Subvenções para as Entidades sem fins lucrativos consideradas de 
utilidade pública por Lei Municipal.

§ 1º Outras entidades, de caráter filantrópico ou beneficente, que venham a ser declaradas de utilidade pública, so-
mente poderão ser objetos do benefício de que trata o caput deste artigo, após a data de publicação da respectiva lei que 
a declarou de utilidade pública.

§ 2º A partir da efetiva vigência da Lei Federal nº 13.019/2014, os recursos para auxílios, subvenções e contribuições 
só poderão ser repassados após a formalização dos termos de colaboração ou de fomento.

Art. 26. A aplicação de recursos na manutenção do Ensino cumprirá os limites mínimos fixados no art. 212 da Consti-
tuição Federal, observada a lei regulamentadora do FUNDEB, no que couber.

Art. 27. O projeto de Lei do Orçamento Anual do exercício de 2019, que deverá ser encaminhado à Câmara Municipal 
até o dia 31 de outubro de 2018, será acompanhado:

I. da mensagem de encaminhamento;
II. das Tabelas explicativas das receitas e das despesas dos três últimos exercícios;
III. do Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo;
IV. do Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas;
V. do Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação;
VI. do Quadro das dotações por órgãos de governo e da administração.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 28.  Qualquer ato de concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 
ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 
14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o 
cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado 
nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social.

Parágrafo Único.  Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos 
respectivos custos de cobrança.

Art. 29. Na aplicação da Política Tributária Municipal o Poder Executivo disporá sobre as alterações na legislação 
tributária, especialmente sobre:

I. revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções;
II. revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
III. instituição e revisão de taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercí-

cio do poder de polícia do Município;
IV. atualização da Planta Genérica de Valores ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário;
V. aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.
Art. 30. O Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2019, enviado a Câmara Municipal, deverá ser apreciado e votado até 

o final da Sessão Legislativa de 2018 e devolvido ao Poder Executivo, para sanção.
Art. 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, aos 31 de agosto de 2018.

VITÓRIO DE SIMONI
Vice-Prefeito Municipal Em Exercício

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Presidente:
Temos a satisfação de enviar a Vossa Excelência, para análise, discussão e votação dessa Egrégia Câmara de Vereadores, o 

anexo Projeto de Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) que devem ser observadas na elaboração do Orçamento 
do Município para o Exercício de 2019, em cumprimento ao disposto no parágrafo 2° do artigo 165 da Constituição Federal e na 
Lei Orgânica do Município de Jaboticabal.

O projeto estabelece as Diretrizes para as metas e prioridades da Administração Municipal Direta e Indireta em 2019, prevê as 
orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária, elenca as disposições sobre a Legislação Tributária do Município, 
bem como, fixa as Diretrizes relativas às despesas do Município com pessoal e encargos, além das disposições gerais pertinentes 
à matéria e os anexos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000.

Na sua elaboração, observou-se o princípio de equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária, de prioridade de inves-
timentos nas áreas sociais, de gestão responsável dos recursos públicos, de capacitação dos gestores e técnicos municipais, de 
análise positiva das proposições oriundas da sociedade e de planejamento e descentralização da gestão pública, visando ainda os 
princípios da eficiência e da qualidade na prestação de serviços públicos.

As metas fiscais foram dispostas no Anexo homônimo, elaborado conforme modelo aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, responsável pelas diretrizes de orçamento e gestão.

A proposta orçamentária inclui o Anexo de Riscos Fiscais, que avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venham a se concretizar.

A fixação das diretrizes relativas às despesas de pessoal e encargos, além de considerar as cautelas impostas pela Constitui-
ção Federal e Lei Complementar nº 101/2000, vedou ações capazes de gerar aumento de despesas com pessoal e encargos, na hi-
pótese de ser atingido o limite prudencial referido pela mesma lei, com ressalva aos casos de calamidade pública, execução de pro-
gramas emergenciais ou em situações de extrema gravidade, que deverão ser devidamente reconhecidas pelo Chefe do Executivo.

Com referência a gestão fiscal, o projeto de lei impõe a obrigação de estabelecimento de mecanismos para manter a despesa 
nos níveis da receita, no caso de ser constatado que a expectativa de arrecadação não será atingida.

Cumpre registrar, finalmente, que a presente proposta foi elaborada em conformidade com os mandamentos constitucionais e 
observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando alcançar o almejado equilíbrio entre receitas e despesas municipais.

Nesta oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e demais representantes do Poder Legislativo, votos de elevada conside-
ração e distinto apreço.

Atenciosamente, 

VITÓRIO DE SIMONI
Vice-Prefeito Municipal Em Exercício 
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Exposição “Museu no Shopping” chega 
ao final com aprovação dos visitantes

Feira do Disco de Vinil será no domingo (09) 

Quem passou pelo Ja-
boticabal Shopping nos 
últimos dias teve opor-
tunidade de conhecer 
parte do acervo do Mu-
seu Histórico “Aloísio 
de Almeida” pela expo-
sição “Museu no Shop-

Os amantes dos vi-
nis de toda a região 
terão um encontro es-
pecial em Jaboticabal. 
Quem gosta de músi-
cas retrô vai se apai-
xonar pelo ambiente 
vintage e cercada pela 
natureza da Praça Er-
nesto Poli, na Nova 
Jaboticabal. A troca e 
venda de discos acon-
tece das 9h às 13h, no 
domingo (09), duran-
te a Feira Livre. 

A iniciativa pro-
porciona a interação 
entre colecionadores 

CULTURA

População que habitualmente não visitam o museu histórico tiveram oportunidade de 
conhecer uma pequena parte de seu acervo

1º Sarau ComuniArte agitou noite 
de sexta na praça da Cohab IV

Com uma programa-
ção bastante variada, 
com muita música, ri-
mas, poesias e dese-
nhos, os moradores da 
Cohab IV e bairros pró-
ximos prestigiaram o 1º 
Sarau ComuniArte. 

“Foi uma noite mui-
to especial. Durante o 
Sarau, a população es-
teve presente, partici-
pando das atividades 
com muita alegria e dis-
posição. Com certeza 
vamos realizar outras 
edições levando cultu-
ra e lazer para todos os 
cantos de Jaboticabal”, 
afirma a secretária de 
Assistência Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Bom público acompanhou a programação 
organizada pela equipe do CRAS II

ping”.
A mostra apresentou 

diferentes partes da 
história de nossa re-
gião, desde objetos de 
pedras esculpidos por 
antigos povos até ob-
jetos pessoais da anti-

ga dona do “Palácio da 
Turca”, Azizi Abigail, 
do empresário Carlos 
Tonanni e de outras 
personalidades que fi-
zeram parte dos 190 
anos de Jaboticabal.

“Tive a honra de parti-
cipar da abertura da ex-
posição e acompanhar 
de perto a satisfação de 
muitos convidados que 
estavam no Jaboticabal 
Shopping. É gratifican-
te contar uma história 
e levar parte de nosso 
passado para outros lo-
cais, como o Jaboticabal 
Shopping”, diz o prefei-
to Vitório De Simoni.

“A exposição contou 

com textos que expli-
cam a história dos ob-
jetos que muitas vezes 
por si só representam 
momentos importan-
tes de nossa história. 
O baú da professora 
Azizi, o livro de ponto 
da empresa Tonanni e 
tantos outros detalhes 
que muitas pessoas não 
conheciam e que são 
importantes para aque-
les que se orgulham 
de nosso passado. Não 
posso deixar de agrade-
cer ao Jaboticabal Sho-
pping pela parceria e 
cordialidade”, declara o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

para a troca de suas 
relíquias. “É um pú-
blico que se dedica, 
organiza sua cole-
ção, um hobby que 
pode durar décadas. 
Quem gosta de músi-
ca boa que nunca sai 
de moda não pode 
perder mais essa edi-
ção da feira”, convida 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Olivei-
ra.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8323.

Prefeitura de Jaboticabal libera 
concorrência pública para 

venda de terrenos

Sete terrenos 
foram disponi-
bilizados pela 
Prefeitura de Ja-
boticabal para 
a Concorrência 
Pública 05/2018 
que aconteceu 
dia 06 de setem-
bro, a partir das 
9h, Esplanada do 
Lago “Carlos Ro-
drigues Serra”, nº 
160.

Os terrenos 

disponíveis es-
tão localizados 
nos bairros Pon-
te Seca, Centro, 
Jardim Grajaú 2 e 
Sanbra. Os lances 
mínimos variam 
de R$ 16.700,00 a 
R$ 2.071.405,42.

Para mais infor-
mações, o tele-
fone de contato 
da Secretaria de 
Administração é 
(16) 3209-3314.

Edital pode ser baixado e conferido 
pelo menu ‘licitações e contratos’ do site 

www.jaboticabal.sp.gov.br

Confira: 

ENDEREÇO  BAIRRO ÁREA VALOR DA 

AVALIAÇÃO 
Av. Dr. Elias da 
Rocha Barros nº 64  

Ponte Seca 231 M²  R$ 66.453,33 

Av. Dr. Elias da 
Rocha Barros nº 36 

Ponte Seca 165 M² R$ 41.800,00 

Av. Tiradentes nº 
284 

Centro 146,31 M² R$ 42.917,60 

Av. Dr. Elias da 
Rocha Barros nº 46 

Ponte Seca 143 M² R$ 36.226,67 

Av. Dr. Elias da 
Rocha Barros nº 46 

Ponte Seca 66 M² R$ 16.720,00 

Rua Waldir Martins 
nº 111 – LT. 20 - 

GL. A 

Jardim Grajaú 2 290,87 M² R$ 79.023,27 

Avenida Laerte 
Trevisoli – Gleba C 

Sanbra 20.249,73 M² R$ 2.071.405,42 

 

 

Vagas para cursos 
do Fundo Social 
estão esgotadas

O Fundo Social de 
Solidariedade de Ja-
boticabal informa que 
todas as vagas para 
os cursos de garçom, 
manicure, depilação, 
computação e pani-
ficação já foram pre-
enchidas. A grande 
procura antecipou o 
encerramento do pra-
zo de inscrições que 
estava marcado para 
5 de setembro.

“A procura foi mui-

to grande. Esperamos 
em breve abrir novas 
turmas ou, se neces-
sário, reabrir as ins-
crições caso haja de-
sistências ou novas 
vagas”, destaca a pri-
meira-dama Adriana 
de Simoni.

O Fundo Social de 
Solidariedade fica na 
Avenida General Gli-
cério, 276, Centro. O 
telefone de contato é 
(16) 3202-8994.
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