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Pela compra de mais vacinas, prefeito Prof. 
Emerson Camargo assina manifesto de 

interesse da Federação Nacional de Prefeitos
O prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Ca-

margo assinou na manhã de quinta-feira, 4, um 
manifesto de interesse para adesão ao consórcio 
público para a compra de vacinas contra o novo 
coronavírus. O documento é da Frente Nacional 
de Prefeitos.

Jaboticabal abre mais três novos 
leitos CTI/Covid no Hospital e 

Maternidade Santa Isabel

A Prefeitura de Jaboticabal e o Hospital e Maternidade Santa Isabel iniciaram na sexta-feira (26/02) 
os atendimentos em mais três novos leitos CTI/Covid pelo sistema CROSS, que recebe pacientes tanto 
de Jaboticabal quanto da região. Com isso, Jaboticabal ampliou em 30% a sua capacidade de atendi-
mento nos leitos CTI.

Jaboticabal seguirá vacinação no 
sistema drive-thru; entenda quem 
pôde se vacinar na sexta-feira, 5

A vacinação no formato drive-thru teve boa acei-
tação pela população em Jaboticabal, evitou filas 
nas unidades de saúde e aconteceu de forma bas-
tante tranquila no Centro de Eventos Cora Coralina. 
Assim, o sistema seguiu na sexta-feira, 5, das 8h às 
13h, para a primeira dose de idosos com 80 anos ou 
mais e também para a segunda dose de idosos com 
90 anos ou mais. Vale ressaltar que na sexta-feira a 
vacinação aconteceu apenas no Centro de Eventos 
Cora Coralina.

Entrega das cestas básicas aos servidores 
municipais no sistema drive-thru é sucesso 

no Centro de Eventos Cora Coralina

A Prefeitura de Jaboticabal implantou na sexta-feira e sábado, dias 26 e 27 de fevereiro, um novo 
formato para a entrega das cestas básicas aos servidores municipais ativos e inativos: o drive-thru. 
Algumas mudanças já haviam sido realizadas no mês anterior e, agora, foram aperfeiçoadas.
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Projeto “Meu Bairro Mais Bonito”, 
da Secretaria de Obras, realiza 
primeiro mutirão de limpeza

Um novo projeto da Secretaria de Obras de Jabo-
ticabal teve início na  quinta-feira (25/02), no bair-
ro Vila Industrial. Denominado de “Meu Bairro Mais 
Bonito”, um grande mutirão de limpeza, sinalização, 
poda de árvores e troca de lâmpadas é realizado no 
bairro escolhido daquela semana. A ação aconteceu 
na quinta e sexta-feira.

Câmara de Jaboticabal faz 
sessão solene em homenagem 

ao Dia Internacional da 
Mulher na segunda (08/03)

A Câmara Municipal de Jaboticabal realiza na 
próxima segunda-feira (08/03) a sessão solene 
em comemoração alusiva ao Dia Internacional da 
Mulher. A homenagem acontece no Plenário do Pa-
lácio Ângelo Berchieri a partir das 18h. Ao todo, 
26 mulheres serão homenageadas. A confirmação 
da solenidade foi feita pela presidente da Casa, 
Renata Assirati, na sessão ordinária de segunda-
-feira (01/03).
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Qual é o mal que me faz mal?

O pacifista Divaldo 
Pereira Franco, gran-
de médium e orador 
Espírita, sempre repe-
te uma frase trazida 
até ele por sua mento-
ra Joanna de Ângelis: 
‘O mal que me faz mal 
não é o mal que me 
fazem, mas o mal que 
eu faço, porque este, 
me torna mau.’

Tornar esta afirma-
ção uma realidade 
não é uma construção 
simples para nós, es-
píritos medianos, ain-
da tão movidos pelas 
paixões, transitando, 
ainda tenuamente, 
entre os instintos e a 
razão. Mas, devemos 
admitir que ouvir, ler 
e refletir nessa frase 
é um consolo. 

Vou contar a vocês 
algo da minha vivên-
cia. Sempre que con-
tava à minha mãe 
algo ruim que alguém 
tinha feito comigo, 
após me consolar e 

S/A Stéfani Comercial
CNPJ nº  50.377.142/0001-40

Senhores acionistas: em cumprimento às disposições legais/estatutárias, submetemos à vossa apreciação o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2020. Como de cos-
tume esta Diretoria permanece ao inteiro dispor para informações necessárias ao perfeito conhecimento das contas apresentadas. Jaboticabal, 22 de fevereiro de 2021.

Ativo 2020 2019 
Circulante 32.133 35.876 
Caixa e equivalentes de caixa 1.570 976
Contas a receber 8.516 8.839
Estoques 9.818 13.823
Fundo para reposição de mercadorias 9.743 9.422
Outros créditos 2.427 2.753
Despesas do exercício seguinte 59 63
Permanente 16.852 17.060 
Investimentos 10.919 10.491
Imobilizado 5.933 6.569
Total do ativo 48.985 52.936 

Passivo 2020 2019 
Circulante 29.643 33.276 
Fornecedores 17.012 7.880
Empréstimo/fi nanciamento 7.506 16.691
Obrigações sociais e fi scais 1.540 1.287
Outras obrigações 192 2.741
Partes relacionadas 3.393 4.677
Patrimônio líquido 19.342 19.660 
Capital social 16.773 16.773
Reservas de capital/lucros 6.093 9.839
Prejuízo acumulado -3.524 -6.952
Total do passivo e patrimônio líquido 48.985 52.936 

Demonstração dos Resultados dos Exercícios fi ndos 
em 31/12/2020 e 2019 2020 2019 
Receitas brutas de vendas e serviços 93.838 83.539
Deduções, impostos e devoluções -6.518 -6.435 
Receitas líquidas de vendas e serviços 87.320 77.104
Custos das mercadorias vendidas e serviços prestados -74.275 - 66.309 
Lucro bruto 13.045 10.795
Receitas/despesas operacionais - Despesas vendas -13.326 -13.478
Despesas administrativas -1.652 -2.105
Receitas/despesas fi nanceiras -2.228 -1.926
Equivalência patrimonial em controlada 322 2.572
Outras receitas (despesas) operacionais 1.902 2.154 
Lucro operacional -1.937 -1.988
Outras receitas (despesas) 69 102 
Lucro antes da tributação -1.868 -1.886 
Prejuízo do exercício -1.868 -1.886
Prejuízo do exercício por ação R$ -186,83 -188,60 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Reserva Ca- Prejuízo
  Social pital/Lucros Acumulado    Total
Saldo em 31/12/2019 16.773 9.839 -6.952 19.660
Reserva aumento capital social - 1.550 - 1.550
Transferência aumento capital
 social conforme A.G.O./E. 5.296 -5.296 - -
Transferência redução capital
 social conforme A.G.O./E. -5.296 - 5.296 -
Resultado do exercício - - -1.868 -1.868 
Saldo em 31/12/2020 16.773 6.093 -3.524 19.342

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais   2020 2019
Prejuízo do exercício -1.868 -1.886
Ajustes: Depreciações e amortizações 684 631
 Residual de baixas do imobilizado 87 158
 Equivalência patrimonial em controladas -322 -2.572
 Recebimentos de lucros 271 259
Variações nos ativos e passivos: Aumento/redução clientes 322 2.379
 Aumento/redução nos estoques 4.005 2.011
 Aumento/redução em outros ativos de curto prazo 9 -585
 Aumento/redução em fornecedores 9.132 -6.240
 Aumento/redução em salários, obrigações sociais e fi scais 253 -239
 Aumento/redução em outras obrigações -3.833 424 
Disponibilidades líquidas aplicadas
   pelas atividades operacionais 8.740 -5.660
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
 Aumento em Investimentos -377 -

 Aquisições do imobilizado/Intangível -135 -609 
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
   atividades de investimento -512 -609
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
 Pagamentos/recebimentos de empréstimos/fi nanciamentos -9.184 1.166
 Adiantamento para futuro aumento de capital 1.550 5.578 
Disponibilidades líquidas geradas pelas 
   atividades fi nanceiras -7.634 6.744
Aumento das disponibilidades
Variação das disponibilidades
 Caixa e equivalentes no fi m do exercício 1.570 976
 Caixa e equivalentes no início do exercício 976 501
Aumento/Redução das disponibilidades 594 475 

Notas Explicativas às Demonstrações em 31/12/2020 e 2019
1. a) As Demonstrações fi nanceiras estão elaboradas e apresentadas com 
observância dos dispositivos constantes da Lei das Sociedades por Ações 
e alterações introduzidas pela Lei 11638/07. b) O investimento em empresa 
controlada está registrado pelo método da equivalência Patrimonial. c) Os 
estoques estão valorizados ao custo médio de aquisição. d) O imobilizado 
está registrado ao custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da 
depreciação, que é calculada pelo método linear às taxas que consideram 
a vida útil dos bens e perdas de redução ao valor recuperável (impairment), 

Diretoria: Marcos De Stéfani e Hugo De Stéfani; 
João Umberto Lorenzon 

Contador - CRC-1SP116746/O-5 - CPF 862.203.148-91

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 E 2019 (Em milhares de reais)

Relatório da Diretoria

quando aplicável. 2. Capital Social: O Capital social totalmente subscrito 
e integralizado está representado por 10.000 ações ordinárias sem valor 
nominal e nominativas.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 07/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, no uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente:

CONSIDERANDO a situação de pandemia da COVID 19;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 64.881, de 22/03/2020, decretou quarentena no Estado de São Paulo, 

no contexto da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, “re-

sultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar 
ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19”;

CONSIDERANDO que a Fase Vermelha do Plano São Paulo representa situação de elevado índice de contaminação, 
com liberação apenas para serviços essenciais;

RESOLVE:
Art. 1º. Durante o período de classificação da região na Fase Vermelha do Plano São Paulo serão adotadas as seguintes 

medidas de prevenção à Covid-19:
a suspensão do funcionamento da “Internet Popular”;
b restrição de acesso do público às dependências da Câmara Municipal de Jaboticabal, autorizando-se exclusivamente 

para atendimento pelos Gabinetes dos Vereadores, observados os termos dos artigos 4º e 11 do Ato da Presidência nº 20/2020.
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de março de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 08/2021

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 
26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/202031/2020, 32/2020,34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 
41/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021; 06/2021 e 07/2021.

CONSIDERANDO a preocupação com a preservação da saúde dos Vereadores, servidores e do público em geral;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo prorrogou a quarentena em todo o Estado até o dia 09 de abril 

de 2021, bem como, impôs restrição de serviços e atividades no âmbito do Plano São Paulo, classificando todas as regiões do 
Estado, excepcionalmente, na fase vermelha, nos dias 06 à 19 de março de 2021, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 
65.545, de 03 de março de 2021;

RESOLVE:
Art. 1º Entre 8 e 21 de março de 2021, adotar-se-á o Sistema de Revezamento Presencial para o exercício da jornada 

dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal, como forma de conciliação entre o enfrentamento da pandemia da 
Covid-19 e a manutenção das atividades do órgão.

§1º A escala de revezamento será elaborada intercalando-se o exercício presencial e o exercício remoto de trabalho.
§2º A jornada presencial será exercida das 8 horas às 13 horas.
§3º O servidor em regime de trabalho remoto permanecerá à disposição para as necessidades da Câmara, devendo aten-

der a eventuais convocações para comparecimento o trabalho presencial, ainda que fora da escala prevista, bem como manter meio 
de comunicação disponível durante o horário de expediente.

§4º O regime de vigilância da sede desta Câmara não sofrerá alteração, mantendo-se a escala de revezamento em curso.
§5º Aplica-se o regime de revezamento, no que couber, aos servidores titulares de cargo de natureza operacional, que 

deverão cumprir escala de revezamento elaborada pela chefia imediata e atender a eventuais convocações para o serviço, ainda 
que fora da escala prevista.

Art. 2º Os Vereadores serão responsáveis pela elaboração da escala de revezamento dos Assessores de Gabinete a eles 
subordinados.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de março de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 33/2021

 A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 
confere a legislação vigente,

NOMEIA, a partir de 1º de março de 2021 o Assessor de Gabinete Douglas Cícero Leodene Cardoso da Silva, 
lotado no Gabinete do Vereador Pepa Servidone, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 1º de março de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

EXTRATO DE ERRATA

Onde se lê: “20h45 (vinte horas e cinto minutos).”
Leia-se: “20h45 (vinte horas e quarenta e cinto minutos).”
Matéria veiculada na edição do Jornal A Gazeta nº 2028 de 27/02/2021, página 03.

P/ REGINALDO COELHO
Senhoras e se-

nhores.Com vocês 
esta pessoa que 
fez história no co-
mércio de jaboti-
cabal. Com voceis 
Antônio Nicola (o 
Sabiá), in memo-
rian, grande abra-
ço à senhora Irene 
Ap. Perillo Nico-
la, Carla Nicola  e 
toda família.

HOMENAGEM/DESTAQUE

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

tentar mostrar quais 
ferramentas eu tinha 
para sair da tristeza 
e ir adiante, ela dizia: 
“Não esqueça o que 
você está sentindo 
agora. Isso serve pra 
você nunca fazer isso 
com ninguém. Por-
que, mais importante 
do que a maldade que 
fazem com a gente, é 
a gente nunca fazer 
igual com os outros.”

Um dia, um dia, lá 
na frente, compre-
enderemos os moti-
vos de muitas coisas 
que não conseguimos 
alcançar agora, por 
mais que tentemos. 
E, como diz o querido 
Moacyr Camargo: ‘Lá 
na frente é mais boni-
to”. E é. 

Encerro o texto des-
sa semana com tre-
chos do capítulo 7 
do livro Leis Morais 
da Vida, de Joanna 
de Ângelis, psicogra-
fia de Divaldo Pereira 
Franco: 

“Se supões que to-
dos se voltam contra 
os teus propósitos 
superiores, insiste na 
atividade, que fala-
rá com mais eficiên-
cia do que tuas pala-
vras. (...) O trabalho 
é, ao lado da oração, 
o mais eficiente an-
tídoto contra o mal, 
porquanto conquista 

valores incalculáveis 
com que o espírito 
corrige as imperfei-
ções e disciplina a 
vontade.

O momento perigo-
so para o cristão de-
cidido é o do ócio, 
não o do sofrimento 
nem o da luta áspera. 
Na ociosidade surge e 
cresce o mal. Na dor 
e na tarefa fulguram a 
luz da oração e a cha-
ma da fé.

Maledicências e in-
trigas, vaidades e 
presunções, calúnias 
e boatos, despeito e 
descrédito, inquieta-
ção e medo, pensa-
mentos deprimentes 
e tentações nascem e 
se alimentam durante 
a hora vazia. (...)

Não te detenhas 
a falar sobre o mal. 
Atua no bem. (...) O 
trabalho de boa pro-
cedência em qualquer 
direção produz felici-
dade e paz. Não espe-
res recompensa pela 
sua execução.

Produze pela ale-
gria de ser útil e ati-
vo, içando o coração 
a Jesus, que sem des-
falecimento trabalha 
por todos nós, como 
o Pai Celeste que até 
hoje também traba-
lha.” 

********
Sônia Monteiro Pa-

vanelli é jornalista, 
nascida em família 
espírita, é estudiosa 
e palestrante. Ela e 
o marido Adolfo Pa-
vanelli Neto são res-
ponsáveis pelo Face-
book.com/Grupo de 
Estudos Espíritas O 
Consolador de Jaboti-
cabal.
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Falta de estoque só desobriga entrega de 
produto se deixou de existir no mercado

O mero fato de um 
vendedor não possuir 
um produto em estoque 
para entrega, após efe-
tuada a compra, não é 
suficiente para eximi-lo 
da obrigação. Da mesma 
forma, não se pode obri-
gar o consumidor a esco-
lher outro produto, pois 
a legislação consumerista 
garante também a possi-
bilidade de rescisão do 
contrato de compra.

Com esse entendimen-
to, a 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça deu 
provimento ao recurso 
de um consumidor que 
comprou um produto on-
line, mas não recebeu por 
falta de estoque. Contra-
riado, ajuizou ação com o 
objetivo de obrigar a for-
necedora a entregá-lo.

A decisão foi unâni-
me, conforme o voto da 
ministra Nancy Andri-

P/ Rodrigo Manolo

ghi. Votaram com ela os 
ministros Paulo de Tar-
so Sanseverino, Ricardo 
Villas Bôas Cueva, Marco 
Aurélio Bellizze e Moura 
Ribeiro.

Em primeira instância, 
a Justiça ordenou que ele 
readequasse a escolha 
de produto por outro da 
mesma espécie, para via-
bilizar a entrega. O Tri-
bunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul deu parcial 
provimento à apelação 
para entender que o con-
sumidor poderia também 
rescindir o contrato de 
compra e receber o di-
nheiro de volta.

Para a 3ª Turma, o caso 
não foi bem resolvido 
porque o simples fato de 
o fornecedor não ter o 
produto em estoque para 
entrega não é suficiente 
para eximi-lo de cumprir 
a obrigação.

Ninguém mais tem?
Relatora, a ministra 

Nancy Andrighi apon-
tou que a oferta vincula 
o fornecedor de produ-
tos, que, por meio dessa 
manifestação, se obriga 
a entregar o produto ou 
serviço nas condições 
específicas em que a ofe-
receu ao mercado de con-
sumo.

O voto cita doutrina se-
gundo a qual a impossi-
bilidade do cumprimento 
da obrigação de entre-
gar coisa, no contrato de 
compra e venda, deve 
ser restringida exclusi-
vamente à inexistência 
absoluta do produto. É 
o caso de quando não 
há estoque e não haverá 
mais, pois aquela espé-
cie, marca e modelo não 
é mais fabricada.

“O mero fato de o for-
necedor do produto não 
o possuir em estoque no 
momento da contratação 
não é condição suficiente 
para eximi-lo do cumpri-
mento forçado da obriga-
ção, haja vista que essa 
circunstância, por si mes-
ma, não evidencia que o 
produto não mais estaria 
disponível no mercado 
e que, portanto, o adim-
plemento da obrigação 
de fazer de entregá-lo ao 
consumidor seria impos-
sível”, disse a ministra 
Nancy.

Como essa situação 
não foi analisada pela 
primeira instância, a 3ª 
Turma deu provimento 
ao recurso para o prosse-
guimento da ação.

Escolha é do consumi-
dor

SOLICITAÇÃO DE 
COMPARECIMENTO

K.O. Máquinas Agrícolas Ltda, solicita o compa-
recimento do Sr. Lucas Henrique Scarpim, portador 
da CTPS nr. 46523/362-SP em nosso Departamento 
Pessoal no prazo de 48 horas para tratar de assuntos 
de seu interesse, uma vez que a referida empresa tem 
encontrado difi culdades em sua localização.

Da mesma forma, não 
seria possível obrigar o 
consumidor a escolher 
outro produto equiva-
lente, como fez a decisão 
de primeira instância. No 
caso, deve ser aplicado o 
artigo 35 do Código de 
Defesa do Consumidor, 
que abre possibilidades 
no caso de recusa do for-
necedor em entregar os 
produtos.

Os incisos admitem 
que se exija o cumpri-
mento da obrigação, acei-
te outro produto equi-
valente ou rescinda o 
contrato, com devolução 
do dinheiro antecipado, 
monetariamente atualiza-
do, além da possibilidade 
de pagamento de perdas 
e danos.

“Caso recusado o cum-
primento da oferta, o 
artifo 35 do CDC prevê 
opções cuja escolha cabe 
exclusiva e livremente ao 
consumidor, que deve 
aferir, segundo seus inte-
resses, qual a forma que 
será obtido o resultado 
equivalente ao adimple-
mento, não havendo, as-
sim, como se impor ao 
consumidor a eleição de 
uma alternativa específi-
ca”, destacou a ministra 
Nancy Andrighi.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1006006-16.2017.8.26.0291 O MM. Juiz 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 ao Rodrigo Silva Badotti, 
Brasileiro, CPF 346.641.898-42, com endereço à Rua Monteiro Lobato, 987, Centro, CEP 14870-085, 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, 
por meio da qual pretende a requerente reaver o valor de R$ 5.675,17 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete 
centavos) originados da utilização de crédito em conta corrente pelo requerido na conta mantida junto à autora. 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 01 de fevereiro de 2021. K-06e13/03

O NOCAUTE EM NOSSO COMÉRCIO

A regra básica do ca-
pital é produção e con-
sumo. Nada é fabricado 
para não ser comprado. 
Qualquer coisa que siga 
linha de produção ou 
manufaturado, precisa 
de alguém para adquirir 
e fazer a roda da econo-
mia girar. Porém esta, 
quase ordem natural das 
coisas está em declínio.

No mundo todo hou-
ve as regras sanitárias 
estabelecidas, algumas 
mais rigorosas outras 
não. O funcionário dei-
xou de ir ao trabalho, 
em razão de seu patrão 
não ter mais condições 
de pagar seu salário e os 
custos fiscais e sociais. 
O que se concretizou 
nestes últimos tempos é 
que mesmo em grandes 
indústrias com automa-
ção, qualquer máquina 
necessita de interven-
ção humana e o comér-
cio necessita de vende-
dores e atendentes. Em 
virtude da falta de con-
dições de trabalho dig-
no, empresas fecharam 
suas portas.

Só no Estado de São 
Paulo de acordo com 
Confederação Nacional 
do Comercio e de bens 
(CNC) 20 mil lojas fecha-
ram e no Brasil calcula-
-se que 75 mil estabe-
lecimentos comerciais 
fecharam. Estes núme-
ros não representam 
apenas um índice, são 
milhares de famílias 
desempregadas sem ter 
como sustentar seus in-
tegrantes.

Tivemos no mês pas-
sado a notícia de que em 
Jaboticabal foram aber-
tos mais de 100 (cem) 
novas empresas, porém, 

P/ João Martins Neto

embora é importante a 
abertura de empresas, 
não podemos descartar 
que tais empresas po-
dem ser firmas individu-
ais resultado de pessoas 
que ficaram desempre-
gadas e estão tentando 
a sorte em uma nova 
empreitada. Nesse caso, 
não há geração de em-
pregos, mas a tentati-
va de sobrevivência de 
alguém que perdeu seu 
emprego.

Há tempos foi dito 
que se o mundo capita-
lista espirrasse, o mun-
do inteiro ficaria gripa-
do. Hoje esta marca está 
registrada a um único 
País. Se a China  tiver 
qualquer sintoma de 
resfriado, poderá, e está 
provocando pneumonia 
na economia mundial. 
Embora a China é um 
país que detém gran-
des linhas de produção 
e tecnologia, fabricando 
de tudo, é o maior País 
consumidor do Mundo, 
dependente de produ-
ção agrícola e pecuária, 
inclusive do Brasil. O 
que lhe atingir atingirá 
o mundo todo e já sen-
timos o reflexo disso em 
nossa cidade.

O Brasil assim como 
inúmeros países en-
frentam o coronavírus  
COVID-19 que deu uma 
grande rasteira em vá-
rios setores da econo-
mia. Nem a indústria 
do entretenimento es-
capou. Show de artistas 
foram cancelados. Parti-
das de futebol ocorrem 
sem torcida nos está-
dios. Viagens pelo mun-
do acabaram suspensas 
ou canceladas. Mesmo 
assim, a transmissão 
destes grupos não ces-
sou. Times Paulistas es-
tão com quase todo seu 
elenco com a doença.

A indústria do medo 
(Mídia do mal) investe 
pesado contra a popu-
lação ocasionando re-
volta e desafio de uma 
parte da população. O 
desconhecimento pelas 
pessoas sobre os riscos 
ajuda a aumentar o con-
tágio. Muitos que antes 
não aceitavam mais sair 
em grupo ou mesmo fi-

car junto no mesmo lu-
gar agora se aglomeram 
facilitando a transmis-
são da doença. A regra 
hoje ditada pelos Gover-
nos é a solidão, como se 
apenas o isolamento re-
solvesse a situação.

Não há a preocupa-
ção latente com os ris-
cos que a população 
corre diariamente. O 
transporte público é um 
exemplo. Antes as em-
presas foram obrigadas 
a equipar seus ônibus 
com ar condicionado. 
Agora não podem acio-
nar o ar condicionado, 
fazendo com que os pas-
sageiros aglomerados, 
respirem o mesmo ar 
enclausurados, suados e 
contaminado sem poder 
abrir as janelas laterais 
tendo em vista que são 
vidros lacrados. Apare-
ceu um grande número 
de entendidos que dão 
as mais absurdas suges-
tões para o combate à 
contaminação. Estes es-
tão atrás de mesas em 
suas salas com ar con-
dicionado, recebendo 
seus polpudos salários 
dando palpites para di-
recionar a vida dos tra-
balhadores. Coitados, 
estão sendo esfolados 
vivos. 

Apenas haverá a ver-
dadeira preocupação 
com a pandemia quando 
os efeitos começarem a 
perturbar e causar pre-
juízo aos grandes de-
tentores de dinheiro. 
Não se vê nenhuma mo-
vimentação de Bancos 
Privados para ajudar a 
população. - Onde está 
a preocupação em face 
da pandemia e de seus 
efeitos no povo em suas 
propagandas que veicu-
lam na televisão e nas 
redes sociais? Apenas 
interesses financeiros e 
nada mais. O povo so-
fre esperando a vez de 
ser atendido nas longas 
filas, adoecem com o 
contágio fácil e morrem 
com o pulmão necrosa-
do sem direito a despe-
dida de seus familiares, 
a velório e enterro dig-
no. 

Nossos Governantes 
vivem batendo a cabeça 

umas contra as outras, 
apenas demonstrando e 
comprovando a dispu-
ta de quem é o mais in-
competente. A rede pú-
blica de saúde em nosso 
Estado e em Nossa cida-
de está sobrecarregada, 
provocando entre ou-
tros problemas graves, 
jornada de trabalho ex-
cessiva a esta catego-
ria, causando prejuízos 
imensuráveis às vidas 
destas pessoas. Ques-
tionamento que se faz 
a todo instante: - O que 
foi feito com os valores 
que o Governo Federal 
destinou aos Estados e 
Municípios para o Com-
bate da pandemia? Onde 
estão os leitos prometi-
dos?

E o nosso Comércio? 
As ações administra-
ção Pública não estão 
mostrando ser eficazes 
para conter o que se 
aproxima. Não há nada 
de novo. Aproveita-se o 
que estava funcionando, 
e o mais cruel, lá atrás 
quem era pedra agora é 
vidraça e sentem na pele 
o que é estar à frente do 
Governo Municipal em 
todas as suas competên-
cias de trabalho, legan-
do o nocaute da econo-
mia local. 

Uma aproximação 
mais efetiva entre co-
merciantes e a adminis-
tração pública poderia 
ser solução. Estender 
o atendimento em for-
mato de revezamento 
entre os Comerciantes 
poderia ser tentado. 
Não há necessidade de 
extrapolar o horário de 
trabalho, mas em for-
ma de rodizio ou escala 
onde todos trabalham 
todos os dias respeitan-
do o limite de 08 (oito) 
horas diárias. Estamos 
agora sob o decreto de 
lockdown no Estado 
de São Paulo que não 
irá salvar mais vidas, 
e fará a economia san-
grar até seu último sus-
piro, em total colapso 
social, podendo tornar 
o comércio e indústria 
inoperantes e por con-
sequência pessoas ne-
cessitadas ou não, mui-
to mais pobres. 

LEILÃO DO TRT 15 DE ARAÇATUBA/SP

Instalações p/ indústria 19.793m², Birigui/SP,
30.088m² a.t., Rod. de acesso a Birigui – SP300, Chácara de

Recreio Terence. Inicial R$ 11.562.602,00

gilsonleiloes.com.br

02 terrenos, Jaboticabal/SP: A) 484m², R. 24 de Maio,
Lot. Nova Jaboticabal; B) 120m², Av. Líbero Badaró, 500.

Inicial R$ 147.358,00

O brilho natural de 
uma pele bem prepara-
da atrai mais atenção 
do que um rosto super 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Make up
carregado e artificial. 
Uma pele natural, cor-
rigindo apenas as im-
perfeições é a aposta. A 
chave continua a ser em 
apostar em maquiagens 
que valorizem a beleza 
e a pele de cada mulher 
com suas individualida-
des. Especialmente real. 

Seja você!
Sempre temos ten-

dências para nos inspi-
rar! Mas nunca esqueça: 
o importante é ser você 
mesma, na sua essência!

Fica a dica!
Beijos e até a próxima!
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Jaboticabal seguirá vacinação no 
sistema drive-thru; entenda quem 
pôde se vacinar na sexta-feira, 5

A vacinação no for-
mato drive-thru teve 
boa aceitação pela po-
pulação em Jaboticabal, 
evitou filas nas unida-
des de saúde e aconte-
ceu de forma bastante 
tranquila no Centro de 
Eventos Cora Coralina. 
Assim, o sistema seguiu 
na sexta-feira, 5, das 8h 
às 13h, para a primeira 

dose de idosos com 80 
anos ou mais e também 
para a segunda dose de 
idosos com 90 anos ou 
mais. Vale ressaltar que 
na sexta-feira a vacina-
ção aconteceu apenas no 
Centro de Eventos Cora 
Coralina.

“Pela ansiedade dos 
nossos idosos pela va-

cinação, o que é algo 
completamente normal, 
tivemos filas nos CIAFs. 
Por isso, implantamos 
o drive-thru no nosso 
centro de eventos e re-
alizamos a vacinação 
com bastante agilidade. 
Parabenizo todos os en-
volvidos. Essa foi uma 
ação em conjunto de di-
versas secretarias e de-
partamentos”, comentou 
o prefeito Prof. Emerson 
Camargo. “A população 
pediu o drive-thru e im-
plantamos. Nosso gover-
no, como sempre disse-
mos, é aberto a críticas 
e sugestões”, concluiu o 
prefeito.

As vacinas para idosos 
entre 77 e 79 anos termi-
naram em dois dias. No-
vas doses estão previs-
tas para chegar já nesta 
sexta-feira. Para ama-
nhã, a vacinação será ex-
clusiva para idosos com 
80 anos ou mais e a se-
gunda dose dos idosos 
com 90 anos ou mais.

Dr. Nobile Kosmos Malago é o novo provedor 
do Hospital e Maternidade Santa Isabel

A Irmandade de Mise-
ricórdia de Jaboticabal, 
mantenedora do Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel - HMSI, tem novo 
provedor. Em assem-
bleia geral realizada na 
última semana de feve-
reiro,  o  médico otor-
rinolaringologista, Dr. 
Nobile Kosmos Malago 
foi indicado, de forma 
unânime, para assumir 
a provedoria do Hospi-
tal pelos próximos dois 
anos. A provedoria é um 
cargo voluntário, não re-

munerado.
“Ao assumir a prove-

doria, meu compromisso 
é retribuir o acolhimento 
e as oportunidades que 
recebi deste Hospital 
para meu exercício pro-
fissional e também para 
o meu desenvolvimento 
pessoal”, declarou o mé-
dico. 

Dr. Nobile substituirá 
na provedoria, Dr. Luiz 
Eduardo Gerbasi, que 
assumirá, neste mês de 
março, o cargo de vice-
-provedor, juntamente 

com os demais membros 
da Diretoria Executiva. A 
Tesouraria terá como ti-
tular Dr. Angelo Falanga 
e como vice Tesoureiro  
Dr. José Carlos Teixeira. 
O médico Fabiano Dó-
cusse assume a Direto-
ria Técnica do Hospital. 
A Diretoria Clínica terá 
como titular Dr. Pedro 
Verardino. Dr. Jeyner Va-
lerio Júnior permanecerá 
como coordenador Hos-
pitalar. A Administração 
Executiva do HMSI está a 
cargo de Arlene Caiafa e 

a gerente administrativa 
é Margareth Pedrol de 
Freitas.

Dr. Nobile assume a 
provedoria em um dos 
momentos mais desafia-
dores da história do Hos-
pital. O HMSI, que com-
pleta 117 anos em julho 
deste ano, é hospital de 
referência microrregio-
nal para atendimento à 
Covid-19, e implantou, 
em março de 2020, uni-
dade específica para a 
internação dos pacien-
tes SUS, de convênios e 
particulares.

“Eu fui testemunha do 
grande trabalho desen-
volvido pela instituição 
no combate à Covid-19. 
No mês de agosto de 
2020, estive internado 
por 13 dias na Unidade 
para tratamento da do-
ença e observei o extre-
mo esforço, dedicação 
e profissionalismo das 
equipes multiprofissio-
nais e dos profissionais 
de apoio. A Pandemia 
exigiu uma nova organi-
zação  do Hospital  para 
manter os atendimentos 
eletivos de pacientes 
que continuam necessi-

tando de cirurgias e in-
ternações”, afirmou.

Sustentabilidade
Como instituição be-

neficente, o HMSI não 
prevê lucro. Em 2020, de 
todos os procedimentos 
que realizou, registrou 
índice superior a 70% 
dos atendimentos pres-
tados a pacientes do 
Sistema Único de Saú-
de, percentual acima da 
média estabelecida pelo 
Ministério da Saúde. No 
entanto, a instituição 
trava no seu dia a dia 
uma dura batalha pela 
sustentabilidade finan-
ceira. Dr. Nobile adianta 
que esses esforços me-
recerão toda a atenção. 
O novo provedor lista 
entre as prioridades o 
fortalecimento da parce-
ria entre HMSI e Unimed 
Jaboticabal, responsável 
pela gestão do Hospital 
desde 2000, o que pos-
sibilitou a implantação 
de novos serviços que 
representam mais recur-
sos para a saúde como 
tomografia, ressonân-
cia magnética, hemo-
dinâmica e cardiologia 
intervencionista, entre 

outros.
“Nosso objetivo é avan-

çar nesta caminhada  de 
desenvolvimento tecno-
lógico sem precedentes 
e já vislumbramos como 
próxima etapa a imple-
mentação de um centro 
de Neurologia. O HMSI 
passou de Hospital de 
nível primário para nível 
secundário de comple-
xidade. Consolidou-se 
como Hospital Regional 
e vamos seguir nesta 
direção, porque é bom 
para a comunidade jabo-
ticabalense e porque é 
parte da missão de uma 
instituição hospitalar”, 
afirmou.

Nascido em Artur No-
gueira, Dr. Nobile mu-
dou-se para Jaboticabal 
com a família aos três 
anos de idade. É forma-
do pela Faculdade de Me-
dicina da USP São Paulo 
e há 43 anos atua  como 
médico, tendo sido fun-
dador da Associação 
Médica de Jaboticabal – 
AMJ. Tornou-se cidadão 
jaboticabalense graças 
ao título conferido pela 
Câmara de Vereadores 
em 2005.



SÁBADO, 06 DE MARÇO DE 2021 5

Pelo presente edital, ficam convocados todos os senhores associados da  
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA – SOCICANA, 
para nos termos do caput dos artigos 31 do Estatuto Social, participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada aos 23 (vinte e três) dias 
do mês de março de 2021, às 14h30, em primeira (1ª) convocação, e às 
15h30, em segunda (2ª) e última convocação, na sede social da SOCICANA, 
sito à rua José Mazzi, nº 1.450, na cidade de Guariba, Estado de São Paulo, 
com a finalidade dos associados discutirem e deliberarem a respeito da 
seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Prestação de contas do órgão de administração, referente ao exercício de 
2020, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Demonstração de Resultados;
c) Balanço Patrimonial;
d) Parecer do Conselho Fiscal e
e) Plano de atividades da Socicana para o exercício de 2021.
2 - Aprovação do orçamento ano-safra 2021/2022 e valor da contribuição 
dos associados.
3 - Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enumerados 
no artigo 33 do Estatuto Social.

Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização da Assembleia 
Geral Ordinária em primeira convocação, far-se-á necessária a presença de 
metade mais um dos associados, e, em segunda convocação, realizar-se-á a 
referida Assembleia seja qual for o número de associados presentes.
Para efeito de verificação de quorum, a SOCICANA declara que, nesta data, 
tem direito a voto 1.143 (um mil, cento e quarenta e três) associados.

Guariba-SP, 26 de fevereiro de 2020.

Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Presidente
Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Presidente

Edital de 1ª e 2ª Convocação 
para Assembleia Geral Ordinária 

www.socicana.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA 15-02-51
anos
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Jaboticabal abre mais três novos leitos CTI/Covid no 
Hospital e Maternidade Santa Isabel

Projeto “Meu Bairro Mais Bonito”, da Secretaria de 
Obras, realiza primeiro mutirão de limpeza

A Prefeitura de Ja-
boticabal e o Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel iniciaram na 

Um novo projeto da 
Secretaria de Obras de 
Jaboticabal teve início na  
quinta-feira (25/02), no 
bairro Vila Industrial. De-
nominado de “Meu Bairro 
Mais Bonito”, um grande 
mutirão de limpeza, si-
nalização, poda de árvo-
res e troca de lâmpadas é 
realizado no bairro esco-
lhido daquela semana. A 
ação aconteceu na quinta 
e sexta-feira.

“Assumimos uma cida-
de tomada pelo mato alto 
e repleta de problemas na 
sua zeladoria. Isso é níti-
do porque a população 
vive a cidade e observa 
seus problemas. Depois 
de 50 dias com um tra-
balho intenso de limpe-
za das nossas rotatórias, 
avenidas e áreas verdes, 
que ainda continua dia-
riamente, iniciamos um 
novo projeto nos bairros. 
A zeladoria da cidade é 
uma das principais prio-
ridades deste governo”, 
destacou o Secretário de 

sexta-feira (26/02) 
os atendimentos em 
mais três novos leitos 
CTI/Covid pelo siste-

Obras, Nelsinho Gime-
nez.

A próxima ação do pro-
jeto aconteceu nos dias 4 
e 5 de março, no bairro 
Parque das Araras. “Se-
guiremos em frente com 
nossos trabalhos. A pri-
meira ação na Vila Indus-
trial foi fantástica e va-
mos levar essa atividade 
para toda a cidade, com 
um bairro por semana. 
Nesta ação, realizamos 
as podas leves, roçagem, 
pintura de guias, pintura 
de sinalização de trân-
sito, troca de lâmpadas 
queimadas, desentupi-
mento e limpeza de buei-
ros e tapa buracos. São 
trabalhos que deixam o 
bairro mais bonito, como 
diz o nome do nosso pro-
jeto”, finalizou o secretá-
rio.

A Prefeitura de Jaboti-
cabal divulgará, em bre-
ve, um calendário com os 
bairros que serão atendi-
dos ao longo do mês.

ma CROSS, que rece-
be pacientes tanto de 
Jaboticabal quanto da 
região. Com isso, Ja-

boticabal ampliou em 
30% a sua capacidade 
de atendimento nos 
leitos CTI.

“Nós tínhamos 10 
leitos e agora temos 
13. Foi um trabalho 
intenso da nova ad-
ministração para con-
seguir essa amplia-
ção. Entretanto, o que 
a gente pede para a 
população é que siga 
com as medidas de 
prevenção. Aumentar 
leitos não significa 
vencer uma pande-
mia. O que vence uma 
pandemia é a cons-
cientização da popu-
lação. Os novos leitos 
servem, apenas, para 
tentarmos salvar vi-
das”, afirmou a Secre-
tária de Saúde, Dra. 
Ornella Perez.

No sábado, 27, Jabo-
ticabal possuia 84,6% 
de ocupação em seus 
leitos. Dos 13 dispo-
níveis, 11 estão ocu-
pados, sendo sete 
com pacientes de Ja-

boticabal. “A situação 
está extremamente 
preocupante. Aumen-
tamos os leitos e logo 
no primeiro dia de 
atendimento já ultra-
passamos os 10 que 
tínhamos até então”, 
emendou Ornella.

O número de mor-
tes também preocu-
pa. Nos últimos 16 
dias, 13 óbitos fo-
ram registrados. “O 
que nos deixa tristes 
é que parte da popu-
lação parece não se 
importar com esses 
números. As pessoas 
só se mobilizam e se 
conscientizam quan-
do acontece dentro 
da própria família. A 
gente pede que essa 
conscientização acon-
teça antes porque a 
dor é enorme de per-
der um ente querido”, 
finalizou a secretária.

O Governador João Doria 
confirmou na quarta-feira 
(3) que todos os 645 mu-
nicípios do estado regri-
dem para a fase vermelha 
do Plano São Paulo a partir 
deste sábado (6). A etapa 
mais rigorosa de restri-
ção de mobilidade urbana 
e serviços não essenciais 
fica em vigor até o próximo 
dia 19 devido ao aumento 
alarmante de casos, inter-
nações e mortes causadas 
pelo coronavírus.

A decisão do Governo do 
Estado referenda a reco-
mendação de especialistas 
do Centro de Contingência 
do coronavírus e já havia 
sido alinhada em video-
conferência entre Doria e 
618 Prefeitos e Prefeitas 
no final da tarde da última 
terça (3). Autoridades es-
taduais e municipais deci-
diram reforçar ainda mais 
as ações conjuntas ante o 
agravamento sem prece-
dentes da pandemia.

De acordo com o Plano 
SP (https://www.saopau-
lo.sp.gov.br/planosp/), a 
fase vermelha só permite 
funcionamento normal de 
serviços essenciais como 
indústrias, escolas, bancos, 
lotéricas, serviços de saúde 
e de segurança públicos e 
privados, construção civil, 
farmácias, mercados, pa-
darias, lojas de conveniên-
cia, feiras livres, bancas de 
jornal, postos de combustí-
veis, lavanderias, hotelaria 
e transporte público ou por 
aplicativo, entre outros.

Já os comércios e servi-
ços não essenciais só po-
dem atender em esquema 
de retirada na porta, drive-
-thru e pedidos por telefo-
ne ou internet. Academias, 
salões de beleza, restauran-
tes, cinemas, teatros, sho-
ppings, lojas de rua, con-
cessionárias, escritórios e 
parques deverão ficar total-
mente fechados ao público.

Os serviços essenciais 
precisam cumprir protoco-

los sanitários rígidos, como 
fornecimento de álcool em 
gel, aferição de temperatu-
ra, ventilação de ambien-
tes, controle de fluxo de 
público e horário diferen-
ciado para abertura e fecha-
mento. O toque de restrição 
estará em vigor a partir das 
20h em todas as regiões do 
estado, com recomendação 
para circulação restrita em 
vias públicas e fiscalização 
ampliada até as 5h.

As Prefeituras também 
podem impor medidas ain-
da mais restritivas devido à 
gravidade dos indicadores 
locais de epidemiologia e ca-
pacidade hospitalar, como já 
ocorre em diversos municí-
pios no interior e região me-
tropolitana da capital.

Por outro lado, qualquer 
medida local que abran-
de as restrições definidas 
pelo Estado será alvo de 
notificação administrativa 
por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Regio-
nal. As advertências serão 

informadas ao Ministério 
Público para possíveis san-
ções judiciais que garan-
tam o cumprimento estrito 
das normas do Plano SP.

O Governo do Estado 
reforçou que toda a popu-
lação precisa intensificar 
as ações pessoais de dis-
tanciamento social, uso 
de máscaras em qualquer 
ambiente, opção pelo tele-
trabalho e higiene constan-
te das mãos para mitigar o 
avanço do coronavírus. A 
fiscalização estadual con-
tra aglomerações, festas e 
eventos clandestinos rece-
be denúncias pelo telefone 
0800 771 3541 ou e-mail 
secretarias@cvs.saude.
sp.gov.br.

Dados da pandemia
A média estadual de ocu-

pação de leitos de UTI CO-
VID-19 chegou a 75,3% na 
última terça, sendo 76,7% 
na Grande São Paulo. O to-
tal de pacientes internados 
em estado grave chegou a 
7.415, com média diária 

de cem novas internações 
em todas as regiões de São 
Paulo nos últimos dez dias.

“Isso é algo que jamais 
vimos. Ainda ontem tive-
mos o maior número de 
mortes da história da pan-
demia em nosso estado, 
foram 461 pacientes que 
perderam suas vidas em 
apenas um dia”, declarou 
o Secretário de Estado de 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

Para reduzir a pressão 
nos hospitais, o Governo 
de São Paulo vai abrir 500 
leitos neste mês de março, 
com 339 em UTIs e 161 em 
enfermarias. Até o dia 31, 
serão 8.839 vagas de UTI 
nos SUS em todo o estado 
– antes da pandemia, eram 
3,5 mil leitos.

“Isso representa um au-
mento de 152,5% no total 
de leitos disponíveis. Só 
assim poderemos conti-
nuar a dar assistência e 
suporte à vida, mas preci-
samos muito do apoio de 
toda a população”

SP volta para fase vermelha em todas as regiões com 
piora da pandemia

Medida mais rigorosa entra em vigor em 645 cidades neste sábado (6) e fica em vigor 
até o dia 19; somente serviços essenciais devem abrir
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Comissão de Educação confirma audiência 
pública virtual para a sexta-feira (05/03)

Câmara de Jaboticabal faz sessão solene em homenagem 
ao Dia Internacional da Mulher na segunda (08/03)

A Comissão de Educa-
ção, Cultura, Esportes, 
Lazer e Meio Ambiente 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, presidida 
pela vereadora Profa. 
Paula (PT), e composta 
ainda pelos vereadores 
Prof. Jonas (REPUBLI-
CANOS) e Gregório Ca-
sagrande (SOLIDARIE-
DADE), confirmou para  
sexta-feira (05/03), a 
partir das 19h30, a au-
diência pública que vai 
discutir o sistema de 
ensino municipal e es-
tadual em meio à pan-
demia da COVID-19.

Programada anterior-
mente aos decretos es-
taduais e municipais, 
que endureceram ainda 
mais as medidas res-
tritivas de combate à 
disseminação do novo 
coronavirus, por conta 
da escalada de novos 
casos e de internações, 
a comissão decidiu 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
na próxima segunda-
-feira (08/03) a sessão 
solene em comemora-
ção alusiva ao Dia In-
ternacional da Mulher. 
A homenagem acontece 
no Plenário do Palácio 
Ângelo Berchieri a par-
tir das 18h. Ao todo, 26 
mulheres serão home-
nageadas. A confirma-
ção da solenidade foi 
feita pela presidente da 
Casa, Renata Assirati, 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (01/03).

Desta vez, por con-
ta da pandemia da CO-
VID-19, a sessão solene 
contará apenas com a 
presença física dos ve-
readores e servidores 
que trabalham no apoio 
ao Plenário. As homena-
geadas, e o público em 
geral, poderão acom-
panhar pela WEBTV 
da Câmara, acessível 
pelo site oficial (www.
legislativo.sp.leg.br > 
menu COMUNICAÇÃO > 
WEBTV CÂMARA), com 
transmissão simultânea 
para os canais da Câ-
mara no YouTube e Fa-
cebook.

manter o evento, que 
será realizado de forma 
virtual entre as auto-
ridades, convidados e 
população em geral.

Na última terça-feira, 
os membros da comis-
são receberam a secre-
tária municipal de Edu-
cação, Lúcia Vasques, e 
o supervisor de ensino, 

André Bonelli, para tra-
tar sobre questões re-
lacionadas à educação, 
além de confirmarem 
a participação da pasta 
na audiência pública.

Além de autoridades 
e convidados para o de-
bate, o público também 
pôde participar de três 
formas: com inscrição 
prévia para falar junta-
mente aos convidados 
na sala virtual da vi-
deoconferência, e que 
deve ser feita pelo site 
da Câmara; por envio 
prévio de perguntas 
ou manifestações via 
e-mail para audiencia-
publ ica.cmj@gmail .
com; e pelos comentá-
rios durante a própria 
transmissão ao vivo no 
Facebook da Câmara. 
As regras de participa-
ção estão disponível no 
site da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br, 
no menu PROCESSO LE-
GISLATIVO > Audiência 
Pública).

“Apesar das medidas 
de restrição de circula-
ção, temos necessidade 
urgente de debatermos 

sobre a questão das es-
colas nesse período de 
pandemia. Por isso de-
cidimos manter a au-
diência e realizá-la no 
formato virtual. Desta 
forma, todos podem 
acompanhar este pro-
cesso democrático de 
debate e exposição de 
um assunto tão sério 
como este, que impacta 
a vida não só de pro-
fessores, funcionários 
escolares, mas de toda 
a sociedade”, defendeu 
a presidente da comis-
são, Professora Paula.

Lembrando que a au-
diência foi transmitida 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara, com acesso 
pelo site oficial www.
jaboticabal.sp.leg.br > 
menu COMUNICAÇÃO 
> WEBTV Câmara, com 
transmissão simultânea 
pelo YouTube e também 
pela página da Câmara 
no Facebook.

Governo propõe ação conjunta com municípios para 
enfrentar agravamento da pandemia

Em videoconferência com 618 Prefeitos e Prefeitas, Governador recebeu apoio da 
Associação Paulista de Municípios para mais restrições

O Governador João 
Doria coordenou uma 
videoconferência com 
mais de 600 Prefeitos 
na tarde de terça-feira 
(2) para debater no-
vas ações conjuntas 
de enfrentamento ao 
coronavírus. O recru-
descimento da pande-
mia levou o Governo 
de São Paulo e as Pre-
feituras a um alinha-
mento para a eventual 
aplicação de medidas 
mais restritivas em to-
dos os 645 municípios 
do estado.

“O momento é de 

união e mobilização 
diante de uma cir-
cunstância gravíssima 
como essa. As duas 
piores semanas desde 
o início da pandemia 
estão por vir, nós te-
mos que estar prepa-
rados. Não podemos 
estar ausentes, indife-
rentes, tratarmos isso 
com frieza ou debaixo 
de pressões que não 
sejam exclusivamente 
pela proteção à vida”, 
disse Doria.

A reunião online 
teve a participação de 
618 Prefeitos e Prefei-

tas, além dos Secretá-
rios de Estado Marco 
Vinholi (Desenvolvi-
mento Regional), Jean 
Gorintcheyn (Saúde) 
e Patricia Ellen (De-
senvolvimento Eco-
nômico) e os Coorde-
nadores do Centro de 
Contingência, Paulo 
Menezes e João Gab-
bardo.

O Governador re-
forçou que a situação 
atual no estado é alar-
mante e que Estado e 
Prefeituras precisam 
de ações coordenadas 
para preservar vidas 

e reduzir a pressão 
sobre a capacidade 
hospitalar do SUS e 
também de hospitais 
privados.

“Esta é a prioridade 
absoluta em SP. Que-
remos mostrar a todos 
a situação real e as 
ações que precisamos 
tomar agora em con-
junto com as Prefeitu-
ras”, afirmou Doria.

O Presidente da APM 
(Associação Paulista 
de Municípios), Fred 
Guidone, formalizou 
em carta o apoio “às 
medidas estruturais 

de combate à pan-
demia adotadas pelo 
Plano SP” e reconhe-
ceu o “esforço de Go-
vernador e Prefeitos” 
no enfrentamento da 
crise sanitária. A APM 
também ressaltou a 
“inércia do Governo 
Federal em adotar ati-
tudes eficazes e ações 
eficientes em âmbito 
nacional”.

O Governo do Esta-
do reforçou aos Pre-
feitos que São Paulo 
possui 7.415 pacien-
tes internados em 
UTIs, número recorde 

desde o início da pan-
demia. “Se não apli-
carmos medidas mais 
restritivas, teremos 
onze dias até um co-
lapso em nosso sis-
tema de atendimento 
hospitalar”, disse o 
Secretário da Saúde.

“O cenário é alar-
mante e exige uma 
ação pronta e unifica-
da de todos nós. Situa-
ção é preocupante em 
todas as regiões, com 
maior gravidade no 
interior”, acrescentou 
o Secretário de Desen-
volvimento Regional.

MembrosComissão de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Meio Ambiente recebem secretária de 
educação, Lúcia Vasques e o supervidor de ensino, André Bonelli.

Presidente da Câmara, Renata Assirati, confirma sessão solene durante o Expediente da sessão do 
dia 01/03/2021 para o dia 08/03, às 18 horas.

As indicadas pelos 
parlamentares (duas 
por vereador) represen-
tarão no ato as mais de 
36 mil mulheres resi-
dentes em Jaboticabal. 
De acordo com dados 
do último censo rea-
lizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 
2010, 51,44% da popu-
lação jaboticabalense 
era formada por mulhe-
res, o que reforça a ne-
cessidade de políticas 
públicas voltadas a este 
público.

“Apesar de todas as 
restrições que estamos 
passando por causa da 
COVID-19, como por 
exemplo a necessidade 
do distanciamento so-
cial, não podíamos dei-
xar essa data tão impor-
tante passar em branco. 
Por isso, decidimos fa-
zer esta homenagem 
utilizando a WEBTV 
para transmitir este ato 
a todos, inclusive para 
as homenageadas, que 
infelizmente não pode-
rão estar na sessão pre-
sencialmente. Mas fica 
o convite para que to-
dos assistam, e possam 

conhecer essas 26 his-
tórias lindas de vida”, 
convidou a presidente 
da Casa, Renata Assira-
ti.

Vale lembrar que o 
dia 8 de março foi ofi-
cializado como o Dia 
Internacional da Mulher 
em 1977 pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
(ONU) após décadas de 
lutas femininas por di-
reitos civis e políticos, 
o que garantiram a elas 
o direito de voto (no 
Brasil, a partir da déca-
da de 30), licença-ma-
ternidade remunerada, 
cotas para cargos eleti-
vos, leis de defesa con-
tra violência doméstica, 
entre outros.

Confira abaixo a lis-
ta das homenageadas 
de 2021:

Pepa Servidone: Leo-
vegilda Florencio da 
Silva e Maria Aparecida 
Albertino Ferreira

Dra. Andrea Delega-
da: Maria de Fátima Ber-
tini Fernandes e Maria 
Lúcia Pereira da Costa

Gregorio Casagrande: 
Anna Affonso Vendra-
mini e Maria Izabel Se-
mião Duarte

Dr. Edu Fenerich: 
Eneida Maria Crasto de 
Lima Fenerich e Maria 
Teixeira Mendes

Daniel Rodrigues: 
Fabiana Gonçalves Ro-
drigues Martins Silva 
e Sônia do Nascimento 
Martinez

Gilberto de Faria: 
Neila Aparecida Vaz de 
Lima Martins e Solange 
Tigriano Cardoso

Prof. Jonas: Antônia 
Rosa Campos da Costa 
e Nadir Henrique Cha-
ves

Dr. Mauro Cenço: An-
gela Maria de Stéfani 
Ruggiero e Rita de Cás-
sia Turco Marchiori

Profa. Paula: Juliane 
Mello e Maria Caires 
dos Santos

Paulo Henrique Advo-
gado: Maria Helena Sto-

ck da Silva e Elisangela 
Martinez Marques da 
Silva

Renata Assirati: Maria 
Abadia Rossi Sforcini e 
Priscila Amaral Ribeiro

Ronaldinho: Benedi-
ta Aparecida de Paula 
e Therezinha Nazário 
Martucci

Val Barbieri: Mirtes 
Inês Rinaldi Alves de 
Souza e Vera Lúcia Palla
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PEÇA PELO WHATSAPP

Pela compra de mais vacinas, prefeito Prof. 
Emerson Camargo assina manifesto de 

interesse da Federação Nacional de Prefeitos

O prefeito de Jabo-
ticabal, Prof. Emerson 
Camargo assinou na 
manhã de quinta-feira, 
4, um manifesto de in-
teresse para adesão ao 
consórcio público para a 
compra de vacinas con-
tra o novo coronavírus. 
O documento é da Fren-

te Nacional de Prefeitos.
“Ele contempla os mu-

nicípios interessados em 
adquirir mais vacinas, 
independente daquelas 
que os governos esta-
dual e federal fornecem. 
Será feita uma avaliação 
do município, incluindo 
sua situação econômica, 

e o quanto o município 
possui interesse nesta 
aquisição”, afirmou o 
prefeito Prof. Emerson. 
“Vale lembrar que essa 
carta de interesse não 
garante diretamente que 
teremos todas as doses 
de vacina, mas deixamos 
claro o nosso interesse”, 

emendou.
Segundo o prefeito, 

essa compra seria divi-
dida entre os municípios 
interessados. “Essa foi 
uma ação brilhante da 
Frente Nacional de Pre-
feitos, juntamente com o 
Consórcio de Municípios 
da Mogiana, para que to-

dos tenham o direito de 
imunizar a sociedade”. 

Na manhã de ontem 
(05), inclusive, o pre-
feito participou de uma 
reunião junto ao Con-
sórcio de Municípios 
da Mogiana, com mais 
de 20 prefeitos da re-
gião. “Nesta reunião 

ficou definida a nossa 
participação no consór-
cio nacional pela aqui-
sição de mais vacinas. 
Frequentemente temos 
conversado. Essa união 
das cidades é extrema-
mente importante”, fi-
nalizou o prefeito Prof. 
Emerson Camargo.

Entrega das cestas básicas aos servidores 
municipais no sistema drive-thru é sucesso 

no Centro de Eventos Cora Coralina

A Prefeitura de Jabo-
ticabal implantou na 
sexta-feira e sábado, 
dias 26 e 27 de feve-
reiro, um novo for-

mato para a entrega 
das cestas básicas aos 
servidores municipais 
ativos e inativos: o 
drive-thru. Algumas 

mudanças já haviam 
sido realizadas no 
mês anterior e, agora, 
foram aperfeiçoadas.

“Passamos o acesso 

dos veículos para a úl-
tima entrada do Cen-
tro de Eventos Cora 
Coralina. Os veículos 
entraram pelo recinto, 

tiveram seus cartões 
validados, receberam 
um vale da cesta bási-
ca, pegaram as cestas 
e deixaram o local sem 
sair do carro. Nossos 
próprios servidores 
realizaram esse tra-
balho. O servidor não 
precisou descer do 
carro e muito menos 
fazer força para rece-
ber a cesta, além  de 
evitar, assim, o perigo 
do contágio do novo 
coronavírus”, afirmou 
o Secretário de Ad-
ministração, Ricardo 
Gestal.

O trânsito também 
foi sinalizado. Com 
uma nova entrada para 
a retirada das cestas, 
o diretor de trânsito, 
José Reinaldo Micia-
no esteve presente no 
local. “Nossos agentes 

de trânsito sinaliza-
ram a nova entrada e 
não tivemos proble-
mas. Tudo foi muito 
bem sinalizado, deste 
o acesso pela via até 
dentro do recinto e a 
saída dos carros. Es-
tamos extremamente 
satisfeitos”, afirmou o 
diretor. 

Os veículos, já pró-
ximos de receberem 
as cestas básicas, fo-
ram divididos em três 
filas. Assim, segundo 
o secretário, o traba-
lho se tornou mais 
ágil. “Com três filas 
para a entrega, tudo 
foi muito rápido. Sem 
dúvida, com este novo 
formato, implantamos 
eficiência na entrega e 
mais comodidade aos 
servidores”, finalizou 
Ricardo Gestal.


