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Mais empregos: Dória e Hori certificam 
Jaboticabal como Município Turístico e 

cidade ganha novos projetos 
Investimento deve chegar a R$ 1,3 milhão até 2020; medida 

fortalecerá a economia local e gerará mais postos de trabalho
O prefeito José Carlos 

Hori recebeu das mãos 
do governador João 
Dória a certificação de 
Jaboticabal como um 
Município de Interesse 
Turístico – MIT. A con-
quista deve trazer R$ 
650 mil por ano em pro-
jetos que contemplam 
a infraestrutura para 
atrair turistas. A ceri-
mônia aconteceu no Pa-
lácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, na quar-
ta-feira (21). 

Hori reinicia recuperação do 
asfalto em vários bairros

O prefeito José Carlos 
Hori iniciou, na terça-
-feira (19), uma megao-
peração para recuperar 
o asfalto de Jaboticabal. 
Nesta 1ª etapa, a equipe 
trabalha no bairro Apa-
recida, na Av. José Ba-
tista Ferreira. O investi-
mento de quase R$ 600 
mil é fruto de parceria 
com o Governo Federal, 
através do Deputado 
Baleia Rossi.

Fundo Social e DDM encerram atividades 
comemorativas do Dia Internacional da 

Mulher com chave de ouro
Evento realizado no Centro de Lazer Edson 

Martini reuniu bom público
Quem reservou um tem-

pinho na manhã do últi-
mo domingo (17) e passou 
pela “Terceira Idade” pôde 
acompanhar o encerramen-
to das atividades em come-
moração ao Dia Internacio-
nal da Mulher.

Contando com o apoio 
de parceiros, o Fundo So-
cial de Solidariedade e De-
legacia de Defesa da Mulher 
ofereceram gratuitamente 
uma infinidade de serviços, 
como corte de cabelo, ma-
nicure, massagem, maquia-
gem, aferição de pressão, 
teste de glicemia, atendi-
mento jurídico e dicas de 
alimentação e saúde.

Prefeito Hori entrega jalecos 
e material complementar nas 

escolas da rede municipal

O prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, fez 
uma visita especial na manhã de sexta-feira (22) 
para alunos e educadores da EMEB Edgard D’amico. 
Ao lado do secretário de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Leonardo Yamazaki, o prefeito fez 
uma entrega de jalecos para os profissionais e 
material didático complementar às crianças.

Grupo de capoeira volta 
com medalha de competição 

realizada em Pitangueiras

Alunos do projeto de capoeira desenvolvido em 
Córrego Rico, participaram, no último fim de se-
mana, do “2º Campeonato de Capoeira de Pitan-
gueiras Grupo Bonfim” e retornaram com meda-
lhas. Atualmente, o projeto atende cerca de 30 
pessoas no distrito.

50% das pacientes faltam a 
mutirão de papanicolau

A Secretaria de Saúde, de Jaboticabal, promoveu 
no último sábado (16) o mutirão de exames papa-
nicolau, na Unidade de Saúde da Mulher. Entre-
tanto, apenas 60 pacientes das cerca de 120 com 
agendamento marcado compareceram ao local. 

Nas consultas comuns, 30% dos pacientes 
também faltam sem avisar, tirando a 

vaga de quem realmente precisa
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Físico nº: 0002907-02.2010.8.26.0291 - 480/2010
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos de Consumo
Requerente: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
Requerido: R A de Souza Bar e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0002907-02.2010.8.26.0291

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) R A DE SOUZA BAR, CNPJ 09.532.663/0001-21, com endereço à R
MIZAEL DE CAMPOS, 160, CENTRO, CEP 14870-400, Jaboticabal - SP , na pessoa de seu
proprietário RODRIGO ALVES DE SOUZA, CPF 326.107.358-63, com endereço à RUA
MIZAEL DE CAMPOS, 160, CENTRO, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação
de Procedimento Comum, movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$87.624,81,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quinta-feira, 14 de março de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano XII - Edição 2767 281

Requerente em relação aos meses de setembro/2012 até a presente data, resultando, desta forma, em um débito reajustado até 
o mês de agosto/2016, de R$ 25.341,87. 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, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. 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 25 de janeiro de 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS - 0009609322008826029100000

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 aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO de ELZI APARECIDA POLTRONIERI 
FERREIRA R.G.: 14742451 C.P.F.: 099.486.828-66 e do Espólio de JOÃO AUGUSTO FERREIRA, acerca da penhora realizada 
sobre a parte ideal do imóvel pertencente ao executado Marcelo Augusto Ferreria, matrícula nº 26.261 do CRI de Jaboticabal-
SP, sendo um prédio comercial localizado à Avenida Duque de Caxias 2077, Bairro Sorocabano, Jaboticabal, e seu respectivo 
terreno com área total de 1.108,80 metros quadrados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se o Cumprimento de Sentença que lhes move Margarete Pascoal da Silva, para cobrança de dívida(s) 
proveniente(s) da condenação no processo de Reparação de Danos. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO dos mesmos, por edital, DA PENHORA realizada sobre o bem acima descrito, por 
intermédio do qual ficam intimados de seu inteiro teor para, querendo, oferecerem EMBARGOS, no prazo de 15 dias, iniciando-
se a contagem após o decurso do prazo de [prazo do edital] dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 07 de março de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL/SP
SEGUNDA VARA CÍVEL
Edifício do Forum - Praça do Café, s/nº, Jaboticabal/SP
Fone: (16) 323-3211 - R.31
CEP. 14.870-230

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006003-61.2017.8.26.0291-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) RODRIGO SILVA BADOTTI, Brasileiro, CPF 346.641.898-42, com endereço à Travessa Silvio Moretti, 90, Aparecida, CEP 
14882-059, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Região de Guariba - Sicoob Coopecredi, alegando em síntese: O réu retro nomeado inadimpliu fatura de cartão de crédito 
conforme documentos apresentados nos autos, constando o saldo devedor de R$ 3.790,34, havendo que se considerar, todavia, 
que encargos e juros contratuais acham-se expressamente previstos em Instrumento Particular de Prestação de Serviços de 
Emissão, Administração e Utilização de cartão SICOOBCARD (Cláus. XIV  AS PENALIDADES). Não havendo liquidado o saldo 
devedor da referida fatura nas respectivas data de vencimento, a autora da ação busca seu direito creditício e se utiliza da 
presente ação monitória, comprovando por meio de documentos trazidos aos autos, a existência de prova escrita comprobatória 
de direito creditório em seu favor. Requer a autora, expedição de mandado de pagamento, ora feito por meio deste instrumento, 
do valor de R$ 6.954,79 no prazo de 15 dias, com arrimo no art. 701, do CPC. 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, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, o réu cumpra sua obrigação, pague os honorários advocatícios de 
5% sobre o valor da causa (art 701, CPC) ou apresente embargos nos próprios autos, observando-se que se não cumprida a 
obrigação e não opostos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, independente de novo pronunciamento judicial, o título 
executivo judicial (art 701, §2º, CPC), prosseguindo-se, no que couber, na forma prevista no Título II, do Livro I da Parte 
Especial do Novo Código de Processo Civil (arts 513ss). Cumprido o mandado no prazo acima estipulado, ficará o réu isento 
do pagamento de custas processuais (art 701, §1º, CPC). Sem prejuízo, do acima determinado, cientifique-se o réu que, nos 
termos do artigo 701, §5º, do CPC, poderá, depositando 30% do valor devido, requerer o parcelamento da dívida na forma do art 
916, 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.

JACAREÍ

3ª Vara Cível

3ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO  PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1005004-
71.2018.8.26.0292

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jacareí, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Benedicto Rodrigues de Araújo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Ilton Luiz Silvério e Adriana de Oliveira Duarte Silvério, ajuizaram ação de 
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                 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL. 
www.areajaboticabal.org.br 

 

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br 
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605 

                 
                 

 
 

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à , nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n., Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, no uso e gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se em sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 26 de abril 
de 2.019, às 10 horas e 30 minutos, com presença de 2/3 dos sócios em primeira 
convocação, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de 
sócios presentes, para aprovação do Relatório Anual das Atividades realizadas pela AREA e 
aprovação do Balanço Financeiro descritivo da Receita e da Despesa do Patrimônio Social do 
exercício de 2018, conforme está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49. 

  

Diretoria 

2018-2019-2020 

 

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br 
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605 

 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
  

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e Telefônicas LTDA. está abrindo pro-
cesso seletivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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Todos passam por al-
guma coisa, seja boa ou 
má, não há como evitar 
ou fugir. Mas você pode 
passar sem medo e sem 
sofrimento, simplesmen-
te obedecendo a Voz do 
SENHOR, que fala com 
você todos os dias, no 
seu coração.Tudo o que 
você deve ou não fazer. 
Muitos ignoram essa voz, 
e fazem aquilo que elas 
acham bom aos seus pró-
prios olhos, quando na 
verdade, deveriam dar 
toda a atenção. Deus só 
quer o seu bem, portanto 
procure obedecê-lo, nun-
ca questione uma decisão, 
porque Ele sabe o que é 
melhor para você. Quan-
do os fi lhos de Israel es-
tavam em grande aperto, 
por desobedecer a Voz do 
SENHOR, eles fi caram nas 
mãos dos inimigos, sendo 
a cada dia afl igido e per-
dendo tudo. Parecia que 
era o fi m. Então o Espíri-
to do SENHOR veio sobre 
o profeta Azarias e disse: 
Ouve-me, Asa, todo o Judá 
e Benjamim: O SENHOR 
está convosco, enquanto 
vós estais com Ele; se bus-

Pr. Anastácio Martins

PASSANDO
cardes, vos achareis; po-
rém, se o deixardes, vos 
deixará. Eles aprenderam 
da maneira mais difícil, 
depois de tanto sofrimen-
to, eles se arrependeram 
e passaram a dar ouvidos  
ao SENHOR, e tudo voltou 
a prosperar. Você não pre-
cisar passar por um longo 
sofrimento para obedecer 
a Voz do SENHOR, apenas 
reconheça os caminhos 
errados que você tem pe-
gado, e arrependa-se, an-
tes que seja tarde demais. 
O SENHOR está sempre 
pronto para lhe perdoar, 
e ajudar. Se você ouvir 
esta Voz, passará por esta 
vida sem dor, e sem so-
frimento, a escolha é sua. 
Lembre-se que tudo pas-
sa, mas com Deus você 
só terá coisas boas. Ele 
guardará a sua saída e a 
sua entrada. Quanto mais 
você O buscar, mais você 
terá Dele na sua vida. 
Quando chegar ao fi nal da 
sua caminhada, você dirá: 
Pai Celestial, muito Obri-
gado!!! (Gênesis 12:2). Esta 
é a minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos: 
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.  

RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ. (016) 
991150602.

A ARTE DE VIVER - FALTA DE DEUS

Olhando para o mundo 
à nossa volta, nós pensa-
mos que não há mais jeito, 
que a vida aqui na Terra 
está por um fi o. Guerras, 
miséria, fome, violência, 
assaltos, brigas, mortes e 
tantas outras coisas que 
nos assustam todos os 
dias.

LUIS CARLOS 
FERNANDES

As pessoas não se en-
tendem, as amizades se 
acabam facilmente, famí-
lias se separam, jovens 
se consomem nas drogas, 
idosos são abandonados. 
E nós fi camos sem espe-
ranças, sem respostas. Por 
que isso tudo acontece?

A principal razão des-
sas coisas acontecerem 
é que as pessoas estão 
correndo atrás de tudo: 
dinheiro, fama, prazer, 
sucesso. E quanto mais 
correm atrás de tudo isso, 
mais se afastam de Deus. 
Correm como loucos atrás 
das coisas do mundo e fo-
gem das coisas do Céu. 

Abra seu coração, para 

que Deus possa entrar e 
guiá-lo. Tenha intimida-
de com Ele e mantenha-o 
bem perto de você, sem 
esquecer-se de levá-lo por 
onde você for, começan-
do pela sua família. Leve 
Deus em seu trabalho, nas 
festas que você frequen-
tar, para as pessoas que já 
perderam as esperanças, 
para os doentes, para as 
crianças e para os jovens, 
para os adultos e para os 
idosos.

Acredite que o mundo 
tem jeito porque é obra de 
Deus. Não se desespere, 
não desanime, não acredi-
te que tudo está perdido. 
Mas como levar Deus a to-

dos?
Mais do que falar de 

Deus, é necessário viver 
Deus. Viva Deus em seu 
dia a dia; amando, perdo-
ando, sendo honesto, aju-
dando as pessoas, sendo 
humilde.  Viva Deus acre-
ditando, tendo fé, lutando 
com confi ança sem desa-
nimar, e as pessoas verão 
a Deus através do seu tes-
temunho.

Fácil carregar Deus no 
peito; difícil é ter peito 
para carregar a Deus.

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA  
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM  
107,9.

Professor Benê

VIDA EM PLENITUDE 

Quem já se libertou 
das angústias da recen-
te tragédia da cidade 
de Suzano?

Parece que um ilusó-
rio domínio de, bárba-
ras e selvagens técni-
cas, dominam o mundo 
social. Foi assim que o 
ódio revelou-se supe-
rior à realidade cons-
trutiva do “Evangelho” 
de Cristo: todos somos 
construtores da paz 
social.

O egoísmo desorien-

ta e subverte o autênti-
co mandato de Cristo: 
“Amai-vos vos uns aos 
outros, como irmãos”!

Parece que as socie-
dades políticas e reli-
giosas, não entende-
ram o que signifi ca o 
termo ”FRATERNIDA-
DE”!

A união gera a força, 
está muito distante do 
outro mandato divino: 
“Amai-vos  uns aos ou-
tros, assim como vos 
tenho amado”!

Brumadinho, Maria-
na, são meros exem-
plos das consequên-
cias do “desamor” ao 
próximo. 

Anunciar e viver o 
Evangelho de Cristo 
não é uma novidade, 
é caminho perfeito do 
“amor fraterno” orde-
nado por CRISTO:”

FRATERNIDADE”!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimen-
tação de Mercadorias em Geral e no Comércio Armazenador de 
Jaboticabal – SP, por Ivaldo Gonçalves da Silva, convoca todos 
os associados ao Sindicato e em dia com suas obrigações sindi-
cais, integrantes da categoria no Município de Jaboticabal – SP, 
para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na sede do 
Sindicato na Rua Mário Guarita Cartaxo, nº 81, Jardim Paulista, 
nesta cidade, no dia 06/05/2019, das 09:00h às 17:00h, a fi m de 
ser eleita a nova diretoria. Informa ainda que: 1- O prazo para o 
registro das chapas é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 
publicação do presente edital, no horário das 09:00h às 12:00h e 
das 14:00h às 17:00h; 2 – As inscrições das chapas deverão ser 
feitas na secretaria do Sindicato, acompanhado de um requeri-
mento expresso e da documentação dos candidatos integrantes 
da chapa ao pleito eleitoral, em duas vias; 3- Se no dia da elei-
ção, o quórum não atingir 2/3 dos associados, conforme prevê 
o art. 46º realizar-se-á então 2ª eleição no dia 16/05/2019, das 
08:00h às 12:00h, com o quórum de 50% dos associados em 
condições de votar; 4- Caso não alcançado o quórum mínimo, 
será realizada a 3ª e última eleição no mesmo dia das 14:00h às 
18:00h, com o quórum de 30% das associações em condição de 
votar; 5- Serão instaladas mesas itinerantes nos locais de traba-
lho, conforme prevê o art. 50º; 6- O prazo para impugnação das 
chapas/candidaturas é de 03(três) dias, a contar da publicação 
do registro das chapas.

Jaboticabal, 22 de março de 2019
Ivaldo Gonçalves da Silva - Presidente

Rua Mário Guarita Cartaxo, 81, Jardim Pau-
lista - Jaboticabal - SP, CEP: 14875-35

Sindicato dos Arrumadores e Trabalhado-
res na Movimentação Mercadorias em geral 
e no Comércio Armazenador de Jaboticabal

A LEI DE CAUSA E EFEITO (CARMA)

 A lei de causa e efeito 
registra as ações boas, 
mas procedendo do ba-
lanço de ações registra-
das e dá a cada espíri-
to o saldo que lhe cabe 
em resultados bons ou 
maus.

Todas as causas en-
gendram efeitos futuros 
de igual intensidade e 
responsabilidades. A lei 
do carma não pune, mas 
reajusta. 

O carma é a lei ben-
feitora que indica o ca-
minho certo ao viajan-
te despreocupado ou 
teimoso, corrigindo-lhe 
os passos titubeantes e 
desvios perigosos. O ho-
mem é o plano-matemá-
tico do futuro ANJO. 

O CARMA se encontra 
no: a) HOMEM; b) FAMI-
LÍA; c) NAÇÃO; d) CON-
TINENTE; e) HUMANIDA-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

DE. 
O planeta terra é uma 

escola de educação espi-
ritual sob a visão amiga 
e benfeitora dos espíri-
tos protetores. A lei do 
CARMA então se proces-
sa na retificação espiri-
tual de ordem e discipli-
na cósmica, uma espécie 
de contabilidade onde 
se apura o débito e o 
credito do espírito, no 
presente e nas coisas do 
passado. Por enquanto 
o homem terrícola não 
pode usufruir direito de 
exercer a sua vontade 
absoluta, pois até nas 
suas relações genéricas 
ainda se mostra inferior 
aos próprios animais. 

O CARMA, pois, como 
lei atuando ininterrup-
tamente nos eventos 
progressistas, entre se-
res e orbes, que agem 
tanto no universo, como 
num pequeno mundo, 
tem por finalidade im-
pedir todas as formas 
de vidas para se expres-
sar cada vez mais altas e 
requintadas, onde DEUS 
lança as almas virgens 
na corrente da evolução 
planetária dos mundos 
físicos. 

Nenhum acaso rege o 
destino das coisas. É a 
lei do CARMA que tudo 
coordena, ajusta e ope-
ra, intervindo nos fenô-
menos pequenos,  numa 
vastidão imensurável 
do universo. Em virtu-
de do extremo egoísmo, 
crueldade e ignorância 
do atual cidadão do pla-
neta terra, a vida seria 
contínua desordem de 
conflitos, se os pode-
res humanos pudessem 
gozar livremente, sem 
punições, ao seu livre 
arbítrio.

Uma vez que JESUS já 
deixou elevados ensina-
mentos que marcaram 
o roteiro para o homem 
viver em perfeita har-
monia com a lei do CAR-
MA, equilibrando e regu-
lando a vida. O principal 
meio para modificarmos 
o nosso CARMA é o con-
trole dos pensamentos, 
palavras e ações. O CAR-
MA para um sentido de 
compreensão geral é a 
própria LEI do progresso 
espiritual, pois embora 
seja implacável a sua 
ação disciplinadora, é 
LEI que só se aplica sob 
a decorrência de nossa 

própria vontade. 
Aquele que abusou da 

fortuna no passado, é 
evidente que há de nas-
cer e viver pobre em vida 
futura, afim de aprender 
a valorizar a situação de 
quem é pobre.

Ela tem o intuito de di-
rigir e aperfeiçoar todas 
as coisas e seres, que 
há muito tempo fazem 
parte dos grandes pla-
nos e que fundamentam 
a criação. O planeta ter-
ra cresce em evolução, 
cujos princípios se ali-
cerçam na fé, esperança 
e caridade,na crença em 
DEUS, na sua justiça, na 
imortalidade do espíri-
to, num complemento 
que é a reencarnação 
com direitos e deveres, 
num resgate obrigatório 
para a EVOLUÇÃO. 

Um conceito de JESUS: 
cada um há de colher 
conforme for a seme-
adura. DEUS é energia 
Cósmica, Universal, que 
habita dentro de todos 
nós. 

Confiemos  e agrade-
çamos   por tudo que 
recebemos hoje, rece-
beremos  amanha e por 
certo, sempre.

Dia 24 de março de 2.019
100 anos de fundação “ORDEM DEMOLAY” no mundo

O QUE É A ORDEM DE-
MOLAY

A Ordem DeMolay é a 
maior organização fra-
ternal do mundo para 
jovens com idade entre 
12 e 21 anos. Ela foi ide-
alizada especifi camente 
para fornecer um bom 
ambiente moral para jo-
vens, enquanto desen-
volvem a habilidade da 
liderança. O objetivo da 
ordem é contribuir para 
a formação de melhores 
jovens que, por sua vez, 
se tornarão homens de 
bem, bons cidadãos, 
maridos, pais, amigos e 
líderes no futuro.

COMO E ONDE COME-
ÇOU A ORDEM DEMO-
LAY?    

A Ordem Demolay 
teve seu início neste 
mesmo dia em 1919, 
na cidade de Kansas, 
Missouri, EUA, onde um 
maçom de nome Frank 
Sherman Land contra-
tou um jovem de nome 
Louis para realizar tra-
balhos em torno de um 
prédio que estava cons-
truindo. 

Conversando com o 
jovem, Land descobriu 

que o pai do garoto ti-
nha morrido pouco 
tempo antes, e o jovem 
sentia falta de uma re-
ferência paterna.

O jovem relatou a 
Land que tinha outros 
amigos cujos pais tam-
bém não voltaram para 
casa, seja pelo divórcio, 
pelo abandono, pela 
morte ou em decorrên-
cia da Primeira Guerra 
Mundial. 

Dentro de alguns 
dias, Louis trouxe oito 
de seus amigos com as 
mesmas necessidades 
para esta reunião. Os 
nove jovens concorda-
ram que a criação des-
se clube seria uma boa 
ideia. Pouco tempo de-
pois, nasce a “Ordem 
DeMolay” naquele mes-
mo ano.

QUAIS SÃO OS REQUI-
SITOS PARA INGRESSAR 
NA ORDEM DEMOLAY?

Os requisitos são 
poucos, mas muito im-
portantes, para ser um 
membro DeMolay, o jo-
vem precisa:

. Ter idade compreen-
dida entre 12 e 21 anos;

. Ter bom caráter e 

boa reputação;
. Acreditar em um Ser 

Superior;
. Ser garantido como 

digno amigo por um já 
membro da Ordem; e

. Ser submetido à Ce-
rimônia de Iniciação no 
Grau Iniciático.

*A Cerimônia de Ini-
ciação da Ordem DeMo-
lay é uma celebração 
onde os jovens fazem 
votos para tornarem-se 
melhores.

Em sua iniciação o 
novo membro promete 
humilde e sinceramen-
te:

.  Ser um fi lho melhor;

. Amar e servir a 
Deus, seus pais e seus 
semelhantes;

. Honrar e proteger 
todas as mulheres;

. Nunca caluniar al-
guém;

. Ajudar e defender as 
Escolas Públicas, e

. Ser leal aos seus 
amigos e Irmãos;

PARA SER UM DEMO-
LAY PRECISA SER INDI-
CADO POR UM DE SEUS 
MEMBROS?   

Sim, precisa entrar 
em contato com um dos 
membros ativos, ser 
avaliado pelos mesmos 
e reconhecido como um 
jovem de bom caráter e 
boa reputação.

Independentemente 
de sua religião, raça ou 
condição social/fi nan-
ceira.

Pedro Anselmo Ferreira 
De Angelis

(Mestre Conselheiro 
Regional – 7ª Região

Administrativa do 
estado de São Paulo)

João Vitor Micheletto
(Mestre Conselheiro do 

Capítulo Demolay
“Fé e Perseverança” 

nº 450 de Jaboticabal)
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Cinco jogos movimentaram a primeira rodada que 
aconteceu no campo do Cruzeirão

Jaboticabalense é vice-campeão 2º 
Rally Minas Brasil

O 2º Rally Minas Bra-
sil abriu mais uma tem-
porada do Brasileiro 
de Rally Cross Coun-
try (CBA), Brasileiro de 
Rally Baja e Mineiro de 
Rally. A prova foi reali-
zada no último fi nal de 
semana (16 e 17 de mar-
ço), na cidade de Patos 
de Minas (MG), e reuniu 
um grid de 107 veícu-
los, entre Motos, Qua-
driciclos, UTVs e Car-
ros. Organizado pela 
Rallymakers, o evento 
foi um grande sucesso e 
recebeu muitos elogios 
dos participantes. Es-
tiveram representados 
nesta competição, 12 
Estados e 46 cidades. 

O parque de apoio do 
2º Rally Minas Brasil foi 
montado no Centro de 
Convenções e Eventos 
UNIPAM, onde a popu-
lação teve livre acesso 
para visitar o evento e 
conhecer de perto a es-
trutura de um rali de 
abrangência nacional. 

Aceleradas, freadas, 
retomadas de curvas, 
inúmeras trocas de 
marchas e o desejo de 
subir no pódio... Com 
esta motivação, todos 
os participantes fi ze-
ram bonito dentro das 
trilhas e esbanjaram 
habilidade e experiên-

cia nos mais variados 
tipos de terreno. De 
Jaboticabal (SP), esteve 
o piloto Thiago Carnio 
que, após dois dias de 
disputas e 300 quilô-
metros percorridos, 
sagrou-se vice-campeão 
da classifi cação geral 
entre as Motos, no tem-
po total de 04h36min-
10seg. Ainda, na catego-
ria Motos – Over 40, ele 
conquistou o primeiro 
lugar e despontou na li-
derança do campeonato 
Brasileiro de Rally Baja. 

“Foi um rali sensacio-
nal, uma das melhores 
etapas que participei, 
senão a melhor! A orga-
nização e o local fi zeram 
a diferença. A prova foi 
completa, apresentan-
do todas as condições 
e terrenos possíveis. 
Teve chão duro, pedras, 
trial, areia, trecho tra-
vado, de alta velocida-
de, liso igual sabão... E 
tudo exigiu muita ha-
bilidade e resistência”, 
contou Carnio. 

O roteiro adentrou o 
município de Presiden-
te Olegário, passando 
pelas regiões de Tiriri-
ca, do Facão, da Bana-
neira, do Pé do Morro, 
do Cruzeiro da Prata, de 
Boa Vista, do Piçarrão, 
de Vargem Grande e da 

Lobeira. Apresentando 
“de tudo um pouco”, o 
trajeto passou por pro-
priedades particulares 
de produção agrícola, 
serras e estradas vici-
nais. Entre longas retas 
(por muitas vezes que-
bradas por curvas), os 
off -roaders encararam 
erosões, pedras, trial, 
areia, lombadas (e sal-
tos), travessia de rios, 
poças de lama (e barro), 
curvas em gancho e 90 
graus, além de subidas 
e descidas. 

Para o diretor execu-
tivo da Rallymakers, 
Fernando Bentivoglio, 
o 2º Rally Minas Brasil 
cumpriu o seu papel e 
foi uma digno de uma 
etapa de abertura de 
campeonato. “Encerra-
mos a competição com 
o sentimento de dever 

cumprido, e a escolha 
por Patos de Minas não 
poderia ter sido mais 
acertada. A região tem 
muitas trilhas e pode-
mos escolher as melho-
res. E ainda, tivemos 
uma ajuda de São Pedro 
que, no segundo dia de 
rali, mandou um pouco 
de chuva para trans-
formar o terreno e pro-
porcionar mais um tipo 
diferente de obstáculo 
aos competidores”, en-
cerrou Bentivoglio. 

O 2º Rally Minas Bra-
sil é uma realização da 
Rallymakers, com apoio 
da Prefeitura Munici-
pal de Patos de Minas e 
Prefeitura Municipal de 
Presidente Olegário

Supervisão: CBM, 
CBA, FMEMG, FMA e 
RCMG

1º de Maio começa com boa média de gols

Grupo de capoeira volta com medalha de 
competição realizada em Pitangueiras

O mais tradicional 
torneio de futebol mo-
vimentou o último do-
mingos dos amantes 
do esporte bretão de 
Jaboticabal. Cinco par-
tidas movimentaram o 
Torneio 1º de Maio com 
média de 2,6 gols por 
jogo.

“O 1º de Maio é um 
torneio especial que 
carrega em mais de 
meio século de realiza-
ção uma série de his-
tórias pitorescas. Isso 
garante o interesse dos 
participantes e toda 
competitividade que 
envolve as partidas. 
Que os grandes jogos 
continuem e torço para 
uma grande fi nal no Dia 
do Trabalhador”, afi rma 

Alunos do projeto de 
capoeira desenvolvido 
em Córrego Rico, parti-
ciparam, no último fi m 
de semana, do “2º Cam-
peonato de Capoeira 
de Pitangueiras Grupo 
Bonfi m” e retornaram 
com medalhas. Atual-
mente, o projeto atende 
cerca de 30 pessoas no 
distrito.

“É muito bacana a 
participação nesses 
eventos, por represen-
tar Jaboticabal, mas 
também de fazer in-
serções sociais. Pa-
rabenizo o professor 
Alexander dos Santos 
‘Mosquitinho’, e toda a 
equipe que se dedicou 
na cidade vizinha”, co-
menta a secretária de 
Desenvolvimento e As-
sistência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A secretária exalta o 
trabalho desenvolvi-

o presidente da FAE, Fá-
bio Bortolossi.

Acompanhe abaixo os 
resultados:

8h – Martins Cruz 0 x 
3 Escriturários

9h – Professores 1 x 0 
Intereng

10h – Prefeitura 0 x 1 
Uzinas Chimicas

11h – Refrigerantes 
Jaboti 0 x 5 Comerciá-

do semanalmente nos 
distritos. “O objetivo é 
tentar que eles protago-
nizem uma nova vida. 
Dando autonomia, con-
fi ança e apresentando 
um caminho que não é 
das drogas, mas de dig-
nidade, responsabilida-
de e respeito aos pais”, 
afi rma.

Aquisição de instru-
mentos – Na semana 
passada, os alunos do 
projeto receberam di-

rios
12h – CCM 3 x 0 Co-

municações
Os vencedores es-

tão classifi cados para a 
próxima fase. Os outros 
times disputam repes-
cagem para continuar 
na competição. Mais 
cinco jogos acontecem 
no próximo domingo 
(24) no campo do Cru-

versos instrumentos 
musicais como reco-
-reco, pandeiros, be-
rimbaus e atabaque. 
“Conversando com o 
prefeito Hori, ele enten-
deu a nossa necessida-
de e pediu que a gente 
pudesse dispor desse 
recurso e destinar para 
a compra destes equi-
pamentos”, conta Pelle-
grini.

Segundo ela, os ins-
trumentos eram um 

zeiro.
Atenção para os jogos 

da próxima rodada:
8h - Coplana A x Usi-

na Santa Adélia
9h – Sementes Espe-

rança x Coplana B
Oxiquímica B x NPA
Tobace x Biofarma
Oxiquímica A x Total 

Health 

sonho antigo de todo o 
grupo de trabalho. “Há 
algum tempo os pro-
fessores Mosquitinho e 
Flavio Luz lutam conos-
co para conseguirmos 
trazer para dentro das 
ofi cinas os instrumen-
tos específi cos da ca-
poeira, porque ensinar 
a tocar também é parte 
do projeto. Agradeço a 
eles pela paciência e in-
centivo”, fi naliza.

ESPORTE

Hospital São Marcos S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os acionistas para A.G.O. em 26/4/2019, às 7 horas, na sede, em Jaboticabal/
SP. Ordem do dia: a) Tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2018; b) Deliberar sobre destinação do lucro líquido 
do exercício e distribuição dos dividendos; c) Eleição da Diretoria (triênio 2019/2022) e fi xação 
de honorários; d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal/suplentes/fi xação de honorários; 
e) Deliberar sobre atual modelo de participação de eventuais interessados à membro da 
Diretoria. Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, os documentos a que se 
refere o artigo 133/Lei 6404/76, do exercício social objeto da Assembleia. 
Jaboticabal, 22/3/2019. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente (23 e 30/3 e 6/4/2019)
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Além da multa, proprietários também pagam pelo serviço de limpeza

Após notificação e período para limpeza, prefeitura 
começa a roçar terrenos particulares

Utilizando o jornal 
oficial do município e 
divulgando através da 
imprensa, a Prefeitu-
ra de Jaboticabal vem 
notificando os proprie-
tários de terrenos para 
que façam o roçamento 
e a limpeza do local.

Até o momento, apro-

ximadamente 60 ter-
renos foram limpos. 
“Todos os proprietários 
precisam se responsa-
bilizar pela limpeza de 
seus terrenos. Demos 
um prazo para todos 
executasem o serviço. 
Quem perdeu o prazo 
terá que arcar com to-

Recuperação de estradas rurais prossegue em março
Os mais de 350 quilô-

metros de estradas ru-
rais que cortam o mu-
nicípio necessitam de 
recuperação constante. 
Nas últimas semanas, 
o trabalho vem sendo 
intensificado com a re-
cuperação da Estrada 

de São José, onde a Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente tapou bura-
cos e construiu novas 
lombadas.

As equipes também 
realizaram a recupera-
ção de parte do acos-

tamento da estrada 
que liga Jaboticabal ao 
distrito de Luzitânia. 
“Precisamos manter a 
qualidade de nossas 
estradas para garantir 
o tráfego das famílias 
e o escoamento da sa-
fra. Temos uma equi-

Cozinheiras passam por tarde de capacitação

Em mesa redonda, SAAMA apresenta avanços com 
fiscalização de descarte de resíduos

50% das pacientes faltam a mutirão de papanicolau

Na última semana, a 
equipe de cozinheiras e 
ajudantes de cozinha da 
rede municipal de edu-
cação passaram por um 
dia de palestras e deba-
tes. As profissionais dis-
cutiram a implantação 
de controle de estoque 
nas unidades, focada na 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA) rea-
lizou no dia 28 de feve-
reiro, na Câmara Muni-
cipal, a mesa redonda 
com o tema “Gestão 
de Resíduos: Geren-
ciamento e Iniciativas 
Socioambientais”. No 

A Secretaria de Saú-
de, de Jaboticabal, pro-
moveu no último sába-
do (16) o mutirão de 
exames papanicolau, 
na Unidade de Saúde 
da Mulher. Entretanto, 
apenas 60 pacientes 
das cerca de 120 com 
agendamento marcado 
compareceram ao local. 

“Estamos promoven-
do uma série de muti-
rões com o intuito de 
zerar filas de espera e 
melhorar o atendimen-

Treinamento também serviu para entrega de novos aventais

Nas consultas comuns, 30% dos pacientes também faltam sem avisar, 
tirando a vaga de quem realmente precisa

orientação do preenchi-
mento do formulário, 
além de orientações di-
versas sobre trabalho 
em equipe e motivação.

“Foi um momento im-
portante para as nossas 
profissionais. Diaria-
mente são 25 mil refei-
ções feitas com todo 

evento, a secretária 
aproveitou para apre-
sentar uma “prestação 
de contas”.

“São resultados posi-
tivos obtidos por meio 
das ações realizadas 
no combate e preven-
ção ao descarte irregu-
lar de resíduos sólidos. 
No ano passado, inten-
sificamos o trabalho 

to na rede, mas a po-
pulação precisa aderir. 
Infelizmente, metade 
faltou no sábado e isso 

identificando e fisca-
lizando pontos-chave 
de descarte. Com esse 
trabalho foi possível 
reduzir 85% do des-
carte irregular no mu-
nicípio”, comenta o se-
cretário da Pasta, Aldo 
Bellodi Neto.

O evento também 
contou com a partici-
pação do Grupo Stéfa-

nos deixa bastante pre-
ocupados”, revela o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

Os resultados dos 
exames serão encami-
nhados para as unida-
des escolhidas pelas 
pacientes num prazo 
de 30 dias. Na oportu-
nidade, acabou sendo 
aberta a possibilidade 
de atendimento sem ter 
feito o agendamento. 

“Vale ressaltar tam-
bém que nas consultas 
eletivas existe um gran-
de número de faltas. Ou 
seja, quem falta acaba 
tomando o lugar de ou-

tra pessoa que precisa. 
Pedimos para que, se 
não houver a possibi-
lidade de comparecer, 
que nos comunique 
para colocarmos outra 
no lugar”, acrescentou 
Silva.

Sobre o exame – O 
papanicolau é de extre-
ma importância para a 
saúde da mulher. É ele 
o responsável pelo ras-
treamento do câncer de 
colo de útero, o tercei-
ro tipo de câncer que 

mais mata mulheres no 
Brasil. 

O exame deve ser fei-
to por mulheres acima 
de 25 anos e que já co-
meçaram atividade se-
xual há, pelo menos, 3 
anos. Após os 64 anos 
ou após cirurgia de his-
terectomia ele deixa de 
ser necessário.

Para mais informa-
ções sobre os mutirões 
da saúde, o telefone da 
secretaria é (16) 3209-
1500.

Prefeitura divulga pontos beneficiados pela 
operação Tapa Buraco – 19 de março

das as custas da lim-
peza realizada pela 
prefeitura”, afirma o se-
cretário de Planejamen-
to, Paulo Polachini.

Através do Diário Ofi-
cial do município, mais 
proprietários serão no-
tificados. “Nosso objeti-
vo é, de acordo com a 

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa 
que a operação tapa 
buraco prossegue 
em diversos bairros 
da cidade. As equi-
pes da Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos promo-
vem melhorias nas 
ruas Major Hilário 
Tavares Pinheiro, 
Teodósio Morescal-
chi, Fortunato Fras-

cá, Edivaldo Balini, 
João Assirati, Joa-
quim P. da Cunha, 
Clóvis de Oliveira, 
Lóris Bazoni, Jaime 
de Stefani, Algusto 
César Costa, Luiz 
Petroucic, Ariodan-
te Zocca, Galdencio 
Brandimarte, João 
Petroucic, Luiz Pau-
lo Martins, Arman-
do Salles Oliveira, 
Castro Alves, Nazá-

rio Kenan, Severino 
Fráguas, Ítalo Poli

Manoel Martins 
Fontes, Jaime Ri-
beiro, Tiradentes, 
Euclides da Cunha, 
Praça Joaquim Na-
buco, Antônio Fer-
nandes Pinto, Renê 
Bellini Macci, Ari 
Cajado de Olivei-
ra, Maria Aparecida 
Mendes Valério, Co-
mendador João Ma-

ni Ribeirão Diesel que 
apresentou o trabalho 
de Gestão Ambiental 
realizado nas conces-
sionárias do grupo. 
Após as apresentações, 
foi aberto um espaço 
para debate onde os 
participantes interagi-
ram, propondo ações e 
soluções para a proble-
mática do tema.  

lei, garantir que nossa 
cidade fique mais lim-
pa e organizada. Quem 
tiver alguma dúvida, a 
Secretaria de Planeja-
mento está à disposi-
ção”, finaliza Polachini. 

ricato e Pedro Dona-
don.

As equipes de lim-
peza realizam roça-
mento e limpeza em 
diferentes bairros 
da cidade. Também 
acontece serviços 
de troca de lâmpa-
das e pintura de 
solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.

pe comprometida que 
diariamente faz todos 
os esforços para man-
ter a qualidade de nos-
sas estradas”, afirma o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto.

carinho, seguindo re-
gras de conservação e 
higiene. Aproveitamos 
para entregar os novos 
aventais que serão usa-
dos no dia a dia”, afirma 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki.
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Municipal de Jaboticabal;
VI. nota ou comprovante de empenho ou de sub-empenho da despesa e recibo do interessado.
Parágrafo único. Na hipótese de não coincidência entre a quantidade de diárias concedida e a quantidade de dias de efetivo 

afastamento, serão juntados aos processos correspondentes os dados e documentos relativos à redução do período inicialmente 
considerado e devolução de diárias não utilizadas ou, alternativamente, à ampliação do período e à complementação do valor 
devido.

Art. 14 Em caso de comprovação de que o beneficiário recebeu diárias em excesso, este ficará sujeito ao desconto dos valores 
indevidos em folha de pagamento, sem prejuízo da sanção prevista em lei e das demais sanções cabíveis.

Art. 15 A responsabilidade pelo controle das diárias e pelo recebimento das prestações de contas será do Departamento Con-
tábil e Financeiro, com o posterior trâmite pelo Controle Interno.

Parágrafo único. O servidor que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta Resolução responderá, solidariamente 
com o beneficiado, pela reposição da importância indevidamente paga, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei.

Art. 16 O Presidente da Câmara Municipal, ou a quem for delegada a atribuição, tomará todas as demais providências adminis-
trativas, jurídicas, orçamentarias, financeira, contábeis e fiscais, necessárias ao fiel cumprimento desta Resolução.

Art. 17 As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de verbas próprias consignadas no orça-
mento vigente, criadas se inexistentes, e suplementadas se necessário.

Art. 18 Fica revogada a Resolução nº 345, de 13 de dezembro de 2018, que normatiza o regime interno de adiantamento de 
despesa na Câmara Municipal de Jaboticabal, e dá outras providências.

Art. 19 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 715 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Aprova as Contas da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, rejeitando o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, constante do Processo TC nº 2545/026/15, referente ao exercício de 2015.

Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento

Art. 1º Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal de Jaboticabal, rejeitando o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, constante do Processo TC nº 2545/026/15, referente ao exercício de 2015.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 716 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor Silvano Pedro e dá outras providências.

Autoria: Dona Cidinha

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

nada 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, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 717 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Altera o Art. 3º do Decreto Legislativo nº 703, de 07 de agosto de 2018.

Autoria: Samuel Cunha

Art. 1º O Art. 3º do Decreto Legislativo nº 703, de 07 de agosto de 2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão solene a ser realizada anualmente, preferencialmente no mês de 

setembro.”
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
 

Jaboticabal, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 167, DE 14 DE MARÇO DE 2019 – NOMEIA Comissão de Representação.

Nº 168, DE 19 DE MARÇO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 19 de março de 2019, GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 
SANTANA para ocupar o cargo de Assessor de Gabinete.

Nº 169, DE 19 DE MARÇO DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 20/03/2019 a 
03/04/2019 ao servidor HOMERO MARCIANO DA SILVA.

Nº 170, DE 20 DE MARÇO DE 2019 – DESIGNA o Assessor de Gabinete DOUGLAS CÍCERO LEODENE CARDOSO DA 
SILVA, lotado na Presidência, para assessoramento à Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para assessoramento nas 
atividades legislativas junto ao Gabinete do Vereador Ademilson Aparecido Servidone.

Nº 171, DE 22 DE MARÇO DE 2019 – CONCEDE a servidora MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, lotada no Departa-
mento de Contábil e Financeiro, Abono de Permanência a partir de 12 de março de 2019.

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 22 DE 19 DE MARÇO DE 2019

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de conformidade com o disposto no ordenamento 
jurídico vigente, e

Considerando a Reunião realizada no dia 14 de março de 2019, na Sala de Reuniões “Aldo Senen” da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em que estiveram presente os Vereadores: Aparecida de Jesus Souza Dias, Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, Ednei 
Aparecido Valencio, João Bassi, Luís Carlos Fernandes, Paulo Henrique Silva dos Santos, Roberto Luis Ariki, Samuel Cesar Scar-
pim da Cunha, Uilson José de Miranda, Wilson Aparecido dos Santos e os servidores: Luiz Carlos dos Santos e Dr. Leonardo Latorre 
Matsushita, a Mesa Diretora, conforme acordo com os respectivos vereadores, decide que:

1) Os motoristas do Poder Legislativo não poderão sair em viagem, independente da distância, sem a prévia e devida autori-
zação de viagem, conforme disposto no Art. 8º da Resolução 347, de 07 de agosto de 2018, sob pena de advertência e/ou demais 
penalidades previstas no ordenamento jurídico vigente.

2) O Gabinete do Vereador não poderá utilizar mais que (01) um veículo oficial simultaneamente.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO
Presidente

DANIEL RODRIGUES
Vice-Presidente

DONA CIDINHA
1ª Secretária

EDNEI VALÊNCIO
2º Secretário

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 349 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Dá nova redação ao Art. 176, da Resolução nº 230, de 07 de março de 1995, e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

Art. 1º O Art. 176, da Resolução nº 230, de 07 de março de 1995, passa avigorar com a seguinte redação:
“Art. 176. Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos debates em Plenário.
Parágrafo único. Os Projetos de Lei e de Lei Complementar serão discutidos e votados em dois turnos, exceto quando 

houver a aprovação do Projeto por unanimidade em primeira discussão e votação, hipótese em que a matéria ficará defini-
tivamente aprovada e será automaticamente dispensada a segunda discussão e votação.”

 
Jaboticabal, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

RESOLUÇÃO N° 350 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Regulamenta a concessão da diária prevista no artigo 122 da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008 e institui o 
regime de diária aos agentes políticos no âmbito da Câmara Municipal e dá outras providências.

Autoria: MESA DIRETORA BIÊNIO 2019/2020

Art. 1º O servidor da Câmara Municipal de Jaboticabal e o agente político que se deslocar do Município a serviço, em caráter 
eventual ou transitório, receberá diária destinada a indenizar as despesas com pernoite, alimentação e transporte realizado no local 
de destino.

§ 1º O deslocamento de que trata o “caput” deste artigo não abrange as despesas com transporte aéreo e rodoviário entre o 
Município de Jaboticabal e os Municípios de destino.

§ 2º A diária será concedida por dia de afastamento, segundo os critérios e valores fixados no ANEXO I constante nesta Re-
solução.

§ 3º A diária concedida abrangerá 24 (vinte e quatro) horas, contadas da saída do Município de Jaboticabal.
Art. 2º A concessão de diária destina-se às seguintes hipóteses:
I. Para comparecer em reuniões com autoridades ou representantes de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, para tratar de assuntos de interesse do Município;
II. Para a participação em encontros, seminários, cursos, congressos e congêneres, com o objetivo de ampliar conhecimento 

para aperfeiçoar o desempenho funcional;
III. Para representar a Câmara Municipal de Jaboticabal em eventos, por delegação outorgada pelo Presidente da Mesa Dire-

tora ou por ocupante de cargo com atribuições similares;
IV. Para comparecer a empresas e institutos de consultoria ou a reuniões com especialistas em matérias técnicas que sejam ob-

jeto de proposições legislativas ou de questões administrativas da Câmara Municipal de Jaboticabal, ou de interesse do Município;
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os beneficiários deverão, no prazo de 03 (três) dias úteis 

subsequentes ao retorno à sede, apresentar relatório de viagem ou comprovantes que atestem a representação ou a presença nos 
locais que motivaram a concessão da diária, tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que venha 
comprovar o interesse público na viagem e na atividade realizada.

Art. 3º A percepção de diárias de viagem terá caráter indenizatório, eventual e transitório, vedada a incorporação a qualquer 
título.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I. servidor público os agentes especificados no artigo 2º, II, da Lei nº 3.736, de 03 de abril de 2008, em efetivo exercício na 

Câmara Municipal de Jaboticabal; e
II. agente político o vereador em exercício do mandato eletivo.
§ 1º É permitida a concessão de diária ao Assessor de Gabinete estritamente na hipótese em que este realize deslocamento 

representando o respectivo Vereador.
§ 2º Não será devida a concessão de diária ao Assessor de Gabinete quando este acompanhar o respectivo Vereador.
Art. 5º A concessão de diárias fica condicionada à existência de disponibilidade orçamentaria e financeira.
Parágrafo único. As despesas de viagens serão realizadas por meio da classificação funcional 01.031.0001.2.001, Natureza 

da Despesas 3.3.90.33.00 - passagem e despesas com locomoção.
Art. 6º A concessão de diária com pernoite submete-se às seguintes limitações:
I. viagens de 251 a 400 km com pernoite: máximo de 03 (três) concessões por semestre.
II. viagens acima de 400 km, com ou sem pernoite: máximo de 02 (duas) concessões por semestre.
§ 1º Não serão concedidas diárias no período de recesso legislativo, com exceção de atividade excepcional, devidamente 

justificada e com autorização da Presidência da Câmara Municipal.
§ 2º Para efeito de aplicação dos limites de que trata o presente artigo, computar-se-ão as viagens realizadas pelos Assessores 

de Gabinete nos limites do respectivo Vereador representado.
§ 3º Da limitação de que trata o caput deste artigo, serão excepcionadas as viagens para participação em cursos, simpósios 

ou congressos, devidamente autorizados pelo Presidente da Mesa Diretora, na forma do disposto no Regimento Interno da Câmara 
Municipal.

Art. 7º A competência para autorizar a concessão de diárias é exclusiva do Presidente da Mesa Diretora, mediante documento 
específico descrito no ANEXO II desta Resolução.

Art. 8º O ato concessivo de diárias será específico para cada deslocamento e indicará o nome do agente político ou do servidor 
público, o destino da viagem, a motivação, o período de duração e os valores das diárias concedidas.

Art. 9º As viagens de até 400 km, sem pernoite, ficam limitadas a 01 (uma) viagem com diária por semana, independente do 
destino, exceto motoristas.

§ 1º Da limitação de que trata o caput deste artigo, serão excepcionadas as viagens para participação em cursos, simpósios 
ou congressos, devidamente autorizados pelo Presidente da Mesa Diretora, na forma do disposto no Regimento Interno da Câmara 
Municipal.

§ 2º Outros casos excepcionais serão decididos pelo Presidente da Mesa Diretora.
Art. 10 Os valores das diárias encontram-se especificados no ANEXO I desta Resolução, e serão anualmente atualizados, 

conforme o valor vigente da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP).
Parágrafo único: A distância a ser considerada para o cálculo da diária será a distância rodoviária entre o Município de Jabo-

ticabal e o Município de destino.
Art. 11 A solicitação de diária deverá ser feita no mínimo 48 (quarenta e oito) horas antes da data da saída para a viagem, 

por meio da utilização de formulário próprio a ser disponibilizado pelo Departamento de Administração da Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

§ 1º A concessão de diárias será condicionada ao requerimento prévio de que trata o caput e a autorização expressa do Presi-
dente da Mesa Diretora, que poderá indeferir a solicitação se concluir que inexiste interesse público relevante ou se verificar a falta 
de disponibilidade financeira e orçamentária da Câmara Municipal de Jaboticabal.

§ 2º Se a solicitação não for efetuada no período de que trata o caput deste artigo, a viagem poderá ser autorizada pelo Pre-
sidente da Mesa Diretora e o pagamento da diária será efetuado por reembolso, mediante apresentação dos devidos documentos 
que comprovem o direito à diária, devendo ser creditado em até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação dos referidos 
documentos.

Art. 12 A diária somente será devida no caso de deslocamento superior a 06 (seis) horas, tomando-se como termo inicial e final 
os horários de partida e de retorno ao Município de Jaboticabal.

§ 1° A necessidade de pernoite deverá ser justificada pelo solicitante e a autorização dependerá da comprovação da conveni-
ência ao interesse público.

§ 2° As despesas com passagens aéreas e rodoviárias deverão ser previamente autorizadas pelo Presidente da Mesa e não 
integrarão o valor da diária.

§ 3° O beneficiário deverá juntar ao relatório ou documentos comprobatórios de viagem os comprovantes de embarque e de-
sembarque emitidos pela companhia aérea ou de transporte rodoviário, caso sejam utilizados.

Art. 13 Deverão ser formalizados processos para a concessão de diárias, instruídos, ao menos, com os documentos e infor-
mações a seguir indicados:

I. formulário preenchido pelo solicitante, indicando o motivo do deslocamento, a duração, a quantidade e o valor total de diárias, 
conforme modelo constante no ANEXO ll desta Resolução;

II. relatório que demonstre a existência de nexo entre as atribuições regulamentares do cargo e as atividades a serem realiza-
das na viagem;

III. indicação do meio de transporte a ser utilizado e dos horários previstos para saída e retorno ou embarque e desembarque;
IV. deferimento do pedido, confirmando ou retificando expressamente a quantidade de diárias e o respectivo valor;
V. os servidores motoristas de automóveis oficiais deverão iniciar a viagem com os veículos abastecidos, evitando-se abaste-

cimentos durante o percurso, entretanto, o abastecimento será permitido mediante a adoção do procedimento vigente na Câmara 

ANEXO l
VALORES DAS DIÁRIAS DE VIAGEM

ANEXO lI
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM
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Cine Solar apresenta o fi lme 
Zootopia e ofi cinas sobre cinema
A Praça Duílio Poli se 

transformou em um ci-
nema a céu aberto, com 
uma programação dife-
rente, com ofi cina so-
bre cinema, vídeo e in-
ternet, apresentação de 
curtas metragens e exi-
bição do fi lme Zootopia. 

O projeto CineSolar 
chega a Jaboticabal com 
a proposta de ser o pri-
meiro cinema itineran-
te do Brasil que utiliza 
energia solar, para reali-
zar exibições de fi lmes, 
unindo cinema e sus-
tentabilidade. “Chega 
a Jaboticabal um novo 
conceito que casa cul-
tura e sustentabilida-
de. Toda população foi 
convidada para acom-
panhar a programação 
que é totalmente gratui-
ta”, afi rma o diretor de 

Cultura, José Mário de 
Oliveira.

O Cine Solar conta 
com o patrocínio da 
CPFL Energia, por meio 
da Lei de Incentivo à 
Cultura, o CineSolar se 
apresentou em Jaboti-
cabal numa realização 
da Brazucah Produções, 
em parceria com a Pre-

feitura Municipal e o 
Colégio Duílio Poli Ja-
boticabal. A programa-
ção, com a ofi cina sobre 
cinema, vídeo e inter-
net às 18h. Das 19h às 
19h50 a apresentação 
de curtas metragens in-
fantis e às 20h a sessão 
de cinema com o fi lme 
Zootopia. 

Comemorações da Semana da 
Água teve início dia (18)

Em comemoração ao 
Dia Mundial da Água, que 
foi celebrado na  sexta-
-feira (22), a Prefeitura 
de Jaboticabal, por meio 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente prepa-
rou uma programação 
especial. Com início na 

segunda-feira (18), a Se-
mana da Água 2019 teve 
mutirão de limpeza, pa-
lestras e exposição de 
fotos.

“Preparamos uma 
agenda positiva com o 
intuito de conscienti-
zar sobre esse recurso 
tão imprescindível que 

é a água. São ativida-
des para todas as ida-
des, com interações nas 
escolas do município e 
também evento aberto 
à participação popular”, 
comenta o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, 
Aldo Bellodi Neto.

CULTURA

Apresentação aconteceu no dia 21, na Praça Duílio Poli

VÔO RASANTE

Depois de ter aterris-
sado e trabalhado bas-
tante em Bangkok, Chi-
na, Filipinas, Indonésia, 
Malásia e Londres, o 
belo modelo e especia-
lista em artes marciais,  
Wesley Machado ( 34) 
natural de Bebedouro,  
desembarcou no Brasil 
para uma temporada 
de muito trabalho. Inte-
ligente e  Cheio de ati-
tude, humidade,  talen-
to e profi ssionalismo,  
esse deus grego, dono 
de uma beleza estonte-
ante  distribuída sobre 
1,85 de altura, fez mui-
tas marcas se renderem 
a seu talento e beleza, e 
que  lhe renderam gran-
des trabalhos, e hoje 
ele carrega um currícu-
lo com grande peso e 
conta com grandes no-
mes como : comercial- 
da Axe, 

comercial- LA Bold,
comercial- Toyta,

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

comercial- Samsung ,
Defi le- Fashion week,
Desfi le- Mega,
Desfi le- Versace, 
Magazines- Tattler, 

campanha Fila, Prints- 
Loreal’s .

Sobre o olhar crítico 
da agência First Models 
Ribeirão Preto,  Wesley 

integra o time de mode-
los  arrasando  interna-
cionalmente.

Logo o modelo em-
barca para Londres, 
onde brilhará muito 
mais! 

Alguém aí duvida? 
Nós não!

De olho nele!

DECRETO LEGISLATIVO N° 718 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor Luiz Carlos Pirani Rinhel e dá outras providências..

Autoria: Wilsinho Locutor

Art. 1º Fica outorgado Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor Luiz Carlos Pirani Rinhel.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 

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

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

Jaboticabal, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO N° 719 DE 19 DE MARÇO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Muni-
cipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de 2019, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei 
Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Bispo Samuel Ferreira e dá outras providências.

Autoria: Daniel Rodrigues

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

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

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

Jaboticabal, 19 de março de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal, em 19 de março de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Diretor do Departamento Legislativo 

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2019
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL para a Contratação da Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento 

de Combustível (gasolina comum) nos Veículos da Câmara Municipal de Jaboticabal, com disponibilização de rede credenciada de 
Postos de Combustíveis, por meio de implantação e operação de sistema informatizado e integrado com utilização de Cartão Micro 
Processado, cujas especificações técnicas e quantitativas encontram-se descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -3,81%
DURAÇÃO DO CONTRATO: 24 meses
VALOR DO CONTRATO: R$ 166.370,64 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta reais e sessenta e quatro 

centavos).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 21/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
FUNDAMENTO: Contrato nº 08/2019
OBJETO: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse da CONTRATANTE, pelo sistema 

“on-line”, nos respectivos cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”
VALOR DO CONTRATO: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
DATA DO CONTRATO: 21/03/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
FUNDAMENTO: Contrato nº 09/2019
OBJETO: Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustível (gasolina comum), nos Veículos 

Oficiais da Câmara Municipal de Jaboticabal, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis, por Meio de 
Implantação e Operação de Sistema Informatizado e Integrado com Utilização de Cartão Magnético ou Micro Processado, conforme 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -3,81%
DURAÇÃO DO CONTRATO: 24 meses
VALOR DO CONTRATO: R$ 166.370,64 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta reais e sessenta e quatro 

centavos).
DATA DO CONTRATO: 22/03/2019.

Formação inédita capacita quem deseja ingressar no 
universo das artes cênicas; as inscrições já estão abertas

Senac Jaboticabal amplia portfólio de 
cursos com Ofi cina de Teatro

Técnicas comportamen-
tais e vocais, concentração, 
coordenação, autoconfi an-
ça, segurança e boa comu-
nicação verbal e não ver-
bal são alguns dos pontos 
potencializados em quem 
decide apostar no teatro 
como canal de desenvolvi-
mento pessoal e profi ssio-
nal. Contudo, o mercado é 
exigente para aqueles que 
optam por caminhar pela 
arte, por isso, ter na baga-
gem a capacitação na área 
é fundamental para se des-
tacar no meio cênico. Para 
facilitar a formação dos ja-
boticabalenses nesse ramo, 
o Senac Jaboticabal oferta, 
pela primeira vez, o curso 
Ofi cina de Teatro. As aulas 
iniciam em 6 de abril e as 
inscrições já estão abertas.

Samuel Borelli, docen-
te da área de comunicação 
e artes da unidade, afi rma 
que a oferta de emprego 
no segmento vem crescen-
do nos últimos anos. “A 19° 
edição da Pesquisa Global 
de Entretenimento e Mídia 
aponta um crescimento 
global médio de 4,4% no 
setor de entretenimento 
entre 2018 e 2022. O levan-
tamento também mostra 
que a receita global deve 
alcançar US$ 2,4 trilhões 
em 2022. Esse incremento 
no segmento de entreteni-
mento tem aumentado as 
chances de trabalho, prin-

cipalmente, em televisão”, 
ressalta.

            
Nesse cenário, ainda de 

acordo com o docente, a 
inserção do profi ssional no 
universo das artes cênicas 
depende da habilidade de 
planejar suas ações e de 
ser capaz de atuar de forma 
crítica, criativa e fl exível, 
para adaptar-se às mudan-
ças. Assim, Samuel aponta 
que “uma formação sólida 
é crucial para o desenvol-
vimento de uma carreira 
de sucesso, uma vez que 
dá segurança nas ações da 
profi ssão”. 

Na ofi cina ofertada pelo 
Senac, os alunos aprende-
rão técnicas básicas das ar-
tes cênicas, desde a monta-
gem até a interpretação. As 
aulas ainda objetivam apri-
morar a capacidade de co-
municação dos participan-
tes, uma característica que 
ajuda a ganhar destaque na 
vida corporativa de diver-
sos setores. “Inclusive, a 
Ofi cina de Teatro também 
é uma ótima opção para 
quem é introvertido ou tem 
medo de falar em público. 
Os exercícios de expressão 
com voz ajudam a aprender 
a alinhar a expressão cor-
poral aos sentimentos que 
pretender transmitir”, con-
ta Samuel.

Durante o curso, serão 
trabalhadas técnicas de 

percepção espacial, tempo-
ral rítmica e sonora. A atu-
ação permite que as pesso-
as experimentem posturas 
diferentes das que teriam 
no dia a dia, rompendo bar-
reiras de uma forma lúdica, 
mas que refl etem na reali-
dade. “As aulas de teatro 
levam o aluno a conquistar 
até mesmo mais satisfação 
e equilíbrio na vida cotidia-
na. É uma experiência que 
ajuda o desenvolvimen-
to integral das pessoas”, 
acrescenta o docente.

As vagas para a Ofi cina 
de Teatro são limitadas, e 
as inscrições já podem ser 
feitas no Portal Senac (www.
sp.senac.br/jaboticabal) 
ou na secretaria da insti-
tuição. O Senac Jaboticabal 
ainda oferta outros cursos 
que podem contribuir para 
carreira do profi ssional de 
artes cênicas, como a Ofi -
cina de Canto. O portfólio 
completo está disponível 
no site.         

Serviço:
Ofi cina de Teatro
Data: 6 de abril a 29 de 

junho de 2019
Horário: aos sábados, 

das 8h30 às 12h30
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua Vinte e 

Quatro de Maio, 831 - Cen-
tro, Jaboticabal /SP

Informações e Inscri-
ções: www.sp.senac.br/ja-
boticabal
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TROFÉU TOP DISK 2018
No final de cada ano, a empre-

sária Andréia Viola, reúne as em-
presas mais pesquisadas, para 
comemorar com uma festa o es-
forço e dedicação dos empresá-
rios e equipe. No ano de 2018, 
grandes nomes se reuniram, 
para receberem o troféu TOP 
DISK 2018. Tiveram uma linda 
surpresa nos telões do evento. 
Foram 32 empresas homenage-
adas, com muito carinho e 295 
convidados. O Disk entrevistou 
clientes das empresas seleciona-
das, que gravaram vídeo, falando 
da merecida homenagem. Dessa 
forma, não há nenhuma dúvida 
de que o empresário alí homena-
geado, mereceu a dedicação. Foi 
uma surpresa emocionante para 

Nesse ano de 2019 tem mais TOP DISK para empresários e convidados 
os empresários verem seus clien-
tes alí no telão, elogiando e falan-
do o que eles mereciam, por esta-
rem no evento.  Gratificante para 
nós do jornal a GAZETA, também 
receber uma homenagem. 

Todo ano o Disk começa a se-
lecionar as empresas mais vistas 
no facebook, instagram, google 
e pela pesquisa no serviço de in-
formação Disk.  Por isso é funda-
mental a publicidade nas redes 
sociais, para a empresa se desta-
car na mídia e no TOP DISK desse 
ano de 2019. 

E para esse ano, além de mais 
um evento TOP DISK 2019, o Disk 
trouxe uma NOVIDADE, com mais 
BENEFÍCIOS e COMODIDADE para 
a população: ATENDIMENTO PELO 

WHATSAPP E TELEFONE CELULAR, 
onde cada pessoa pôde se infor-
mar sobre telefones e endereços 
do comércio de JABOTICABAL, 
uma lista telefônica fácil e rápi-
da, que foi feita para VOCÊ, usar 
e sem pagar nada por isso. Anote 
o número do serviço de informa-
ção da cidade de Jaboticabal (16) 
9.9742-9911.

Empresas mais pesquisadas 
do ano de 2018, selecionadas  
pelo TOP DISK 2018, foram: Co-
légio Difere Mirante, Colégio Di-
fere Sossego da Mamãe, Denoni 
Distribuidora de Bebidas, Divas 
Make Up, EduCell, Fratec Impres-
soras, jornal A GAZETA, JR Ar 
Condicionado, LimpeBem, Marc-
cas, Marmoraria Matriz, Moto 

Táxi Fama, Mult Shop Celulares e 
Eletrônicos, Peniel Padaria e Con-
feitaria, A + Pizzas, Qually Citrus, 
Refrigeração Pires, Rene Color, 
Restaurante Tudo em Família, Ri-
cardo Auto Elétrica, Airam Decor, 
Sat Cam, Top Car, Tudinox, Unin-
ter, Vitela Casa da Carne, Tania 
Buffet, Pet Love, BBA Rodas, Pé 
de Batata, Nutrivida e Jairo Som e 
Iluminação. 
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Fundo Social e DDM encerram atividades comemorativas 
do Dia Internacional da Mulher com chave de ouro
Evento realizado no Centro de Lazer Edson Martini reuniu bom público

Quem reservou um 
tempinho na manhã do 
último domingo (17) e 
passou pela “Terceira 
Idade” pôde acompa-
nhar o encerramento 
das atividades em co-
memoração ao Dia In-
ternacional da Mulher.

Contando com o apoio 
de parceiros, o Fundo 
Social de Solidariedade 
e Delegacia de Defesa 
da Mulher ofereceram 
gratuitamente uma in-
finidade de serviços, 
como corte de cabelo, 

manicure, massagem, 
maquiagem, aferição de 
pressão, teste de glice-
mia, atendimento jurí-
dico e dicas de alimen-
tação e saúde.

“Fiquei muito feliz 
com a participação da 
população que veio até 
a nossa Terceira Idade 
participar do Dia de Be-
leza. Não posso deixar 
de agradecer todos os 
nossos parceiros que 
contribuíram para a re-
alização do evento, en-
cerrando as atividades 

realizadas em homena-
gem ao Dia Internacio-
nal da Mulher com pé 
direito”, afirma a pri-
meira-dama e presiden-
te do Fundo Social de 
Solidariedade, Adriana 
Hori.

O evento contou com 
apresentações musi-
cais, zumba e dança do 
ventre. “Foi uma manhã 
muito proveitosa. Ofe-
recemos serviços, mas 
não deixamos de levar 
orientações importan-
tes para aqueles que 

passaram pelo Centro 
de Lazer Edson Marti-
ni. Também agradeço 
todos os parceiros que 

contribuíram de algu-
ma forma para a reali-
zação do evento”, de-
clara a delegada titular 

da Delegacia de Defesa 
da Mulher, Drª Andréa 
Cristiane Fogaça de 
Souza Nogueira.

Dia 14/03/2019, o 
céu amanheceu em 
festa, porque de lá 
bradava a voz do SE-
NHOR,  anunciando 
que era seu dia, Bira 
Morais (Proprietá-
rio. da Academia Gê-
nesis). Parabéns por 
seu Aniversário! Que 
o SENHOR derrame 
chuvas de bênçãos so-
bre sua vida.
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Prefeito Hori entrega jalecos e material 
complementar nas escolas da rede municipal

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
fez uma visita especial 
na manhã de sexta-feira 
(22) para alunos e edu-
cadores da EMEB Ed-
gard D’amico. Ao lado 
do secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki, o prefeito fez uma 

entrega de jalecos para 
os profissionais e ma-
terial didático comple-
mentar às crianças.

“Fico muito feliz em 
começar a manhã com 
uma ação como essa 
e observar o compro-
metimento de todas 
as educadoras. Nossas 
crianças precisam de 

carinho e de nossa aju-
da diariamente, pois é 
desta forma que tere-
mos o futuro que Jabo-
ticabal merece. Tenho 
certeza que esses mate-
riais de trabalho serão 
muito bem utilizados”, 
comenta Hori.

Entregue na manhã, 
o material “Gênese – 

Sistema de Ensino” faz 
parte de uma coleção e 
foi elaborado 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.

Yamazaki comentou a 
importância dos jalecos 
para os profissionais. 
“Temos que dar condi-
ções de trabalho para 
nossos educadores, e 

os jalecos fazem parte 
disso. Da mesma forma 
que uniformiza, a peça 
evita que o profissional 
suje a roupa durante 
alguma atividade lúdi-
ca, por exemplo, além 
de dispor de bolsos na 
parte da frente para ar-
mazenar objetos”, dis-
se.

Câmara de Jaboticabal aprova 11 projetos 
em sessões ordinária e extraordinárias

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal apro-
vou, por onze votos 
favoráveis e dois con-
trários - Pepa Servido-
ne (PPS) e Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS) -, 
as contas da Prefeitura 
Municipal referentes 
ao Exercício de 2015 
(Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 55/2019), 
rejeitando o parecer 
prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP). A 
matéria, votada nomi-
nalmente, foi a única 
da Ordem do Dia da 
sessão ordinária de 
segunda-feira (18/03), 
conforme prevê o Regi-
mento Interno da Casa 
(Art. 229, parágrafo 
4º).

Na sequência, o pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
abriu a primeira ses-
são extraordinária da 
noite, convocada na 
sexta-feira (15/03), 
para a apreciação de 
oito proposições, no 
entanto, o Projeto de 
Lei nº 178/2019, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que dispõe so-
bre normas de contro-
le do consumo de água 
tratada ou potável em 
Jaboticabal, que esta-
va previsto na Ordem 
do Dia, não chegou a 
ser votado. A matéria 
foi retirada pelo autor 
antes da sessão. No to-
tal, 11 projetos foram 
aprovados.

SESSÃO EXTRAOR-

O PL que dispõe sobre normas de controle do consumo de água tratada ou potável em 
Jaboticabal acabou retirado antes da sessão pelo Poder Executivo, autor da matéria

DINÁRIA 1 - Em único 
turno, os vereadores 
aprovaram por una-
nimidade um proje-
to de resolução e três 
decretos legislativos. 
São eles: o Projeto de 
Resolução nº 13/2019, 
de autoria da Mesa Di-
retora, que derruba a 
necessidade de dis-
cussão em 2º turno de 
Projetos de Lei e de Lei 
Complementar apro-
vados por unanimida-
de em 1ª discussão e 
votação, ficando a ma-
téria definitivamente 
aprovada; o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
47/2018, de autoria da 
vereadora Dona Cidi-
nha (PRB), que outor-
ga Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao se-
nhor Silvano Pedro; o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 51/2019, 
de autoria do vereador 
Wilsinho Locutor (PSB), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao senhor Luiz Car-
los Pirani Rinhel; e o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 50/2019, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
que torna anual a ses-
são solene para a en-
trega de placas come-
morativas em alusão à 
“Semana dos Professo-
res de Educação Físi-
ca”, que deve aconte-
cer preferencialmente 
em setembro.

Os parlamentares 
também aprovaram 
por unanimidade, em 
1º turno, com pedi-

do de dispensa de 2ª 
discussão e votação, 
o Projeto de Lei nº 
168/2018, de autoria 
do Poder Executivo, 
que passa a permitir 
aos servidores públi-
cos municipais a com-
pensação total ou par-
cial dos seus débitos 
tributários e não tribu-
tários com valores de 
vencimento, remune-
ração e vantagens de-
vidas e não pagas até a 
data da solicitação de 
compensação. A maté-
ria segue para sanção 
do Prefeito Municipal.

EXTRAORDINÁRIA 
1 E 2 – Por sua vez, 
o Projeto de Lei nº 
171/2019, de autoria 
do Poder Executivo, 
que acrescenta a Em-
presa Municipal de Ur-
banização de Jabotica-
bal (EMURJA) na Lei nº 
4.754, de 21 de março 

de 2016, para a partici-
pação na execução do 
Plano de Habitação de 
Interesse Social, rece-
beu cinco abstenções 
(Beto Ariki, Dona Ci-
dinha, Paulo Henrique 
Advogado, João Bassi 
e Ednei Valêncio) em 
1ª discussão e vota-
ção. Com a aprovação 
por maioria, a matéria 
precisou voltar à pau-
ta da Ordem do Dia 
na segunda sessão ex-
traordinária da noite, 
igualmente convocada 
na sexta-feira (15/03), 
e acabou aprovada em 
definitivo pelo mesmo 
resultado do 1º turno 
(sete favoráveis e cinco 
abstenções - lembran-
do que neste caso, o 
presidente só vota em 
caso de empate).

O Projeto de Lei nº 
175/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-

nerich, que declara os 
Municípios de Jabotica-
bal e Aparecida, Estado 
de São Paulo, como “Ci-
dades Irmãs”, também 
recebeu abstenções 
(de Daniel Rodrigues e 
Paulo Henrique Advo-
gado), sendo aprovada 
em 1º turno por maio-
ria. Com o resultado, a 
matéria foi igualmente 
votada na segunda ses-
são extraordinária da 
noite e acabou aprova-
da em definitivo pelo 
mesmo resultado da 
1ª discussão e vota-
ção (dez favoráveis e 
duas abstenções - lem-
brando que neste caso, 
o presidente só vota 
em caso de empate). 
O projeto deve tornar 
possível o intercâmbio 
de experiências em ní-
vel econômico, social 
e cultural entre eles, 
além de reconhecer a 
proximidade religiosa 

de ambas as cidades.

EXTRAORDINÁRIA 3 
– O Chefe do Legislati-
vo, Pretto Miranda Ca-
beleireiro, convocou, 
ainda na sessão, uma 
terceira extraordinária 
para a votação em dis-
cussão única do Pro-
jeto de Resolução nº 
14/2019, de autoria da 
Mesa Diretora, que re-
gula a concessão de di-
árias no âmbito da Câ-
mara Municipal; e do 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 54/2019, 
de autoria do vereador 
Daniel Rodrigues, que 
outorga o Título de Ci-
dadão Jaboticabalense 
ao Bispo Samuel Fer-
reira; ambos aprova-
dos por unanimidade. 
Também foi apreciado 
em 1º turno o Projeto 
de Lei nº 182/2019, de 
autoria da Mesa Direto-
ra, que dá nova reda-
ção aos artigos 46 e 80 
da Estrutura de Quadro 
de Servidores do Po-
der Legislativo Muni-
cipal (Lei nº 4.677, de 
23 de abril de 2015), 
igualmente aprovado 
por unanimidade, com 
pedido verbal do vere-
ador Wilsinho Locutor 
(PSB) para dispensa de 
2º turno.

A íntegra as ses-
sões está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br) e no Canal 
da Câmara no Youtube 
(WEBTV CMJabotica-
bal).
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Mais empregos: 
Dória e Hori certificam Jaboticabal como 

Município Turístico e cidade ganha novos projetos 
Investimento deve chegar a R$ 1,3 milhão até 2020; medida fortalecerá 

a economia local e gerará mais postos de trabalho

O prefeito José Carlos 
Hori recebeu das mãos 
do governador João 
Dória a certificação de 
Jaboticabal como um 
Município de Interesse 
Turístico – MIT. A con-
quista deve trazer R$ 
650 mil por ano em pro-
jetos que contemplam 
a infraestrutura para 
atrair turistas. A ceri-
mônia aconteceu no Pa-

lácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, na quar-
ta-feira (21). 

Movimentar o turismo 
gera emprego e renda. 
“O governador João Dó-
ria vê o turismo como 
uma grande fonte de 
desenvolvimento dos 
municípios e concordo 
com ele. Criar emprego 
é uma prioridade neste 
momento no Brasil, que 

Hori reinicia recuperação do asfalto em 
vários bairros

O prefeito José Carlos 
Hori iniciou, na terça-
-feira (19), uma megao-
peração para recuperar 
o asfalto de Jaboticabal. 
Nesta 1ª etapa, a equipe 
trabalha no bairro Apa-
recida, na Av. José Ba-
tista Ferreira. O investi-
mento de quase R$ 600 

mil é fruto de parceria 
com o Governo Federal, 
através do Deputado 
Baleia Rossi.

O cronograma pre-
vê o recapeamento em 
Córrego Rico, Cohab 
IV, Santa Mônica, San-
ta Tereza, Ponte Seca, 

Nova Aparecida e Cen-
tro. “Aos poucos vamos 
avançando. No ano pas-
sado buscamos a aju-
da dos deputados que 
gostam de Jaboticabal 
para ajudar. Consegui-
mos vários convênios 
e, hoje, iniciamos a 
primeira etapa. A José 

Batista Ferreira estava 
danificada e é uma im-
portante via de acesso, 
que liga vários bairros 
da cidade. Em breve 
vamos beneficiar vá-
rios outros bairros tam-
bém”, informa Hori.

bate recordes de desem-
prego. Em Jaboticabal 
estamos trabalhando 
para criar mais vagas”, 
enfatiza Hori, que com-
pleta: “já elaboramos al-
guns projetos que, ago-
ra, serão protocolados 
no Governo do Estado 
para avaliação - assim 
que aprovado, já abri-
remos a licitação. Nossa 
expectativa é iniciar as 

obras ainda este ano”.
Para o secretário de 

Indústria, Comércio e 
Turismo, José Vantini 
Júnior, a boa notícia aju-
dará a aquecer a econo-
mia em vários segmen-
tos, como o hoteleiro, 
alimentício, comércio e 
serviços. “Já contamos 
com o Santuário Nossa 
Senhora da Conceição 
Aparecida, a Unesp, o 

Lago, a Festa do Quitute 
e o Jaboticabal Adven-
ture. Com o MIT vamos 
investir mais e atrair a 
região”, informa

O MIT - Segundo da-
dos da Agência Brasi-
leira de Engenharia Tu-
rística, o Estado de São 
Paulo possui 70 Estân-
cias turísticas. 

Uma lei criou 140 va-
gas para Municípios de 

Interesse turístico que 
também poderão rece-
ber recursos do Fundo 
de Melhoria dos Municí-
pios Turísticos adminis-
trado pelo DADE – De-
partamento de Apoio às 
Estancias.

 Desde fevereiro, 
Jaboticabal passou a 
integrar o grupo das 
cidades na região de Ri-
beirão Preto.

PAT é ferramenta importante na geração de empregos em Jaboticabal
Fruto de uma parceria 

entre Prefeitura Muni-
cipal, Governo Federal 
e Governo Estadual, o 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) é 
ferramenta fundamen-
tal na geração de opor-
tunidades em Jaboti-
cabal. Sediado no Paço 
Municipal, o serviço 
realizou mais de 2.300 
atendimentos entre em-
presas e trabalhadores, 
intermediando contra-
tações e fomentando o 

mercado de trabalho.
“O PAT é um elo en-

tre o setor produtivo e 
o cidadão. Seu objeti-
vo é propiciar informa-
ções e orientações ao 
trabalhador na procura 
por uma vaga e ajudar 
o empregador na busca 
por recursos humanos, 
conciliando oferta e de-
manda de empregos”, 
comenta o secretário 
de Indústria, Comércio 
e Turismo, José Vantini 
Junior.

Interligado ao Portal 
Mais Emprego, o serviço 
encaminha trabalhado-
res para as vagas perma-
nentes e temporárias. 
Para isso, é necessário 
que o candidato aten-
da ao perfil cadastrado 
pela empresa. 

Para usufruir dos ser-
viços do PAT, o trabalha-
dor deve apresentar os 
seguintes documentos: 
RG, CPF, PIS, Carteira de 
Trabalho, CEP da rua

Já o empregador deve 

levar: Dados da empre-
sa e Perfil da vaga

O PAT é integrado à 
Central do Empreende-
dor e fica na Esplanada 
do Lago Carlos Rodri-
gues Serra, 160 - Vila 
Serra. O horário de fun-
cionamento é das 8h às 
11h30 e das 13h às 16h. 
O telefone é (16) 3203-
8275. Os interessados 
também podem obter 
mais informações no 
site maisemprego.mte.
gov.br.
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CARNAVAL “FOLIA EM FAMÍLIA” 2019 
MASCAGNI JABOTICABAL

2 SUPER MATINÊS - 03 (DOMINGO) E 5 DE MARÇO DE 2019 - 15H / 19H
A Mascagni al-

cançou sucesso 
novamente no 
Carnaval 2019. 
As duas super 
matinês lotadas 
e 69 crianças 
participaram do 
esperado Con-
curso de Fanta-
sias Infantís na 
terça-feira “Gor-
da”, sendo ana-
lisadas por um 
criterioso Cor-
po Julgador, for-
mado por duas 
mulheres e dois 
homens (2 pes-
soas de Taquari-
tinga e 2 de Ja-
boticabal), onde 
a premiação ho-
menageou 15 
Personalidades 
Carnavalescas 
de Jaboticabal 

com Placas de 
ferro dobrado 
1/8, pintura ele-
trostática preta, 
adesivada e re-
sinada por intei-
ra, distribuição 
de 100 Medalhas 

Participativas 
com fitas ver-
des para todos 
os concorrentes, 
colaboradores, 
diretores e par-
ceiros do clube, 
com o brilhantis-

mo musical de 
Arley e “Banda 
de Carnaval”, só 
com composi-
ções exclusivas 
da festa, agra-
dando a todos, 
já fechado para 

o ano que vem.
Houve a entre-

ga de 4 Placas 
exclusivas para 
o Corpo Julga-
dor.

Concurso de 
Fantasias é tra-

dição na Mascag-
ni há 86 anos, 
desde 1933.

Segundo a or-
ganização, em 
2020 tem mais, 
com agradáveis 
surpresas...

1º Lugar - 1 a 7 Anos - Gabriel dos Santos Do-
nadon - Palhaço e Fantasia campeã geral

2º lugar - 1 a 7 anos: Helena Scandelai - Co-
ringa

3º Lugar 1 a 7 Anos: Cecília Michelin Toni - 
Cachorrinho

4º Lugar 1 a 7 Anos: Lorena Baron-Bailarina

5º Lugar - 1 a 7 Anos: Alice Souza Teodoro - 
Formiga

6º lugar - 1 a 7 Anos: Gabriela Guimarães Ro-
sales - Mulher Maravilha

Corpo Julgador e Colaboradores

1º Lugar 8 a 14 Anos: Clara Michelin Toni - 
Sereia

2º lugar - 8 a 14 anos: Graziela Fonseca dos 
Santos - Bailarina

3º lugar - 8 a 14 anos: Mariana Maggioni-Fada 4º lugar 8 a 14 anos: Elise Uehara-Os Incríveis

5º Lugar 8 a 14 anos - Maisa Silva dos Santos 
- Melindrosa

6º lugar - 8 a 14 anos: Ana Yuni Kaneshiro Criança mais animada:  Cecília Michelin Toni 
- cachorrinho

Fantasia mais luxuosa: Graziela Fonseca dos 
Santos - Bailarina


