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Vacinação contra Covid-19 
começa em Jaboticabal

CURSO DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL ALMOXARIFE

Convocação da lista da Frente de Trabalho

Secretaria de Educação se organiza 
para o retorno das atividades

Após a aprovação do uso emergencial pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Jaboticabal tem a primeira pessoa a ser vacinada 
contra a COVID-19.

Trinta anos de muita história na Prefeitura de 
Jaboticabal e, agora, já com tempo de aposenta-
doria, ela enfrentou a coordenação do Centro de 
Atendimento ao Coronavírus meio a uma pande-
mia inesperada. E sexta-feira, 22 de janeiro de 
2021, Irani Célia Marques entrou para a história 
da cidade como a primeira profissional da saúde 
a receber a primeira dose da vacina contra a CO-
VID-19.

Quem aplicou a vacina foi a nova Secretária de 
Saúde, Dra. Ornella Perez. 

A esperança permanece. Teremos  dias   
melhores pela frente!

As inscrições para o 
processo seletivo para 
ingresso no Curso de 
Aprendizagem Indus-
trial Almoxarife esta-
rão abertas das 8h de 
18/01/2021 às 17h do 
dia 26/01/2021, para 
candidatos formalmen-
te encaminhados por 
empresas contribuintes 
do SENAI-SP, desde que 
tenham contrato corpo-
rativo.

Poderão se inscrever 
os candidatos que te-
nham, no mínimo, 14 
anos na data de início 
do curso e, no máximo, 
idade que lhes permi-
ta concluir o curso an-
tes de completarem 24 
anos.

Em caso de dúvidas, 
entre em contato pelo 
telefone: (16) 3203-
8014

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social comunica 
que, conforme publica-
do e no Jornal Oficial 
de nº 633, do dia 15 de 
janeiro de 2021, a Fren-
te de Trabalho começou 
a realizar a convocação 
dos interessados que 
estavam inscritos, de 
acordo com a lista de 
espera, disponibilizada 
também no site da pre-
feitura.

Os convocados de-
vem se apresentar até 
o dia 25 de janeiro de 
2021.

A Secretaria de Edu-
cação está se organi-
zando para o retorno 
das atividades remotas 
e presenciais.

Inicialmente, tudo 
acontecerá em quatro 

SERVIÇO:
CURSO DE APRENDI-

ZAGEM INDUSTRIAL AL-
MOXARIFE

Para quem?
Jovens de 14 anos na 

data de início do curso 
e no máximo 24 anos na 
data de conclusão.

Data de Inscri-
ção: 18/01/2021 até 
26/01/2021 (17h)

Vagas: 48
Os candidatos devem 

ser encaminhados for-
malmente por empresas 
contribuintes do SENAI-
-SP, desde que tenham 
contrato corporativo.

Todos os alunos terão 
o contrato de 1(um)ano 
como Jovem Aprendiz

Em caso de dúvidas, 
entre em contato pelo 
telefone: (16) 3203-
8014

Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social

Travessa Lauro Gon-

etapas para que tudo 
seja executado com ex-
trema segurança para  
profissionais, alunos, 
familiares e comunida-
de.

A primeira fase será 

a Pesquisa de Opinião 
realizada com os pais 
e responsáveis por alu-
nos matriculados na 
rede pública munici-
pal. Esta consulta tem 
objetivo de saber sobre 
o interesse das famílias 
na retomada das ativi-
dades presenciais. Afi-
nal, o diálogo e a parti-
cipação dos envolvidos 
nas decisões são de ex-
trema importância.

A segunda fase será o 
planejamento realiza-
do pelos profissionais, 
entre os dias 1 e 5 de 
fevereiro.

A terceira etapa será 
a “ACOLHIDA”. Momen-
to preparado com to-
dos os cuidados para 
que os alunos possam 

ir até a creche e escola 
para visitar o espaço, 
serem recebidos pe-
los profissionais para 
a entrega de materiais 
e primeiras atividades. 
Esta fase é importante 
e acontecerá com bas-
tante tranquilidade.

Diariamente, 20% 
dos alunos (educação 
infantil, fundamental I 
e II), em sistema de re-
vezamento, dentro do 
seu período, visitarão 
as escolas.

A última fase desta 
etapa será o retorno 
das aulas remotas, que 
estão sendo prepara-
das.

Após o resultado da 
pesquisa será divulgado 
o cronograma de março.

Prefeitura de Jaboticabal, SENAI/SP e Ins-
tituto Tecnológico de Jaboticabal. Parceria 

que gera oportunidades.

çalves de Souza, 93 
– Centro (antiga Praça 
Abreu Sodré, 93) - Em 
frente à Unidade de 

Saúde da Mulher
Telefone: (16) 3202 

8301 / 3203 6080
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

	 ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	de	Regis-
tro	de	Imóveis,	Títulos	e	Documentos	e	Civil	de	Pessoa	Jurídica	
da	Comarca	de	Jaboticabal,	com	cartório	estabelecido	à	Avenida	
Major	Novaes,	535,	Centro,	Fone	(016)3202-3015.	

	 	 	 FAZ	 SABER	 a	 todos	 quantos	 virem	
o	presente	edital	ou	dele	conhecimento	tiverem	e	a	quem	possa	
interessar	que	DIOCESE	DE	JABOTICABAL,	entidade	religio-
sa	regida	pelo	Decreto	nº	119-A,	de	07/01/1890,	pelo	Decreto	nº	
7.107,	de	11/02/2010	e	pelo	Código	de	Direito	Canônico,	inscri-
ta	no	CNPJ	 sob	nº	45.336.195/0001-83,	 com	sede	nesta	 cidade	
de	Jaboticabal,	na	Rua	José	Bonifácio,	número	432,	Aparecida,	
depositou	 nesta	 Serventia,	 conforme	 prenotação	 nº	 173.720,	 os	
documentos	 exigidos	 pelo	 art.	 18,	 da	 Lei	 Federal	 n.	 6.766,	 de	
19	de	dezembro	de	1.979,	para	o	registro	do	Desmembramento	
“Nossa	Senhora	de	Lourdes”,	situado		nesta	cidade,	município	e	
comarca	de	Jaboticabal,	objeto	da	matricula	nº	53.005,	livro	2RG,	
com	área	de	6.840,75	metros	quadrados,	 cuja	exata	 localização	
acha-se	 retratada	 no	 desenho	 abaixo.	 O	 desmembramento	 que	
contém	14	 (quatorze)	 lotes,	 foi	 aprovado	pela	Prefeitura	Muni-
cipal	de	Jaboticabal,	conforme	Decreto	Municipal	nº	7.283,	de	1º	
de	dezembro	de	2020,	onde	consta	que	já	foram	realizadas	todas	
as	obras	de	infraestrutura	exigidas	pelo	município,	tendo	obtido	
em	04	de	agosto	de	2020,	 junto	ao	GRAPROHAB,	a	Dispensa	
de	Análise,	conforme	expediente	número	0372/20.	Para	conheci-
mento	de	todos,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	
em	jornal	de	circulação	no	local	do	empreendimento,	por	três	dias	
consecutivos,	podendo	o	registro	ser	impugnado	no	prazo	de	15	
(quinze)	dias,	contados	da	última	publicação,	nos	termos	do	art.	
19,	da	citada	Lei	Federal	n.	6.766/79.	Jaboticabal,	23	de	dezem-
bro	de	2020.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei,	
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Finep/MCTI vai aportar até R$ 1 milhão em 
novo edital do Programa Mulheres Inovadoras

A Finep – Financiadora 
de Inovação e Pesquisa 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, 
acaba de lançar o Prê-
mio Mulheres Inovadoras 
2021. A iniciativa integra 
a segunda edição do Pro-
grama Mulheres Inovado-
ras, que teve seu primeiro 
edital lançado no dia 7 de 
fevereiro de 2020, com 
resultado final divulgado 
em 14 de agosto. Nesta 
nova chamada, a Finep/
MCTI irá selecionar até 30 
startups mais inovadoras, 
lideradas por mulheres, 
para um processo de ace-
leração; e até 10 startups 
para receber o Prêmio 
Mulheres Inovadoras, no 
valor de R$ 100 mil cada. 
As inscrições vão até 8 de 
março de 2021, no site do 
Financiadora.

A demanda para o pri-
meiro edital foi conside-
rada bastante qualificada, 
com 223 propostas e al-
tíssima nota de corte (14 
pontos em um máximo 

P/ LUCAS RAMOS

de 15). O sucesso da pri-
meira edição, que contou 
com o apoio da RME - Rede 
Mulher Empreendedora e 
Founder Institute, se com-
provou pela satisfação de-
monstrada pelas empresas 
em vídeos postados nas 
redes sociais da Finep. 
Com esse resultado, a Fi-
nep e o MCTI resolveram 
repetir o Prêmio, mas com 
algumas mudanças. Nesta 
edição, as empresas candi-
datas ao edital vão concor-
rer regionalmente, e serão 
selecionadas seis de cada 
uma das regiões do Bra-
sil para serem aceleradas. 
Dessas, duas startups de 
cada região receberão o 
prêmio em dinheiro.

Cada uma das regiões 
trabalhará com dois temas 
prioritários, envolvendo 
um conjunto de inovações 
nos setores de competiti-
vidade produtiva e quali-
dade de vida, para apre-
sentação das propostas. 
No momento da inscrição, 
a Startup deverá optar por 
um dos temas da região 
onde está localizada.

Poderão se candidatar 
ao Prêmio empresas de 
base tecnológica, com alto 
potencial de crescimento, 
que sejam inovadoras, e 
trabalhem em condições 
de incerteza, com mode-
lo de negócios repetível e 
escalável, capaz de resol-
ver um problema real. É 
necessário, ainda, ter pelo 

menos uma mulher entre 
seus empreendedores, em 
função executiva ou ge-
rencial.

As 30 startups selecio-
nadas para aceleração 
passarão por mentorias 
especializadas, suporte 
e acompanhamento por 
profissionais do mercado. 
Formada por represen-
tantes da Finep, do MCTI 
e convidados especializa-
dos nos setores, a banca 
avaliadora levará em con-
sideração o modelo de ne-
gócios, o posicionamento 
dos produtos e a forma 
como a empresa atenderá 
uma demanda específica 
do mercado, existente ou 
potencial, assim como de 
suas estratégias de produ-
ção, precificação e comer-
cialização.

Segundo o diretor Fi-
nanceiro, de Crédito e 
Captação, Adriano Lat-
tarulo, “o Programa Mu-
lheres Inovadoras é uma 
iniciativa fundamental 
da Finep e do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI) para es-
timular a representativi-
dade feminina no empre-
endedorismo nacional”. O 
objetivo é estimular star-
tups lideradas por mulhe-
res, por meio da capacita-
ção e do reconhecimento 
de empreendimentos que 
possam favorecer o incre-
mento da competitividade 
brasileira. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
MARCELO ANTONIO VIEIRA

(Prenotação 172.599 de 06/10/2020)

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

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FAZ	SABER	a	MARCELO	ANTONIO	VIEIRA,	
RG	nº	14.020.024-SSP/SP,	CPF	nº	050.259.838/78,	brasileiro,	solteiro,	
maior,	programador	de	computador,	residente	e	domiciliado	em	Ribeirão	
Preto-SP,	na	Avenida	Paris,	número	707,	bloco	28,	apto	22,	Jardim	Inde-
pendência	(endereço	constante	da	matrícula	do	imóvel),	que	nos	termos	
do	 artigo	26	da	Lei	 nº	 9.514/97	 e	que	 a	 requerimento	de	DELCIDES	
MENEZES	TIAGO,	RG	nº	9.732.103-SSP/SP,	CPF	nº	786.386.238/87,	
brasileiro,	divorciado,	comerciante,	 residente	e	domiciliado	em	Monte	
Alto	 -	SP,	na	Rua	Antônio	Prado,	número	735,	Parque	Cosmo,	credor	
fiduciário	do	Instrumento	Particular	de	Contrato	de	Mútuo	Financeiro,	
celebrado	em	25	de	janeiro	de	2017,	garantido	pela	alienação	fiduciária,	
registrada	sob	nº	23	na	matrícula	nº	18.345,	que	grava	o	imóvel	situado	
neste	município	de	Jaboticabal,	 indicado	como	ÁREA	3,	composto	de	
15.170,09	metros	 quadrados,	 vem	 lhe	 notificar	 para	 cumprimento	 das	
obrigações	contratuais	principais	e	acessórias	relativas	ao	pagamento	das	
parcelas	vencidas,	apurado	pelo	credor	fiduciário	até	o	dia	14/09/2020,	
no	valor	total	de	R$364.019,34	(trezentos	e	sessenta	e	quatro	mil,	deze-
nove	reais	e	trinta	e	quatro	centavos),	sujeito	à	atualização	monetária,	aos	
juros	de	mora	e	às	despesas	de	cobrança	até	a	data	do	efetivo	pagamen-
to,	somando-se	também	o(s)	encargo(s)	que	vencer(em)	no	prazo	desta	
notificação.

																							Assim	fica	V.	Senhoria	NOTIFICADO	a	comparecer	
no	Cartório	de	Registro	de	Imóveis	da	Comarca	de	Jaboticabal/SP,	loca-
lizado	nesta	cidade,	na	Avenida	Major	Novaes	nº	535,	centro,	telefone	
(16)	3202-3015,	no	horário	das	09:00	horas	às	16:00	horas,	de	Segunda	
a	Sexta-feira,	onde	deverá	efetuar	o	pagamento	do	débito	acima	men-
cionado	e	mais	o	valor	de	R$689,52	(seiscentos	e	oitenta	e	nove	reais	e	
cinquenta	e	dois	centavos),	referente	às	custas	com	a	notificação	extraju-
dicial,	no	prazo	improrrogável	de	15	(quinze)	dias,	contados	a	partir	da	
terceira	publicação	deste	edital.	

		 	 		Nesta	oportunidade	fica	V.	Senhoria	cientificado	de	
que	o	não	cumprimento	da	obrigação	no	prazo	estipulado	garante	ao	cre-
dor	fiduciário	o	direito	de	consolidação	da	propriedade	do	imóvel,	nos	
termos	do	artigo	26,	parágrafo	7º,	da	Lei	nº	9.514/97,	de	forma	que,	com	
este	ato,	perde	V.	Senhoria	a	propriedade	do	imóvel	em	favor	de	Delcides	
Menezes	Tiago.

																						Para	conhecimento	dos	interessados	e	para	que	não	
aleguem	ignorância,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	em	
jornal	local,	por	03	(três)	vezes	consecutivas.	Jaboticabal,	13	de	janeiro	
de	2021.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

O que te atrai?

Em março de 2020, no 
início da pandemia, uti-
lizando a justificativa de 
ser jornalista, consumi, 
de forma voraz, todas as 
informações sobre o novo 
Coronavírus e a doença 
Covid-19. A cada notícia, 
a sensação de suspense, 
apreensão, falta de con-
trole sobre a situação, in-
certeza, receio e insegu-
rança. 

Em pouco tempo, pas-
sei a sentir um mal-estar 
diferente, às vezes com-
binado com tontura. Com 
os cuidados indispensá-
veis da colaboração médi-
ca, descartei questões de 
saúde. Com a utilização 
do Evangelho de Jesus, à 
luz da Doutrina Espírita, 
me dei conta do que fiz 
comigo ao consumir tan-
tas más notícias. 

Não estou apregoando 
a desinformação. Não! 
Continuo me informan-
do o necessário para es-
tar em sociedade e para 
o exercício profissional. 
Mas, mais atenta a tudo 
o que me atrai e a con-
sequência disso para as 
minhas emoções. E faço 
a mesma pergunta a você 
que está lendo: o que te 
atrai?  

Porque utilizamos o 
pensamento – atributo 
do Espírito que somos 
– e damos vida íntima a 
tudo o que vemos e ao 
qual dedicamos nossas 
horas. Tudo. Absoluta-
mente, tudo. E isso vale 
para o que lemos, assis-
timos, falamos, fazemos, 
escolhemos, decidimos, 
escrevemos, vemos, com-
partilhamos, sentimos, 
gostamos, concordamos, 
discordamos – mesmo 
que escondido do mundo 
todo!   

Léon Denis, nos alerta 
no livro O Problema do 
ser, do destino e da dor: 
“O pensamento é criador. 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Não atua somente em 
roda de nós, influencian-
do nossos semelhantes 
para o bem ou para o mal; 
atua principalmente em 
nós; gera nossas palavras, 
nossas ações e, com ele, 
construímos, dia a dia, o 
edifício grandioso ou mi-
serável de nossa vida pre-
sente e futura. (...) produ-
zem formas, imagens que 
se imprimem na matéria 
sutil, de que o corpo flu-
ídico é composto”. 

Voltando ao caso pes-
soal que contei: imagine o 

quanto dei vida – dentro 
de mim – àquele bombar-
deio de notícias angus-
tiantes! Agora, imagine o 
quanto nos maltratamos, 
dependendo das escolhas 
que fazemos, a partir do 
que gostamos de pensar! 

O pensamento é cria-
dor! Como Espírito que 
somos, jamais deixamos 
de pensar e, por esse mo-
tivo, jamais deixamos de 
criar.  Segundo Léon De-
nis: “Primeiro que tudo, é 
preciso aprender a fisca-
lizar os pensamentos, a 
discipliná-los a imprimir-
-lhes uma direção deter-
minada, um fim nobre e 
digno.”

Então, para encerrar, re-
flita: 1) Qual é a qualidade 
dos seus pensamentos? 
2) O que tem criado para 
você?  O que te atrai? O 
que te atrai diz muito so-
bre você. 

********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, é es-
tudiosa e palestrante.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
JOÃO FRUTUOSO DE AMORIM
(Prenotação 172.599 de 06/10/2020)

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

																							FAZ	SABER	a	JOÃO	FRUTUOSO	DE	AMORIM,	
RG	nº	21.128.667-SSP/SP,	CPF	nº	081.316.588/13,	brasileiro,	 casado,	
empresário,	residente	e	domiciliado	nesta	cidade,	na	Rua	Capitão	José	de	
Biagi	Netto,	número	71,	Jardim	Grajaú	(endereço	constante	da	matrícula	
do	imóvel),	que	nos	termos	do	artigo	26	da	Lei	nº	9.514/97	e	que	a	reque-
rimento	de	DELCIDES	MENEZES	TIAGO,	RG	nº	9.732.103-SSP/SP,	
CPF	nº	786.386.238/87,	brasileiro,	divorciado,	comerciante,	residente	e	
domiciliado	em	Monte	Alto	-	SP,	na	Rua	Antônio	Prado,	número	735,	
Parque	Cosmo,	credor	fiduciário	do	Instrumento	Particular	de	Contrato	
de	Mútuo	 Financeiro,	 celebrado	 em	 25	 de	 janeiro	 de	 2017,	 garantido	
pela	alienação	fiduciária,	registrada	sob	nº	23	na	matrícula	nº	18.345,	que	
grava	o	imóvel	situado	neste	município	de	Jaboticabal,	 indicado	como	
ÁREA	3,	 composto	de	15.170,09	metros	quadrados,	 vem	 lhe	notificar	
para	cumprimento	das	obrigações	contratuais	principais	e	acessórias	re-
lativas	ao	pagamento	das	parcelas	vencidas,	apurado	pelo	credor	fiduci-
ário	até	o	dia	14/09/2020,	no	valor	 total	de	R$364.019,34	(trezentos	e	
sessenta	e	quatro	mil,	dezenove	reais	e	trinta	e	quatro	centavos),	sujeito	
à	atualização	monetária,	aos	juros	de	mora	e	às	despesas	de	cobrança	até	
a	data	do	efetivo	pagamento,	 somando-se	 também	o(s)	encargo(s)	que	
vencer(em)	no	prazo	desta	notificação.

																							Assim	fica	V.	Senhoria	NOTIFICADO	a	comparecer	no	
Cartório	de	Registro	de	Imóveis	da	Comarca	de	Jaboticabal/SP,	localiza-
do	nesta	cidade,	na	Avenida	Major	Novaes	nº	535,	centro,	telefone	(16)	
3202-3015,	no	horário	das	09:00	horas	às	16:00	horas,	de	Segunda	a	Sex-
ta-feira,	onde	deverá	efetuar	o	pagamento	do	débito	acima	mencionado	e	
mais	o	valor	de	R$689,52	(seiscentos	e	oitenta	e	nove	reais	e	cinquenta	
e	dois	centavos),	referente	às	custas	com	a	notificação	extrajudicial,	no	
prazo	 improrrogável	 de	15	 (quinze)	 dias,	 contados	 a	 partir	 da	 terceira	
publicação	deste	edital.	

		 	 		Nesta	oportunidade	fica	V.	Senhoria	cientificado	de	
que	o	não	cumprimento	da	obrigação	no	prazo	estipulado	garante	ao	cre-
dor	fiduciário	o	direito	de	consolidação	da	propriedade	do	imóvel,	nos	
termos	do	artigo	26,	parágrafo	7º,	da	Lei	nº	9.514/97,	de	forma	que,	com	
este	ato,	perde	o	devedor	fiduciante	a	propriedade	do	imóvel	em	favor	de	
Delcides	Menezes	Tiago.

																						Para	conhecimento	dos	interessados	e	para	que	não	
aleguem	ignorância,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	em	
jornal	local,	por	03	(três)	vezes	consecutivas.	Jaboticabal,	13	de	janeiro	
de	2021.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Luta pela sobrevivência do Comércio, 
Vacina e a Fase vermelha

Nas últimas semanas, 
temos presenciado as 
oscilações dos casos de 
COVID-19 em nossa ci-
dade; estamos com 36 
casos confirmados de 
Corona Vírus. Jabotica-
bal chegou ao número de 
2.360 casos confirmados 
desde o início da pande-
mia, e em todo o Brasil 
tem visto o número de 
contaminações dispara-
rem em função das festas 
de final de ano. Em São 
Paulo, os casos confirma-
dos de Covid-19 já são 
1.670.754 desde o início 
da pandemia, enquan-
to os óbitos chegaram à 
marca de 50.938.

As medidas sanitárias 
de contenção para a do-
ença estão sendo desen-
volvidas e a corrida pela 
certificação da vacina 
pela ANVISA já ocorreu. 

Em meio às ações cor-
ruptas frequentes de 
governos e dirigentes, 
a politização continua e 
a vacina que antes não 
estava aprovada, agora 
não chega no braço da 
população por outras ra-
zões que não as corretas. 
Valendo-se de seus car-
gos, muitas autoridades 
“furaram as filas” e sem 
o menor constrangimen-
to postaram nas redes 
sociais, esnobando seus 
feitos à população deses-
perada e sofrida. 

O Estado de São Paulo 
em todas as regiões vão 
voltar à fase vermelha 
do Plano SP aos finais de 
semana. A fase é a mais 
restrita e permite que 
somente os serviços es-
senciais, como farmácias 
e supermercados, perma-
neçam abertos, visando 
reduzir o numero de con-
taminações.  

Ao verificar os dados 
estampados em boletins 
divulgados pela Secreta-
ria de Saúde do estado, a 
taxa de ocupação de lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva está em mais de 
70% o que é extremamen-
te preocupante.

Embora a operação de 
aplicação das vacinas 

No final da tarde de, 21 
de janeiro, a Prefeitura de 
Jaboticabal realizará uma 
desinfecção nas ruas cen-
trais da cidade. Com um 
produto biodegradável, 
eficaz contra bactérias, 
fungos e vírus, quatro 
profissionais irão, com 
o uso de Nebulizadores 
Costais realizar a aplica-
ção nas paredes, corri-
mãos, e bancos, que são 
locais onde grande parte 
da população se escora 
ou encosta, mesmo que 
muitas vezes sem perce-
ber. A ação, que irá ocor-
rer após o fechamento do 

Os Parabéns vai para um pal-
meirense muito especial!  

São os votos dos familiares 
e amigos à você José Jábis Pe-
reira da Costa, mais conhecido 
como “ Jábis” do setor de despa-
cho da rodoviária, pelos seus 73  
anos de vida.

Um viva especial da esposa, 
fi lhos e netos que continue sem-
pre sendo essa pessoa exemplar!

HOMENAGEM
Mário Fernando Berlingieri será para sempre lembrado na galeria 

de provedores do Hospital e Maternidade Santa Isabel
Uma história escrita 

com dedicação, esforço 
pessoal, capacidade de 
entusiasmar as pesso-
as para o trabalho e de 
muitos resultados al-
cançados. Assim pode 
ser descrita a trajetória 
de Mário Fernando Ber-
lingieri como provedor 
do Hospital e Materni-
dade Santa Isabel.

Mário Fernando Ber-
lingieri, o Marinho, 
que nos deixou preco-
cemente aos 71 anos, 
foi provedor da insti-
tuição em duas opor-
tunidades, entre 2003 
e 2005 e depois, de 
2007 a 2009. Realizou 
um trabalho voluntá-

rio comprometido com 
a qualidade da assis-
tência oferecida à saú-
de pelo único hospital 
que atende pacientes 
do SUS na cidade de Ja-
boticabal. Um trabalho 
alinhado com os objeti-
vos de aprimorar conti-
nuamente a qualidade 
e a complexidade dos 
serviços oferecidos à 
comunidade.

Em 2019, a Câmara 
de Vereadores home-
nageou os provedores 
do HMSI com uma ses-
são oficial. A galeria de 
provedores foi instala-
da e a imagem de Mário 
Fernando Berlingieri 
está eternizada. 

Mesmo depois de dei-
xar a provedoria, nunca 
se afastou do HMSI. Foi 
um grande apoiador da 
instituição no enfren-
tamento à Pandemia da 
Covid-19, realizando 
doações e incentivando 
pessoas a participarem 
dos movimentos de ar-
recadação em benefício 
do HMSI.

“Se hoje temos alcan-
çado um papel central 
na saúde de Jaboticabal 
e região, temos muito a 
agradecer ao empenho 
de nossos provedores, 
especialmente neste 
momento, ao Marinho. 
O HMSI é a somatória 
do trabalho firme, con-

tínuo e decidido de ho-
mens e mulheres, ao 
longo de mais de 116 
anos. Esse é um legado 
para o futuro.”, destaca 
o coordenador hospita-
lar, Dr. Jeyner Valério 
Júnior.

Descomplique

SEBRAE oferece o 
“Descomplique”: enten-
da o que é e como se 
capacitar para alavan-
car suas vendas

O SEBRAE Jabotica-
bal abriu inscrições 
até o dia 03 de feve-
reiro para a segunda 
turma do “Descompli-
que”  – ação composta 
por cinco módulos que 
abordarão o empreen-
dedorismo, marketing, 
Canvas, finanças e for-
malização.

Ao final, o empre-
endedor terá compre-

endido quais as carac-
terísticas necessárias 
para ter sucesso em 
seu negócio, como ela-
borar a gestão de sua 
empresa, suas ações 
de marketing, entre ou-
tros itens. 

As vagas são limita-
das. 

Para mais informa-
ções e inscrições, en-
tre em contato pelo 
Whatsapp (3203-3398) 
ou acesse o link direto 
https://api.whatsapp 
.com/send?phone =+ 
551632033398.

Mutirão para o combate aos criadouros da dengue
Neste sábado, 23,  al-

guns bairros de nossa 
cidade receberão um 
mutirão para o combate 
aos criadouros da den-
gue. Essa ação se repe-
tirá em outros fins de 
semana.

A ação contará com o 
trabalho e apoio de vá-
rias secretarias e autar-
quias, além da contri-
buição da nossa FCAV/
Unesp e da ONG Fênix. 

Faça também a sua 
parte. Verifique seu 
quintal e terreno, não 
jogue lixo na rua, faça 
manutenção em calhas e 
certifique-se sempre so-

bre a tampa de sua caixa 
d’água. Apenas juntos 
conseguiremos vencer.

Não avisado o cro-
nograma, pois, infeliz-
mente, muitas pessoas 
se aproveitariam para 
realizar o descarte ir-
regular de lixo. Aliás, 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal pede encarecida-
mente que a população 
ajude a manter a cida-
de limpa. Lembramos 
que cada munícipe tem 
o direito de depositar 
GRATUITAMENTE até 
duas toneladas de lixo 
por mês no aterro mu-
nicipal.

teve inicio, os cuidados 
devem ser redobrados. 
Na cidade de Mococa SP, 
tendo em vista o alto grau 
de contaminação, a pre-
feitura enviou à Câmara 
Municipal um projeto de 
lei impondo multas de 
mais de R$ 11 mil reais 
para quem patrocinar fes-
tas, para o imóvel onde 
acontecer a festa e multas  
em torno de R$ 3 mil re-
ais para cada pessoa que 
for na festa. Exemplo de 
medida que pode coibir e 
reduzir a despreocupação 
dos organizadores destes 
eventos.

Não raro, ao dar uma 
volta pela cidade, pode-
mos constatar aglomera-
ções de toda espécie, que 
vai desde bares e locais 
que são frequentes até 
campeonatos de futebol 
e outras atividades sem a 
menor preocupação com 
as providencias e cuida-
dos sanitários.

Nosso Comércio preci-
sa de atenção redobrada 
por parte da Administra-
ção Pública. A articula-
ção que poderá amparar 
os comerciantes e man-
ter de pé a economia da 
cidade são os combina-
dos entre a classe dos 
comerciantes e Indústria 

e a Prefeitura Municipal. 
Quando as ações surgem 
através de “combinados” 
entre o setor público e 
privado, evidentemente 
mantendo todas as bases 
do direito administrati-
vo, todos ganham, pois 
todos estão envolvidos 
nas ações e certamen-
te farão o possível para 
cumprir. 

Mesmo com as medi-
das restritivas, o poder 
público pode flexibilizar 
o comércio e Indústria 
dando amparo de que 
precisam para continuar 
respirando, mesmo por-
que o oxigênio também 
deve circular e é neces-
sário para a saúde plena 
das empresas e dos em-
pregadores. Orientações, 
campanhas publicitárias 
massificadas por todos 
os setores da administra-
ção pública podem ser o 
último “bastião” de apoio 
a esta classe tão sofri-
da. Campanhas demons-
trando os benefícios da 
Utilização de máscaras, 
tapetes de desinfecção, 
luvas, álcool em gel, pul-
verização na área central 
da cidade podem dar o 
alento de que precisam 
apontando que cada um 
deve fazer a sua parte.

comércio, é apenas uma 
das medidas de seguran-
ça sanitária, porém, a Pre-
feitura Municipal reforça 
que é importantíssimo 
que cuidados pessoais 
sejam tomados. Use más-
cara, mantenha o distan-
ciamento, use álcool em 
gel 70% e siga  as demais 
orientações preventivas.

Seja educado, respeite 
filas e a quantidade in-
dicada em cada estabele-
cimento. Estamos todos 
enfrentando esta batalha.

Disk denúncia 16 
99784-2169 ou 16 
996280332
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Jaboticabal	Shopping
16	3202-2668

Rua	Rui	Barbosa,	987	-	Centro
16	3204-3634

Nossas Redes Sociais

Maran Sport @maransport1

marancalcados.com.br

PEÇA PELO WHATSAPP

“Não	sou	um	político,	só	um	ges-
tor	e	quero	ajudar	as	pessoas.	É	pre-
ciso	desburocratizar	o	setor	produ-
tivo	 de	 nossa	 cidade.	Meu	 sonho	
é	que	em	2024	tenhamos	uma	ci-
dade	líder	na	região	e	no	país.	Os	
desafi	os	são	enormes,	mas	vamos	
deixar	em	Jaboticabal	a	ENERGIA	
DO	CRESCIMENTO.	Nós	passa-
remos	e	vai	ser		bom	poder	ter	con-
tribuído	com	o	crescimento	dessa	
cidade.	É	um	sonho	e	vai	se	tornar	
realidade”.
	(Lucas	Ramos	Neto)
	Dezembro/2020


