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Na madrugada de quinta-
-feira, 1º de abril, a captação 
de água do Bairro Alto, uma 
das principais de Jaboticabal, 
foi alvo de bandidos, que le-
varam parte dos � os de ener-
gia que ligam a bomba de 
captação. A equipe do SAA-
EJ esteve no local para resol-
ver o problema e conseguiu 
religar a bomba, retomando 
assim o abastecimento.

O presidente da autarquia, 
Prof. João Galbiati parabeni-
zou o trabalho da equipe e 
pediu para a população eco-
nomizar água. “Consegui-

Com furto de fi os, captação de água do Bairro Alto 
é alvo de bandidos; problema já foi resolvido

mos resolver o problema ra-
pidamente e manter os bons 
níveis nos nossos reservató-
rios, mas é fundamental que 
a nossa população economi-
ze água. Estamos em um pe-
ríodo onde os níveis de chu-
va eram para estar altos, mas 
pouco tem chovido em nossa 
cidade. Vamos economizar”, 
alertou o presidente.

A Prefeitura de Jaboticabal 
e o SAAEJ estão à disposição 
caso o abastecimento seja 
comprometido com a falta 
de energia no Bairro Alto.

Jaboticabal iniciará vacinação de idosos com 68 anos 
ou mais e segundas doses de 75 anos ou 

mais na segunda-feira, dia 5 de abril

Tem início na segunda-
-feira, dia 5 de abril, a vaci-
nação de idosos com 68 anos 
ou mais (primeira dose) no 
drive-thru do Centro de 
Eventos Cora Coralina, das 
8h às 13h. Ao mesmo tem-
po, iniciam as segundas do-
ses para idosos com 75 anos 
ou mais para aqueles que já 
tomaram a primeira dose da 
vacina Coronavac há, pelo 
menos, 21 dias.

Jaboticabal seguirá o cro-

nograma inicial do Governo 
do Estado de São Paulo, que 
previa o start do novo grupo 
no dia 5. “Precisamos bus-
car as novas doses na nos-
sa regional e organizarmos 
nossa logística de vacinação. 
Será mais um dia intenso de 
imunização com uma nova 
idade inserida (68 anos), 
além das segundas doses de 
idosos com 75 anos ou mais. 
Tudo está muito bem orga-
nizado e seguiremos assim, 

dentro do nosso planeja-
mento”, a� rmou a coorde-
nadora da Vigilância Epide-
miológica, Tania Petrazzi.

A coordenadora ainda re-
forçou que os idosos com 75 
anos ou mais que irão rece-
ber as segundas doses preci-
sam checar em suas carteiri-
nhas se os 21 dias entre uma 
dose e outra já se passaram. 
“A vacinação de idosos com 
75 e 76 anos teve início no 
dia 15 de março. Assim, 21 
dias depois, dá exatamente 
neste 5 de abril. Entretan-
to, muitos não tomaram a 
vacina exatamente no dia 
15 e precisam checar os 21 
dias antes de se dirigirem 
ao Cora Coralina”, explicou 
Petrazzi.

Con� ra quem pode se 
vacinar a partir da próxima 
segunda-feira, dia 5 de abril:

- Idosos com 68 anos ou 
mais (primeira dose);

- Idosos com 75 anos ou 
mais (que tomaram a primei-
ra dose da vacina Coronavac 
há pelo menos 21 dias).
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Vereadores votam cinco projetos e um parecer contrário 
em sessão ordinária na próxima segunda-feira (05/04)

O plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
deve apreciar na próxima 
segunda-feira (05/04), em 
sessão ordinária, o parecer 
contrário emitido pela Co-
missão de Justiça e Redação 
(CJR) da Casa ao projeto 
que reconhece como es-
senciais para a população 
de Jaboticabal as atividades 
desenvolvidas por acade-
mias, comércio varejistas, 
bares e restaurantes, sa-
lões de beleza, escritórios, 
shoppings e praças de ali-
mentação (Projeto de Lei 
nº 03/2021). Outros cinco 
projetos também serão dis-
cutidos e votados. A sessão 
começa às 16 horas, sem 
a presença de público por 
conta das medidas de restri-
ção contra a disseminação 
do novo coronavírus, com 
transmissão ao vivo pela 
WEBTV da Câmara com 
acesso disponível pelo site 
o� cial do Poder Legislativo 
(www.jaboticabal.sp.leg.br 
> menu “Comunicação” > 
seção WEBTV Câmara”).

O parecer da Comissão 
de Justiça e Redação, co-
missão permanente da Casa 
responsável pela análise le-
gal da matéria, ou seja, se 
ela é constitucional ou não, 
recomenda que o projeto 
seja declarado inconstitu-
cional e, consequentemen-
te, arquivado.

De acordo com a CJR, a 
Constituição Federal prevê 
que os municípios possuem 
“apenas e tão somente, a 
competência suplementar 
em face dessa matéria, ou 
seja, pode atuar amplian-
do as restrições impostas 
pelo governo estadual, ja-
mais � exibilizando-as”, diz 
o relatório. Ainda segundo 
o texto, a comissão igual-
mente considerou  enten-
dimentos do Tribunal de 
Justiça de São Paulo de que 
os municípios não podem 
estabelecer medidas me-
nos restritivas aos estabe-
lecimento comerciais, “de-
vendo dar prevalência ao 

decreto estadual sobre as 
normas municipais de ca-
ráter menos restritivo à ati-
vidade econômica, e tam-
bém do Supremo Tribunal 
Federal. Apesar do parecer, 
como aponta a comissão, “a 
discussão, votação, aprova-
ção ou rejeição de cada di-
ploma legal em tramitação 
por essa Casa de Leis, é de 
competência exclusiva do 
soberano plenário.”

Também será aprecia-
do pelo plenário o Projeto 
de Resolução nº 01/2021, 
de autoria da vereadora 
Val Barbieri (PRTB), que 
na prática, desmembra a 
Comissão de Educação, 
Cultura, Esportes, Lazer e 
Meio Ambiente em duas: 
“Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer”; 
e “Comissão de Meio Am-
biente e Proteção Animal”; 
o Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 01/2021, de 
autoria do vereador Pepa 
Servidone (DEM), que re-
voga o Título de Cidadão 

Jaboticabalense ao Gover-
nador João Dória Junior, 
honraria concedia pelo De-
creto Legislativo nº 731, de 
18 de julho de 2019; o Pro-
jeto de Lei nº 06/2021, de 
autoria do vereador Mauro 
Cenço (PODEMOS), que 
denomina de “Luiz Carlos 
Viziak” o Coreto instalado 

na Praça “João Binato” no 
distrito de Córrego Rico; o 
Projeto de Lei nº 11/2021, 
de autoria do Executivo 
Municipal, que autoriza o 
Poder Executivo a alienar 
imóvel dado em Concessão 
de Direito Real de Uso, no 
Loteamento “Carlos Augus-
to Heiland” a CELIA REGI-

NA MORAES;  e o Projeto 
de Lei nº 12/2021, de auto-
ria do vereador Ronaldinho 
(PATRIOTA) que deno-
mina de DEVAIR LEITE a 
área verde destinada para o 
lazer localizada no Conjun-
to Habitacional “Margarida 
Raymundo Berchieri”.

Deputado federal Ricardo Silva propõe 
CPI do Fura Fila da Vacina

Requerimento é apre-
sentado após série de de-
núncias de irregularidades 
pelo Brasil

O deputado federal Ri-
cardo Silva (PSB-SP) proto-
colou na tarde de sexta-feira 
(26) um requerimento para 
a instalação da CPI do Fura 
Fila da Vacina, para investi-
gar a série de denúncias de 
irregularidades na campa-
nha de imunização da co-
vid-19. A proposta precisa 
ser apoiada por um terço da 
Câmara para ser criada. 

De acordo com o parla-

mentar, é preciso passar a 
limpo todas as denúncias 
de favorecimento de pesso-
as de grupos não prioritá-
rios, que foram imunizadas 
antes do previsto na Cam-
panha Nacional de Imuni-
zação. 

Os últimos casos noti-
ciados são de fraudes em 
Minas Gerais, onde em-
presários teriam pagado 
pela importação de vacina 
para uso particular, o que 
é vedado por lei neste mo-
mento, e também de que 
servidores ligados ao Esta-
do teriam sido bene� cia-

dos, inclusive estagiários e 
pessoas que estavam traba-
lhando em home o�  ce. No 
segundo caso, mais de três 
mil aplicações são alvo de 
investigações, inclusive da 
Polícia Federal. 

Já no primeiro esquema, 
empresários importaram 
vacinas contra a Covid-19, 
de fabricação da empre-
sa P� zer, para imunização 
de um grupo de políticos 
e empresários, bem como 
seus familiares, fato este 
ocorrido na cidade de Belo 
Horizonte. A denúncia 
aponta até que o ex-senador 

Clésio Andrade teria se be-
ne� ciado. 

“Os casos que são noti-
ciados agora, em Minas Ge-
rais, também já ganharam 
a mídia em outros locais, 
como em Manaus, onde a 
população tanto sofreu e 
ainda sofre, como todo o 
Brasil. Não podemos dei-
xar passar em branco essa 
situação. É função do par-
lamento � scalizar”, disse Ri-
cardo Silva. 

O parlamentar ainda fa-
lou que os crimes cometi-
dos precisam ser tratados 
como prioridade pela Câ-

mara, já que a vacinação é 
vital nesse momento. “Já es-
tou em contato com outros 
deputados e com os líderes 
de bancada para conseguir 

as assinaturas necessárias 
para a criação da CPI. Te-
mos que tratar o assunto 
com a urgência necessária”, 
� nalizou o deputado.

Meio a falta de chuvas, SAAEJ pede que 
população economize água em Jaboticabal

Vários bairros de Jabotica-
bal foram afetados pela falta 
de abastecimento de água ao 
longo desta semana, especial-
mente aqueles localizados em 
regiões mais altas. Segundo 
o presidente do SAAEJ, Prof. 
João Galbiati, a falta de água 
não é decorrente de nenhum 
tipo de manutenção que está 
sendo realizada pela autar-
quia, mas sim pela escassez 
do recurso hídrico.

“Somos muito claros em 
tudo. Recentemente tivemos 

um problema com a bomba 
do Bairro Alto e precisamos 
interromper o abastecimento 
para o conserto. Desta vez a 
falta de água não é decorren-
te de nenhum tipo de reparo, 
mas sim pelo principal: falta 
água. Vivemos um ano sem 
chuvas e registramos o menor 
índice pluviométrico desde a 
crise de 2015. É preciso cons-
cientização de todos”, comen-
tou Galbiati.

Ainda de acordo com o 
presidente da autarquia, o 

consumo ao longo desta se-
mana foi alto em virtude do 
forte calor. “Estamos no � nal 
de março e a temperatura 
segue bem alta. O consumo, 
em razão disso, também é 
proporcional. Nossos reser-
vatórios estão baixos e a água 
não tem força para chegar 
nas regiões mais altas”, con-
cluiu.

O SAAEJ segue trabalhan-
do para manter o abasteci-
mento da população e pede a 
colaboração de todos.
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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 30/4/2021 às 8 horas, na sede social, Jaboticabal/SP. Ordem do dia: 
a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 
31/12/2020; b) Eleição dos membros e suplentes do Conselho Fiscal e fi xação de seus honorários. Acham-se à 
disposição dos acionistas, na sede social, os documentos referentes o artigo 133/Lei 6404/76, do exercício social 
objeto da Assembleia. Jaboticabal, 26/3/2021. Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente   (27/3 e 3 e 10/4/2021)






             

   
              
 


  
                 





 
CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 11/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legis-
lação vigente:

CONSIDERANDO o agravamento da 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, 07/2021, 
08/2021  e 09/2021;

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, por 
meio do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021, instituiu medidas emergenciais, 
de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de 
COVID-19;

CONSIDERANDO as vedações estabelecidas pelo artigo 2º do De-
creto nº 65.563, de 11 de março de 2021;

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 2º do Decreto Municipal nº 
7.342, de 12 de março de 2021, que adota automaticamente no Município de Jaboti-
cabal as medidas estabelecidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus da Se-
cretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, seguindo a denominada Fase
Emergencial do “Plano São Paulo”;

CONSIDERANDO a recomendação expressa de adoção do teletra-
balho no âmbito da Administração Pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º, do 
Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado, por meio do Decreto 
nº 65.565, de 26 de março de 2021, estendeu a medida de quarentena de que trata o
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020 e a vigência das medidas emergenciais
instituídas pelo Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021:

RESOLVE:
Art. 1º Fica estendido o regime de teletrabalho no âmbito da Câma-

ra Municipal de Jaboticabal até o dia 11/04/2021, mantendo os critérios estabelecidos
pelo Ato da Presidência nº 09/2021.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com seus 
efeitos à partir de 31de março de 2021.

Jaboticabal, 29 de março de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 40/2021

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

EXONERA, de ofício, a partir de 19 de março de 2021 (trabalha-
do), a Assessora de Gabinete Crislaine de Cássia Fernandes, lotada no Gabinete da 
Vereadora Val Barbieri, com fundamento no artigo 66, “caput”, da Lei nº 3.736/2008, 
reconhecendo a nulidade da admissão, nos termos do Processo RD nº 74/2021.

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir de 19 de março de 2021.

Jaboticabal, 29 de março de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 18, DE 30 DE MARÇO DE 2021 - Nomeia servidores para os perfis de 
Administrador e Operador do Sistema de Controle de Processos da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

NOTA OFICIAL: VACINAÇÃO PARA OS DEMAIS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E COMORBIDADES

A Prefeitura de Jabo-
ticabal tem recebido se-
guidos questionamentos 
quanto a sequência da 
vacinação dos profissio-
nais de saúde do muni-
cípio, como psicólogos, 
nutricionistas, assisten-
tes sociais, balconistas de 
farmácias, recepcionistas 
de consultórios médicos, 
cuidadores de idosos, en-
tre outras áreas.

No início da vacinação 
contra o novo coronaví-
rus, o município tinha 
como expectativa receber 
3.500 doses para esses 
profissionais. Entretan-
to, o Governo do Estado 
de São Paulo enviou, até 
o momento, 2.010 doses, 
que já foram aplicadas 
nos profissionais da li-
nha de frente, como hos-
pitais, unidades de saúde, 
laboratórios, dentistas, 
fisioterapeutas, fono-
audiólogos, asilos, ido-
sos institucionalizados e 
farmacêuticos. Além do 
mais, na época não esta-
vam inclusos os médicos 
veterinários e educado-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da entidade no uso de suas atribuições legais e 
com base no estatuto, convoca pelo presente edital todos os sócios, 
membros da Diretoria Executiva, Diretorias nomeadas, Conselho 
Fiscal e Conselho Deliberativo para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada em 13 de abril de 2021 (ter-
ça feira) às 18h em primeira convocação no páteo da Faculdade 
São Luis de Jaboticabal, sito à Avenida Marechal Deodoro, 853, 
- centro. Será realizado ao ar livre, observando todas as medidas 
de segurança do protocolo sanitário, a fi m de deliberarem sobre as 
seguintes matérias da Ordem do dia: 

A - Mudanças nos estatutos de associação cultural para Organi-
zação Social - OS

B - Outros assuntos de interesse da sociedade

Não havendo na hora indicada número legal de sócios para a 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia 
será realizada 30 minutos após, na mesma data e local, em segunda 
convocação com qualquer numero de sócios presentes.

Jaboticabal, 1º de abril de 2021

JAYME DOS SANTOS
Presidente

 

 

 ASSOCIAÇÃO "CORA CORALINA" 
 Fundada em 30/03/1994 
 Centro Jaboticabalense de Atividades Culturais e Artísticas 
 Av. Marechal Deodoro, n.º 349/361 - Jaboticabal - SP - CEP 14870-180 - Fone: (16) 3203 2588 
 E-mail: acccjaca@yahoo.com.br - Site: associacaocoracoralina.com.br 

C.N.P.J. (M.F.): 72.919.178/0001-41 -   Inscrição Estadual: Isenta  
 Cinema e Teatro é Cultura! Compareçam! 

 
 
 

Após pedido, Jaboticabal recebe 15 cilindros de oxigênio 
em comodato e doações de recargas para montar enfermaria 

no CAC – Centro de Atendimento ao Coronavírus
Menos de 24h após a pu-

blicação da Prefeitura de 
Jaboticabal solicitar cilin-
dros de oxigênio para uma 
enfermaria de campanha 
no nosso CAC – Centro de 
Atendimento ao Coronaví-
rus para a criação de 10 lei-
tos de baixa complexidade, 
as primeiras ações da nossa 
população começaram a 
chegar.

Na tarde de sábado, dia 
27 de março, uma carga 
com 15 cascos de cilindro 
de oxigênio chegou na uni-
dade no formato comodato, 
enviados pela empresa Oxi-
gênio Jaboticabal. Além dos 
cascos, outros empresários 
também doaram recargas 
para os cilindros, como a 
empresa Mesquita Cons-
truções, Unimaq, Rotisserie 
Jesaa, Lions Club, Fraterni-
dade Feminina O Cruzei-
ro do Sul, Viola do Bem, 
Faculdade São Luís, entre 
outros que preferiram não 
se identi� car. A Practice 
Gases também emitiu nota 
se colocando à disposição 
para o empréstimo de mais 
cinco cascos de oxigênio. 
“É uma alegria enorme ter 

esse retorno da população 
e dos nossos empresários. 
Nós seguimos recebendo 
doações para salvarmos vi-
das. Foram tantas ligações 
desde que publicamos em 
nossa página que isso nos 
deixa com o coração cheio 
de esperança”, comentou 
o prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson. “Esse en-
frentamento à doença não 
é meu ou seu, mas de todos 
nós. Obrigado, de coração, 
e que Deus retribua em do-
bro. Que nossa Jaboticabal 
siga sendo abençoada”, con-
cluiu.

A Prefeitura de Jabotica-
bal abriu uma conta bancá-

ria especí� ca para o Fundo 
Covid, onde todo recurso 
arrecadado será disponi-
bilizado neste fundo, com 
toda a transparência pos-
sível. A conta está sendo 
ajustada para receber ape-
nas depósito identi� cado 
ou transferência bancária. 
Por enquanto, os empre-
sários e pessoas físicas que 
desejarem realizar doações 
podem fazer por meio de 
guia emitida pela prefeitu-
ra. “Alguns empresários do-
aram as recargas pagando 
diretamente o fornecedor, 
o que é uma possibilidade. 
A recarga do cilindro � cou 
pré-paga e a prefeitura irá 

realizar as recargas con-
forme a necessidade. São 
possibilidades enquanto o 
fundo não é � nalizado para 
depósito direto”, explicou o 
Secretário da Fazenda, Julio 
Rocha.

A Prefeitura de Jaboti-
cabal agradece o apoio de 
todos neste momento tão 
difícil da nossa história. A 
luta contra a pandemia do 
novo coronavírus é de to-
dos e, juntos, venceremos 
essa batalha.

Conforme novas doações 
forem feitas, o texto será 
atualizado na página da 
Prefeitura de Jaboticabal

res físicos, por exemplo, 
o que fez com que o nú-
mero de profissionais de 
saúde aumentasse ainda 
mais. 

Outro grupo que 
aguarda a chegada de do-
ses é o das comorbidades, 
como diabéticos, hiper-
tensos, obesos, pacientes 
com insuficiência renal, 
entre outros.

O governo estadual, 
até o momento, não deu 
qualquer expectativa 
para o município sobre o 
envio de novas doses para 
os nossos profissionais da 
saúde e para quem possui 
comorbidades. A admi-
nistração municipal tem 
cobrado insistentemente 
o governo estadual para 
o envio das doses com-
plementares. O próprio 
prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson Camar-
go, em seguidas reuniões 
junto ao Governo do Es-
tado de São Paulo, levou 
a demanda e aguarda um 
retorno sobre a chegada 
de mais doses.

A Prefeitura de Jabo-

ticabal tem dado sequ-
ência à vacinação con-
tra o novo coronavírus 
junto aos nossos ido-
sos. Somente na quinta-
-feira (25/03), 1.280 do-
ses foram aplicadas no 
Centro de Eventos Cora 
Coralina e mais de 11 
mil vacinas foram apli-
cadas desde o início da 
imunização. Na região, 
Jaboticabal é uma das ci-
dades que mais vacina, 
com quase 12% da sua 

população imunizada, 
superando cidades como 
Ribeirão Preto, Matão, 
Bebedouro, Sertãozinho, 
entre outras.

A administração mu-
nicipal entende a ansie-
dade de todos, mas pede 
paciência para a chegada 
de mais doses, além de se 
colocar à disposição para 
qualquer dúvida, suges-
tão ou crítica quanto ao 
processo de vacinação 
em nossa cidade.
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Fundo Social de Solidariedade de Jaboticabal 
entrega mais de 1.300 kits de Páscoa

O Fundo Social de So-
lidariedade de Jabotica-
bal entregou entre os dias 
30 de março e 1º de abril 
mais de 1.300 kits de Pás-
coa para as nossas crian-
ças em Córrego Rico, 
Lusitânia, assentamento 
rural e no próprio Fundo 
Social, em Jaboticabal. 
Por meio de doações de 
empresas e pessoas físi-
cas, o Fundo arrecadou 
chocolates, como caixas 
de bombom e ovos de 
Páscoa, montou os kits e 
fez a distribuição. 

“É uma alegria infini-
ta. Levar um pouco de 
felicidade para a casa 
dessas famílias realmen-
te nos emociona. Agra-
deço, de coração, todos 
aqueles que contribuíram 
com a nossa campanha”, 
afirmou a presidente do 
Fundo Social, Daniele 
Jovino Gimenez. O pre-
feito de Jaboticabal, Prof. 
Emerson acompanhou a 
entrega dos kits no Fun-
do Social e parabenizou 

Entrega aconteceu entre terça-feira (30/03) e quinta-feira (01/04) 
em Jaboticabal, Córrego Rico, Lusitânia e assentamento rural

toda a equipe pela de-
terminação em ajudar os 
que mais precisam. “Esse 
é o momento mais crítico 
da pandemia, mas jamais 
deixamos de ser solidá-
rios e olharmos para os 
que mais precisam. Pás-
coa é o símbolo da ressu-
reição, com Cristo como 
principal ator e protago-
nista. O chocolate celebra 
a graça, carinho e afeto, 
uma forma de deixar-
mos a vida do outro mais 
doce e alegre”, comentou 
o prefeito.

Quem também marcou 
presença na entrega dos 
kits foi o vice-prefeito e 
secretário das pastas de 
Obras e Agricultura, Nel-
sinho Gimenez. Segundo 
ele, são pequenos gestos 
como esses que levam 
um pouco de alento para 
as famílias. “Agradeço, 
de coração, todos que 
contribuíram. Agradeço 
também o prefeito Prof. 
Emerson que tem fei-
to todos os esforços por 

uma cidade melhor, des-
de a luta contra a pande-
mia até o olhar carinho-
so com o próximo. E não 
posso deixar de agrade-
cer, além de todos que 
doaram, a nossa equipe 
formidável do Fundo So-
cial que vem fazendo um 

trabalho brilhante. Va-
mos em frente”, concluiu 
o vice-prefeito.

Para a diretora da Es-
cola Tereza Noronha de 
Carvalho, de Córrego 
Rico, Profª. Rosana Fer-
reira, a campanha foi ex-

tremamente positiva. “As 
crianças sempre esperam. 
Tivemos pais que nos 
disseram que, neste ano, 
em virtude da pandemia, 
dificilmente consegui-
riam dar um chocolate 
para seus filhos. O Fun-
do Social fez a sua parte e 

nossa escola está sempre 
de portas abertas”. 

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Jaboticabal 
fica localizado na Av. do 
Carmo, 242, Centro. Para 
maiores informações, li-
gue (16) 3202-8994.


