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Na última quarta-feira, 12 de maio, a AMVAC do Brasil reinaugurou seu escritório em Jaboticabal. O novo projeto, 
idealizado pelo CEO da companhia (Th omas Britze) e pela Gerente de RH (Daniela Ducatti), foi desenvolvido pela 
arquiteta Mirella Gerbasi. 

Para Th omas Britze, o novo lar da AMVAC do Brasil traz uma linguagem totalmente inovadora, focada na trans-
parência dos ambientes e na integração do time, deixando de lado o processo de departamentalização: “O foco é nas 
pessoas, para que elas se sintam mais felizes no ambiente de trabalho, tenham possibilidade de fi car em um local que 
desperte mais a sua criatividade e no qual possam desenvolver e aprimorar suas soft  skills”, comentou o CEO.

AMVAC do Brasil reinaugura seu 
escritório em Jaboticabal

Jaboticabal é contemplada com o projeto 
“Areninha”; Prefeitura defi ne nova praça do 

Parque Primeiro de Maio para instalação
A cidade de Jabotica-

bal foi contemplada com 
o projeto “Areninha”, do 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio dos 
deputados estadual, Ra-
fael Silva (PSB), e fede-
ral, Ricardo Silva (PSB). 
O projeto consiste em 
uma quadra de futebol 
society toda iluminada 
e uma quadra de bas-
quete 3x3. Segundo o 
prefeito Prof. Emerson 
(PATRIOTA), o local es-
colhido para receber o 
projeto foi o Parque Pri-
meiro de Maio, na nova 
praça que está sendo de-
senvolvida pela Secreta-
ria de Obras.

A Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio das secretarias 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social e Agricul-
tura, Abastecimento e Meio 
Ambiente, entregou quase 
800 cestas verdes em duas 
etapas: a primeira em abril, 
com a entrega de 250 cestas, 
e a segunda em maio, com 
outras 525 cestas disponi-
bilizadas aos munícipes. 
Os produtos são adquiridos 
da agricultura familiar e de 
produtores do assentamen-
to de Córrego Rico. A cesta 
é composta por frutas, ver-
duras e legumes.

Jaboticabal entrega quase 800 cestas 
verdes às famílias mais vulneráveis

Mesa Diretora propõe 
projeto que diminui valor 

de diárias na Câmara 
Municipal de Jaboticabal

Um substitutivo ao projeto de resolução apresen-
tado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ja-
boticabal que prevê mudanças no regime de diárias 
concedidas a vereadores e servidores do Legislativo, 
começou a tramitar na última sessão ordinária (03/05) 
após sua leitura na sessão ordinária.

Câmara de Jaboticabal 
vota três projetos em 
sessão ordinária nesta 
segunda-feira (17/05)

O plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal 
se reúne em sessão ordinária nesta segunda-feira 
(17/05), a partir das 17 horas, para a apreciação de 
três projetos pautados na Ordem do Dia. A sessão 
plenária segue com transmissão ao vivo pela WE-
BTV da Câmara (https://www.jaboticabal.sp.leg.br/
imprensa/webtv-camara2).
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CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL 
Séde Própria: Alameda Bem-Te-Vi, nº 512 
Jardim Planalto do Bosque – Jaboticabal – SP  
Telefone: (16) 3202-2296 
CNPJ: 50.408.327/0001-75 

CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL           

                                             ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
                             EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ELEIÇÃO DE DIRETORIA 
 
 
Pelo presente Edital de Convocação, de acordo com o disposto no Capitulo IX, e artigo 33, pagina 9 
do Estatuto Social, ficam os Senhores(as) Associados(as), Proprietários e Titulares do “CLUBE DE 
CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL”, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
em primeira convocação às 10:00(dez) horas do dia 26(vinte e seis) de junho de 2021(dois mil e 
vinte e um), na sede social do Clube de Campo Banespinha de Jaboticabal, situada na “Alameda 
Bem Te Vi, número 512, no Bairro Planalto do Bosque, município de Jaboticabal, estado de São 
Paulo, para tratarmos da seguinte Ordem do Dia: 
 
1 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA; 
 
2 – ELEIÇÃO DA COMISSÃO FISCAL; E 
 
3 – ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E SEUS SUPLENTES: 
 
Os senhores(as) Associados(as) que desejarem, poderão inscrever suas respectivas chapas para 
concorrer as eleições na Secretaria do Clube, até 48(quarente e oito) horas antes do horário marcado 
para as mesmas: e na forma disposta no Estatuto Social. 
 
Na hipótese, de não haver número legal para a presente Assembleia Geral Ordinária seja instalada 
em primeira convocação, fica a mesma desde já marcada para às 11;00(Onze) horas da mesma data 
e no mesmo endereço, em segunda convocação. 
 
 
                                                               Jaboticabal, 13 de maio de 2021. 
 
                                                                       Arnaldo Paula Ribeiro 
 
                                                                             Presidente 
 
 

CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL 
Séde Própria: Alameda Bem-Te-Vi, nº 512 
Jardim Planalto do Bosque – Jaboticabal – SP  
Telefone: (16) 3202-2296 
CNPJ: 50.408.327/0001-75 

CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL           

                                             ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
                             EDITAL DE CONVOCAÇÃO, ELEIÇÃO DE DIRETORIA 
 
 
Pelo presente Edital de Convocação, de acordo com o disposto no Capitulo IX, e artigo 33, pagina 9 
do Estatuto Social, ficam os Senhores(as) Associados(as), Proprietários e Titulares do “CLUBE DE 
CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL”, para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se 
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1 – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA; 
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3 – ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E SEUS SUPLENTES: 
 
Os senhores(as) Associados(as) que desejarem, poderão inscrever suas respectivas chapas para 
concorrer as eleições na Secretaria do Clube, até 48(quarente e oito) horas antes do horário marcado 
para as mesmas: e na forma disposta no Estatuto Social. 
 
Na hipótese, de não haver número legal para a presente Assembleia Geral Ordinária seja instalada 
em primeira convocação, fica a mesma desde já marcada para às 11;00(Onze) horas da mesma data 
e no mesmo endereço, em segunda convocação. 
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                                                                             Presidente 
 
 

VIAÇÃO DANUBIO 
AZUL LTDA., permissionária 
da linha intermunicipal de ôni-
bus de característica suburbana, 
entre linha Araraquara e Jaboti-
cabal Autos 9429/DER/1983, 
faz saber que está requerendo 
junto a ARTESP – Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transportes do 
Estado de São Paulo/Diretoria 
de Procedimentos e Logística, 
requer autorização para para-
lisação temporária da linha. 
Durante o prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da data do proto-
colo do referido pedido junto a 
ARTESP, serão recebidas junto 
a ARTESP/SP (Rua Iguatemi 
nº 105 – São Paulo), impugna-
ções, reclamações, sugestões e 
novas propostas relacionadas 
com os pedidos supra.

VIAÇÃO DANUBIO 
AZUL LTDA., permissionária 
da linha intermunicipal de ôni-
bus de característica suburbana, 
entre linha Araraquara e Jaboti-
cabal Autos 8479/DER/1983, 
faz saber que está requerendo 
junto a ARTESP – Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transportes do 
Estado de São Paulo/Diretoria 
de Procedimentos e Logística, 
requer autorização para para-
lisação temporária da linha. 
Durante o prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da data do proto-
colo do referido pedido junto a 
ARTESP, serão recebidas junto 
a ARTESP/SP (Rua Iguatemi 
nº 105 – São Paulo), impugna-
ções, reclamações, sugestões e 
novas propostas relacionadas 
com os pedidos supra.

VIAÇÃO DANUBIO 
AZUL LTDA., permissioná-
ria da linha intermunicipal de 
ônibus de característica subur-
bana, entre linha Araraquara e 
Matão Autos 8467/DER/1978, 
faz saber que está requerendo 
junto a ARTESP – Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transportes do 
Estado de São Paulo/Diretoria 
de Procedimentos e Logística, 
requer autorização para para-
lisação temporária da linha. 
Durante o prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da data do proto-
colo do referido pedido junto a 
ARTESP, serão recebidas junto 
a ARTESP/SP (Rua Iguatemi 
nº 105 – São Paulo), impugna-
ções, reclamações, sugestões e 
novas propostas relacionadas 
com os pedidos supra.

VIAÇÃO DANUBIO 
AZUL LTDA., permissioná-
ria da linha intermunicipal de 
ônibus de característica subur-
bana, entre linha Araraquara e 
Matão Autos 8472/DER/1978, 
faz saber que está requerendo 
junto a ARTESP – Agência Re-
guladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transportes do 
Estado de São Paulo/Diretoria 
de Procedimentos e Logística, 
requer autorização para para-
lisação temporária da linha. 
Durante o prazo de 15 (quinze) 
dias a contar da data do proto-
colo do referido pedido junto a 
ARTESP, serão recebidas junto 
a ARTESP/SP (Rua Iguatemi 
nº 105 – São Paulo), impugna-
ções, reclamações, sugestões e 
novas propostas relacionadas 
com os pedidos supra.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001071-59.2019.8.26.0291
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Executado: Elias Borboni

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº 1001071-59.2019.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a ELIAS BORBONI, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 40.565.320, CPF
226.375.878-06, com endereço à Rua Juca Quito, 258, Centro, CEP 14870-260, Jaboticabal - SP,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por Cooperativa dos
Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo - Copercana, constando da inicial que o
débito, oriundos dos cheques de nº SA-000021 e UA-000053, emitidos em 15/05/2018,
08/06/2018, nos valores originais de R$ 542,03 e R$ 491,35, respectivamente, importa em R$
1.160,45. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO,
por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente atualizada até a
data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito). Não sendo oferecido embargos no
prazo de 15 dias, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 10 de fevereiro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 18/2021

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

Compõe a Comissão para a escolha de 100 (cem) pessoas que receberão a 
Medalha Comemorativa do Centenário do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio”, 
no ano de 2021, em data a ser definida.

A referida comissão ficará assim composta:
Gregório Casagrande – Vereador e autor da propositura;
Pepa Servidone – Vereador;
Regina de Fátima Mazaro dos Santos - Professora/Diretora
Flávia Aparecida Ortolani - Professora/ Vice-Diretora
Madalena Takahashi - Docente aposentada

                        Jaboticabal, 10 de maio de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 42/2021

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

EXONERA, a pedido da Assessora de Gabinete Priscila Martinez Mange-
rona, lotada no Gabinete da Vereadora Renata Aparecida Roncaglio Assirati, a partir 
de 10 de maio de 2021 (não trabalhado), de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril 
de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 10 de maio de 2.021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 43/2021

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

NOMEIA, em substituição ao cargo de CONTABILISTA, o servidor LUIZ 
GUSTAVO PEREZ FERREIRA, nos termos dos artigos 43 e 44, da Lei nº 4677/2015, 
em razão da licença para tratamento de saúde da servidora MARIA PAULA THOMAZ 
KAWACHI, cessando de imediato os efeitos da substituição a partir da reassunção 
do titular.

Este ato entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 
ao dia 04 de maio de 2021.

Jaboticabal, 10 de maio de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 44/2021

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

CONSIDERANDO que o afastamento para participação em estágio obriga-
tório com a finalidade de obter a conclusão de curso de graduação superior é assegu-
rado pelo artigo 68, inciso XIII, da Lei nº 3.736/2008;

CONSIDERANDO que a redação do artigo 68, inciso XIII, da Lei nº 
3.736/2008 limita o afastamento ao período de 120 (cento e vinte) dias, aplicável à 
jornada integral do servidor;

CONSIDERANDO que a concessão de afastamento em jornada parcial, 
sem extrapolação da carga horária autorizada pelo artigo 68, inciso XIII, da Lei nº 
3.736/2008, pode ser conveniente ao serviço público, mantendo a prestação do servi-
ço de maneira ininterrupta durante o período do estágio obrigatório;

CONSIDERANDO que a concessão de afastamento em jornada parcial, res-
peitando a carga horária prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais não 
representa acréscimo de despesa ou reflexo financeiro ao órgão;

RESOLVE:
Art. 1º O afastamento para participação em estágio obrigatório com a finali-

dade de obter a conclusão de curso de graduação superior poderá ser realizado em 
jornada parcial, respeitada a carga horária equivalente ao período de 120 (cento e vin-
te) dias previsto no artigo 68, inciso XIII, da Lei nº 3.736/2008 para a jornada integral.

Art. 2º Autorizado o afastamento em jornada parcial, deverá ser apresentado 
o cronograma de cumprimento da carga horária do estágio obrigatório, possibilitando 
o planejamento do órgão no tocante à prestação dos serviços pelo servidor.

Art. 3º O período de afastamento deverá ser contínuo e ininterrupto, não se 
interrompendo nos períodos de férias, recessos e licenças, exceto se rescindido o 
termo de estágio obrigatório, hipótese em que será retomada a contagem do afasta-
mento em eventual ingresso em novo estágio da mesma natureza.

Art. 4º Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 13 de maio de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 45/2021

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

EXONERA, a partir de 14 de maio de 2021 o Assessor da Presidência Tiago 
da Silva Pires, lotado no Gabinete da Presidência de acordo com a Lei nº 4677 de 23 
de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 14 de maio 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 20, DE 14 DE MAIO DE 2021 - Autoriza afastamento para estágio em jornada 
parcial a servidor.

Nº 21, DE 14 DE MAIO DE 2021 - CONCEDE AFASTAMENTO à servidora MA-
RIA PAULA THOMAZ KAWACHI, em razão de tratamento médico.

IMÓVEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

dinizmartinsleiloes.com.br | 0800-707-9272

EDIFICAÇÃO 168M², JABOTICABAL/SP, 390m² a.t., 

Jd. Morumbi. INICIAL R$ 197.500,00

TERRENO 572M² (PARTE IDEAL), C/ EDIFICAÇÕES COML. 02 PAVS. 394M², 

MONTE ALTO/SP, Centro.  INICIAL R$ 133.280,00

TERRENO 1.087M², MONTE ALTO/SP, 

Jd. Bela Vista – Plano B.  INICIAL R$ 138.000,00

A GAZETA
LEIA, 

ASSINE E 
ANUNCIE

(16) 3202-2636
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O prefeito de Jabotica-
bal, Prof. Emerson, rece-
beu na tarde de  quinta-

Prefeito de Jaboticabal Prof. Emerson 
anuncia conquista de R$ 1.250.000,00

-feira (06/05), no gabinete 
do Paço Municipal, Lucas 
Chioda, assessor do de-

putado federal Samuel 
Moreira (PSDB), para o 
anúncio de duas verbas 

para o município. A pri-
meira no valor de R$700 
mil reais por meio da 

Casa Civil, do Governo 
do Estado de São Paulo. 
A assinatura da emenda 
acontecerá no dia 19 de 
maio, em São Paulo. Já a 
segunda verba virá para 
Jaboticabal por meio do 
deputado federal, Samuel 
Moreira (PSDB), no valor 
de R$550 mil reais. 

“Agradeço imensamen-
te o amigo e deputado 
Samuel Moreira por ter 
olhado, mais uma vez, 
para a nossa Jaboticabal. 
Ambas as verbas são im-
positivas, o que garante 
a chegada aos cofres da 
Prefeitura de Jabotica-
bal ainda este ano. Do 
total, os R$700 mil reais 
são livres para o governo 
municipal decidir a sua 
implantação, como infra-
estrutura, saúde, sanea-
mento básico, entre ou-

tras áreas que definirmos. 
Já os R$550 mil reais che-
garão para os custeios da 
saúde. São dois recursos 
importantíssimos para a 
nossa cidade”, afirmou o 
prefeito, Prof. Emerson.

Segundo o prefeito 
Prof. Emerson, o deputa-
do Samuel Moreira ainda 
tem contribuído na busca 
por um poço profundo 
para Jaboticabal junto ao 
Secretário Nacional de 
Saneamento, Pedro Ma-
ranhão. “O Samuel é um 
deputado atuante e tem 
intermediado a busca por 
um poço profundo para 
a nossa cidade. Ele já se 
reuniu com o secretário 
Pedro Maranhão e espe-
ramos ter sucesso nesta 
conquista”, finalizou o 
prefeito.

Usina Santa Adélia doa mais de 450Kg 
de alimentos ao Fundo Social de 

Solidariedade de Jaboticabal
A Usina Santa Adélia, 

de Jaboticabal, fez uma 
campanha interna para a 
arrecadação de alimentos 
que foram entregues, na  
sexta-feira, dia 7 de maio, 
no Fundo Social de Soli-
dariedade. A iniciativa da 
empresa, segundo infor-
maram os colaboradores 
no ato da entrega, surgiu 
ao ver a divulgação do 
projeto “Jaboticabal Con-
tra a Fome”, idealizado e 
conduzido pela Secretaria 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social.

Sobre a Campanha Ja-
boticabal Contra a Fome

A proposta da ação é 
reunir o maior número de 
agentes ligados à distribui-
ção de cestas básicas e re-
feições prontas em nosso 
Município e distritos, para 
que seja possível mapear 
as regiões atendidas pelos 
diversos grupos e pessoas 
envolvidas. Dessa forma  
a distribuição conseguirá 
ser mais efetiva e atingir 
pessoas que, de acordo 
com o mapeamento, não 

eram contempladas. A 
campanha está em anda-
mento e, em breve, esses 
grupos e pessoas serão 
contatados. Se você realiza 
a distribuição de cestas e 
alimentos, pode realizar o 
cadastro no seguinte link 
http://www.jaboticabal.
sp.gov.br/cadastro-jaboti-
cabal...

Sobre a doação
A ação realizada pela 

Usina uniu doação dos 
colaboradores (152 kg de 
macarrão e 271 pacotes 
de molho de tomate) com 
a doação da empresa (300 
kg de macarrão e 312 pa-
cotes de molho) somando 
mais de 450Kg de macar-
rão e quase 600 pacotes 
de molho de tomate. Os 
alimentos foram destina-
dos ao Fundo Social para 
serem doados às pessoas 
em condição de vulnera-
bilidade social.

A prefeitura de Jabo-
ticabal agradece a Usina 
Santa Adélia e todos seus 
colaboradores pela gene-
rosidade.

O Abuso de autoridade, Senador “Vagabundo” e os Reflexos das ações dos Ministros do STF

Não há mais nenhuma sur-
presa para os brasileiros sobre 
os acontecimentos que brotam 
na Capital da República. Já foi 
dito que as aberrações realiza-
das pelos Ministros do STF 
começariam a refletir pelo 
nosso grande Brasil tanto na 
esfera administrativa quanto 
na esfera judicial.

Na Quarta feira (12) pude-

P/ João Martins Neto

mos testemunhar os delírios 
do Senador Renan Calheiros e 
pelo Presidente da Comissão, 
Senador Aziz ameaçando uma 
testemunha durante seu de-
poimento denotando ação cri-
minosa e de abuso de poder. 
Não se verifica conduta ética 
e equilibrada dos componen-
tes da CPI para comandar uma 
comissão dessas. No decorrer 
da Audiência o Senador Re-
nan Calheiros foi chamado 
de “vagabundo” pelo Senador 
Flavio Bolsonaro. A atitude 
embora deselegante lavou a 
alma de milhões de brasileiros 
que conhecem este e outros 
adjetivos ruins do Senador do 
Estado das Alagoas. 

Estamos assistindo também 
o questionamento da integri-
dade do Ministro Tofolli que 
foi alvo de delação premia-
da do Ex Governador do Rio 

de Janeiro Sergio Cabral. Os 
pagamentos foram realizados 
nos anos de 2014 e 2015 e 
operacionalizados por Hud-
son Braga, ex-secretário de 
Obras do Rio de Janeiro.  Os 
repasses chegariam a R$ 4 mi-
lhões e teria envolvido o es-
critório da mulher do ministro 
do STF, a advogada Roberta 
Rangel. Casos de venda de 
decisão por magistrados são 
enquadrados como crime de 
corrupção passiva.

Os escândalos envolvendo 
as altas Cortes de juízes e De-
sembargadores está em volga. 
Desde que o CNJ Conselho 
Nacional de Justiça foi criado, 
20 (vinte) magistrados foram 
acusados da prática em todo 
o país, cinco deles apenas no 
Tocantins.

A questão a ser observada 
é que nos Tribunais dos Es-

tados as investigações andam 
e consegue-se atribuir a culpa 
aos incautos juízes.  A desem-
bargadora do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia (TJ-BA), Lígia 
Ramos Cunha, por exemplo, 
que está sendo investigada na 
Operação Faroeste – que apu-
ra a venda de sentenças para 
legalização de terras no oeste 
baiano – foi transferida para 
um presídio no Distrito Fede-
ral. De acordo com informa-
ções divulgadas pelo MPF, o 
mesmo pedido de prisão pre-
ventiva foi feito em relação à 
desembargadora Ilona Reis.

No caso do STF, os Minis-
tros participantes do coletivis-
mo da impunidade certamente 
farão vistas grossas e não será 
surpresa se não aprovarão o 
pedido da Policia Federal para 
investigar as acusações contra 
o Ministro Dias Tofolli e a su-

jeira poderá ser varrida para 
debaixo do tapete. Esperamos 
que não.

Tais ações do poder Judi-
ciário, inclusive da mais alta 
Corte que deveria prestigiar a 
aplicação de Leis, moralidade 
e ética acabam por apontar o 
caminho do descaminho ocor-
rendo todo tipo de corrupção 
no Pais nos Estados e municí-
pios.

Os Estados da Federação 
serão alvos; espera-se, de in-
vestigações sobre os desvios 
de verbas astronômicas e que 
evidentemente chegarão aos 
municípios. Iremos assistir os 
reflexos dos desmandos e ati-
tudes dos Guardiões da CF/88. 
O exemplo arrasta para o bem 
ou para o mal.

Em Jaboticabal estamos as-
sistindo a Administração Pú-
blica se debater para controlar 

o sistema de saúde através de 
ações na Secretaria de Saúde 
com a substituição da titular 
da pasta, remanejamento de 
auxiliares e técnicos de enfer-
magem nos CIAFs e promes-
sa de melhorias para daqui a 
15(Quinze) dias com a im-
plantação do CAC 24 horas. 
Justiça seja feita, e em tempo, 
a população que é atendida na 
UPA é muito grata pelo de-
sempenho dos funcionários, 
mesmo com precariedades 
estruturais os atendentes de-
senvolvem as atividades com 
muito esmero.

A vacina chegou e está sen-
do aplicada na população de 
nossa cidade e enquanto não 
chega no seu braço, continue 
a manter a distância de segu-
rança, utilizando a máscara 
de proteção e o álcool em gel 
evitando a aglomeração.
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A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio das se-
cretarias de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
e Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, 
entregou quase 800 cestas 
verdes em duas etapas: a 
primeira em abril, com a 
entrega de 250 cestas, e 
a segunda em maio, com 
outras 525 cestas disponi-
bilizadas aos munícipes. 
Os produtos são adqui-
ridos da agricultura fa-
miliar e de produtores do 
assentamento de Córrego 
Rico. A cesta é composta 
por frutas, verduras e le-
gumes.

“A Cesta Verde contri-
bui para as famílias que 
mais precisam e, ao mes-
mo tempo, contribui com 
nossos pequenos produ-
tores. Sem dúvida é um 
projeto fantástico e que, 
só em Jaboticabal, che-
gou à mesa de quase 800 
famílias”, comemorou o 
prefeito, Prof. Emerson 
(PATRIOTA).

Jaboticabal entrega quase 
800 cestas verdes  às 

famílias mais vulneráveis
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Jaboticabal é contemplada com o projeto 
“Areninha”; Prefeitura defi ne nova praça do 

Parque Primeiro de Maio para instalação
A cidade de Jabotica-

bal foi contemplada com 
o projeto “Areninha”, do 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio dos 
deputados estadual, Ra-
fael Silva (PSB), e fede-
ral, Ricardo Silva (PSB). 
O projeto consiste em 
uma quadra de futebol 
society toda iluminada 
e uma quadra de bas-
quete 3x3. Segundo o 
prefeito Prof. Emerson 
(PATRIOTA), o local es-
colhido para receber o 
projeto foi o Parque Pri-
meiro de Maio, na nova 
praça que está sendo de-
senvolvida pela Secreta-
ria de Obras.

“É uma honra muito 
grande poder levar para 
o Parque Primeiro de 
Maio um novo projeto 
esportivo. A construção 
da nova praça já teve 
início por meio da Se-
cretaria de Obras e, ago-
ra, receberá a Areninha. 
Agradeço os deputados 
e o governo estadual por 
terem olhado para a nos-
sa Jaboticabal”, afi rmou o 
prefeito, Prof. Emerson. 
Segundo o vice-prefeito e 
Secretário de Obras, Nel-
sinho Gimenez, a obra 
foi paralisada para que a 
Areninha possa ser ins-
talada no local. “Nossas 
equipes estavam avan-
çando com a construção 
da praça, mas seguramos 
a sua fi nalização. Não 
adianta concluirmos e 

depois iniciarmos uma 
nova construção no lo-
cal. A praça aguarda a 
Areninha para que seja 
concluída. Parabéns ao 
prefeito e também toda 
população do bairro que 
receberá um importante 
polo esportivo”, afi rmou 
Nelsinho Gimenez.

Tanto o prefeito quan-
do o vice-prefeito esti-
veram em São Paulo na 
última segunda-feira 
(10/05) para a entrega 
ofi cial dos municípios 
contemplados.
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A partir de terça-feira, 11 
de maio, a vacinação contra a 
Influenza (H1N1), que acon-
tece nas unidades básicas de 
saúde das 8h às 15h, mudará 
de grupos. Após os profis-
sionais da saúde, gestantes e 
puérperas, será a vez dos ido-
sos e professores. Para evitar 
aglomerações nas unidades, 
a vacinação será dividida por 
faixa etária. Confira:

- Dias 11 e 12 de maio: 
idosos com 90 anos ou mais 
e professores;

- Dias 13 e 14 de maio: 
idosos de 80 a 89 anos e pro-
fessores;

- Dias 17 e 18 de maio: 
idosos de 70 a 79 anos e pro-

A diretora do departa-
mento de Cultura de Ja-
boticabal, Thais Creolésio, 
participa do Fórum Pró-
-Cultura da Região Metro-
politana de Ribeirão Preto 
desde 2019 e foi convidada 
para falar e representar os 
gestores culturais da região 
metropolitana na Progra-
mação, que será realiza-
da neste sábado, dia 15 de 
maio, às 15h, com trans-
missão pelo Youtube e Fa-
cebook do Fórum

 (https://www.facebook.
com/forumculturarmrp/) 
ou (https://www.youtube.
com/channel/UCqLSflvI-

Departamento de Cultura 
tem se movimentado mesmo 

durante a pandemia

Vacinação contra a H1N1 muda de 
grupo e iniciará imunização dos idosos 

e professores; confira o calendário

Jaboticabal representada na Jornada 
Virtual 2021

O departamento de Cul-
tura de Jaboticabal, mesmo 
em meio à Pandemia, tem 
realizado diversas ações e 
levado o nome do Muni-
cípio para outros lugares, 
além de trazer importantes 
atividades para a cidade. 
Jaboticabal foi selecionada 
pelo Museu da Imagem e 
Som de São Paulo para par-
ticipar de um programa de 
formação cultural voltado 
para o cinema e o audiovi-
sual, o Pontos MIS. A pro-
gramação terá filmes, bate-
-papos e oficinas durante 
todo o ano, visando a for-
mação de novos públicos, 
inclusive infantil, para a 
cultura e para o cinema.

SERVIÇO
P R O G R A M A Ç Ã O 

PONTOS MIS
MAIO | 2021
Mostra Babenco - O Bei-

jo de Mulher Aranha
Classificação: 16 anos
Data: filme disponível a 

partir das 11h do dia 13 de 
maio até o dia 15/05

Bate-papo ao vivo no dia 
15/05, às 18h no canal do 
MIS no YouTube.

Acessibilidade: tradução 
simultânea em libras no de-
bate. Parceria com Spcine 
Play e HB filmes.

Para assistir ao filme é 
necessário se inscrever no 
link abaixo, já a conversa é 
aberta para todo o público: 

https://forms.gle/VyWciD-
v1coAh7bk98

Sobre o Filme:
O Beijo da Mulher Ara-

nha (dir. Hector Babenco, 
Brasil, Drama, 1985, 120 
min, 18 anos). Esta produ-
ção representou um marco 
na emergência do cinema 
brasileiro no cenário inter-
nacional, além de ter sido 
a obra que lançou Sonia 
Braga no exterior. Falando 
em inglês, é brilhantemente 
protagonizado por William 
Hurt, vencedor do Oscar 
pelo papel de um presidiá-
rio que se alimenta dos an-
tigos filmes de Hollwyood. 
Ele é Molina, um homos-
sexual que divide cela com 
Valentim, revolucionário 
que foi gravemente ferido 
pelos carcereiros. Molina 
tenta mantê-lo vivo por 
meio de suas histórias fan-
tásticas em que mistura 
fatos reais com trechos de 
filmes.

Bate-papo ao vivo com 
Simone Zuccolotto (jor-
nalista, diretora, roteirista 
e crítica de cinema), Myra 
Arnaud Babenco (diretora 
da HB filmes e da Galeria 
Raquel Arnaud), Michel-
le Britto (cineclubista da 
Spcine) e mediação Bruno 
Cucio (professor, cineasta, 
sócio da Travessia Filmes 
e coordenador pedagógico 
do INC).

Maternidade: venerando processo de educação

É muito comum a ro-
mantização da maternida-
de, com a imagem de que, 
quando se é mãe, tudo 
flui sem qualquer esforço, 
como mágica! Não é verda-
de. A maternidade é perfei-
ta, sim, quando se olha do 
ponto de vista espiritual: 
Leis Divinas, por força de 
atração, reúnem, por meio 
biológico ou não, Espíritos 
compromissados com o 
vínculo maternal/filial. 

Inicia-se, então, veneran-
do processo de educação 
para ambos! Obviamente, 
dentro da composição cul-
tural e de evolução moral/
espiritual, cabe aos adultos 
da relação – vamos incluir o 
pai aqui também - garantir 
o alimento físico, emocio-
nal e espiritual àquele que 
está sob sua responsabilida-
de. E, vamos combinar: não 
é nada simples nem fácil 
dar conta disso!

Assumir e cumprir esse 
papel exige observar-se 
para mudar em si os defei-
tos que podem se transfor-
mar em tormento para o 
filho. É enfrentar o desafio 
de encontrar a diferença 
entre limites e subjugação; 
ser amigo ou permissivo; 
alimentar a vaidade ou es-
timular adequadamente; 
consolar ou adular; auto-
ridade e autoritarismo... A 
lista continua ao infinito, 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

submetida à individualida-
de de cada ser que aceitou 
esse compromisso. 

O desejo é formar cida-
dãos que honrem valores e 
princípios, com o objetivo 
de transformar nosso país 
e a humanidade inteira. 
Sim, porque os que hoje 
causam dor à humanida-
de, impedindo milhões de 
avançarem na educação, 
no próprio sustento, reti-
rando as oportunidades de 
avanço intelectual, moral e 
material, talvez não tenham 
recebido o que precisavam 
em sua formação íntima; 
ou pior: receberam e esco-
lheram não utilizar. 

E aqui entra uma questão 
desafiadora para mães (e 
pais ou responsáveis): mes-
mo depois de fazer tudo o 
que podiam para ensinar o 
bem, o Espírito – hoje na fi-
gura de filho – simplesmen-
te faz diferente. Processo 
doloroso de educação mos-
trando que nem tudo está 
sob o domínio dos pais ou 
responsáveis. 

No Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Cap. XIV – 
Honra a teu pai e a tua mãe 
– Item 9 – A ingratidão dos 
filhos e os laços de família, 
encontramos o seguinte 
trecho: “Quando os pais 
tudo fizeram para o adian-
tamento moral dos filhos, 
se não conseguiram êxito, 
não tem do que lamentar e 
sua consciência pode estar 
tranquila. Quanto à amar-
gura muito natural que ex-
perimentam, pelo insuces-
so de seus esforços, Deus 
reserva-lhes uma grande, 
imensa consolação, pela 
certeza de que é apenas um 
atraso momentâneo, e que 
lhe será dado acabar em ou-
tra existência a obra então 

começada, e que um dia o 
filho ingrato os recompen-
sará com o seu amor.”

Aqui estão algumas li-
nhas desse a respeito desse 
tema que, do ponto de vista 
espiritual, é infinito...  Para 
finalizar, a respeito do amor 
maternal – essa virtude e 
sentimento instintivo co-
mum aos homens e animais, 
Allan Kardec questiona na 
Pergunta 890 de O Livro 
dos Espíritos e os Espíri-
tos respondem: “A Nature-
za deu à mãe o amor pelos 
filhos, no interesse de sua 
conservação; mas, no ani-
mal, esse amor é limitado 
às necessidades materiais: 
cessa quando os cuidados 
se tornam inúteis. No ho-
mem, ele persiste por toda 
vida e comporta um devo-
tamento e uma abnegação 
que constituem virtudes; 
sobrevive mesmo à própria 
morte, acompanhando o 
filho além da tumba. Vedes 
que há nele alguma coisa 

mais do que no animal.” 

Da minha parte, como 
sou feliz por ser mãe! Todos 
os dias, desejo ser um ser 
melhor e a maternidade é 
muito responsável por isso! 
Amo, com todas as minhas 
forças, minhas filhas Giova-
na e Mariana. 

E Deus sempre abençoa 
os corações maternais – fe-
mininos ou masculinos – 
que honram Seus filhos. 

********
PALESTRAS VIRTUAIS 

AO VIVO
Facebook.com/oconsola-

dorjaboticabal
Instagram.com/oconso-

lador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Reflexão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 

fessores;
- Dias 19 e 20 de maio: 

idosos de 60 a 69 anos e pro-
fessores.

- De 21 de maio a 8 de ju-
nho: idosos com 60 anos ou 
mais e professores.

De 11 a 20 de maio, os 
grupos serão divididos por 
idades para conter a aglome-
ração e trazer maior como-
didade aos idosos e profes-
sores que comparecerem nas 
unidades de saúde. De 21 de 
maio a 8 de junho os grupos 
se unem e podem ser vaci-
nados aqueles que ainda não 
receberam o imunizante. Um 
novo grupo será inserido de 
9 de junho a 9 de julho.

ATENÇÃO: a aplicação das segundas doses da va-
cina Coronavac em idosos com 64 anos terá início na 
próxima terça-feira, dia 18 de maio, a partir das 8h. 
Fiquem atentos ao calendário de imunização!

JdDXOHnlL5QTQrw)
Os interessados em par-

ticipar do Fórum podem 
realizar a inscrição através 

do site https://linktr.ee/fo-
rumproculturarmrp
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Câmara de Jaboticabal vota três projetos em 
sessão ordinária nesta segunda-feira (17/05)

O plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
se reúne em sessão ordi-
nária nesta segunda-fei-
ra (17/05), a partir das 
17 horas, para a aprecia-
ção de três projetos pau-
tados na Ordem do Dia. 
A sessão plenária segue 
com transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(https : / /www.jabot ica-
bal.sp.leg.br/imprensa/
webtv-camara2).

Entre as matérias a 
serem apreciadas está o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 02/2021, de 
autoria da vereadora 
Dra. Andrea Delegada 
(PSC), que concede Di-
ploma de Honra ao Mé-
rito ao médico e cientista 
Doutor Mauricio Lacer-
da Nogueira. Detentor 
de um extenso currículo 
na área médica, sobretu-
do da pesquisa, o indica-
do à honraria participou 
recentemente de forma 
ativa, por intermédio do 
Laboratório de Virologia 

da Famerp, da terceira 
fase de testes da vacina 
Coronovac, produzida 
no Brasil pelo Instituto 
Butantan e atualmente a 
mais utilizada pelo Pla-
no Nacional de Imuniza-
ção do Governo Federal.

Na sequência, os par-
lamentares votam o 
Projeto de Resolução nº 
02/2021, de autoria da 
vereadora Profª Paula 
(PT), que cria e discipli-
na as frentes parlamenta-
res no âmbito da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal. De acordo com o tex-
to, a Frente Parlamentar 
deverá ser composta por 
vereadores de diferen-
tes partidos políticos em 
conjunto com represen-
tantes da sociedade ci-
vil e de órgãos públicos 
e afins, para a discussão 
e o aprimoramento da 
Legislação e de Políticas 
Públicas para Jabotica-
bal, referente a temas de 
grande complexidade e 
interesse público. A cria-

ção de uma Frente Parla-
mentar deverá ser feita 
por meio de Projeto de 
Resolução, devendo con-
ter o objeto, o prazo de 
funcionamento, os ob-
jetivos e a composição 
inicial. Ainda de acordo 
com a proposta, a coor-
denação da Frente deve-
rá ser exercida pelo(a) 
autor(a) da proposta, a 
quem caberá convocar as 
reuniões da Frente.

Igualmente será vo-
tado pelos vereadores 
o Projeto de Resolução 
nº 04/2021, também de 
autoria de Profª Paula 
(PT), que cria a Procu-
radoria da Mulher no 
âmbito da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal. O 
texto propõe que a Pro-
curadoria seja um ór-
gão independente e sem 
vinculação com nenhum 
outro da casa, a ser cons-
tituída por procuradoras 
vereadoras, sendo uma 
Procuradora da Mulher 
e duas Procuradoras Ad-

juntas designadas pelo 
Presidente da Câmara. 
Segundo o projeto, en-
tre as competências do 
órgão está a de receber, 
examinar e encaminhar 
aos órgãos competentes 
denúncias de violências 
e discriminação con-
tra a mulher; contribuir 
com a implantação e im-

plementação de políti-
cas públicas municipais 
que visem a promoção 
da igualdade de gêne-
ro, além de fiscalizar e 
acompanhar os progra-
mas municipais que tra-
tem sobre a questão da 
mulher; promover pes-
quisas, seminários, pa-
lestras e estudos sobre 

violência e discrimina-
ção contra a mulher na 
sociedade; entre outros.

A íntegra dos projetos 
está disponível no site 
oficial da Câmara (www.
j ab ot i c ab a l . sp. l e g . br ) , 
em Pesquisa de Proposi-
ções.

Mesa Diretora propõe projeto que diminui valor de 
diárias na Câmara Municipal de Jaboticabal

Um substitutivo ao pro-
jeto de resolução apresen-
tado pela Mesa Diretora 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal que prevê 
mudanças no regime de 
diárias concedidas a ve-
readores e servidores do 
Legislativo, começou a 
tramitar na última sessão 
ordinária (03/05) após 
sua leitura na sessão ordi-
nária.

A proposição pretende 
diminuir o limite anual 
das despesas com diárias 
em viagens e congres-
sos dos agentes políticos, 
por gabinete, passando 
dos atuais 560 Unida-
des Fiscais do Estado de 
São Paulo (UFESP) – R$ 
16.290,40 em valor atual 
–, para 413 UFESPs – R$ 
12.014,17 –, mantendo a 
proibição do pagamento 
de diárias que ultrapassar 
o limite estabelecido.

A proposta também 
passa a exigir dos benefi-
ciários de diárias, no pra-
zo de até três dias úteis 

subsequentes ao retorno 
à sede, além de compro-
vantes que atestem a re-
presentação, como certi-
ficado de participação e 
a programação, nos casos 
de congressos, ou a pre-
sença nos locais que mo-
tivaram a concessão da 
diária, como atestados de 
visita ou qualquer outro 
documento que compro-
vem o interesse público 
da viagem, a apresentação 
de um relatório pormeno-
rizado das atividades rea-
lizadas na viagem, exceto 
em caso de representação.

O texto ainda endure-
ce a concessão de diárias 
para pernoites em viagens 
com distância entre 251 
a 400 km. Caso o proje-
to seja aprovado, viagens 
entre esta faixa de quilo-
metragem que precise de 
pernoite, só poderão ser 
feitas uma vez por semes-
tre, devidamente autori-
zada pelo presidente da 
Câmara. Já para viagens 
acima de 400km, com ou 
sem pernoite, estará limi-

tada a 16 diárias por ano.

Outra mudança que o 
projeto propõe está rela-
cionada à distância per-
corrida e aos respectivos 
valores de diárias a serem 
pagos. A nova propos-
ta reduz de sete para seis 
faixas de distância/valo-
res de diárias destinadas 
aos vereadores. Pelo tex-
to apresentado, o maior 
valor de diária previsto 
em viagem com mais de 
400km, com pernoite, 
para os parlamentares, 
diminui dos atuais R$ 
989,06 (34 UFESPs) para 
R$ 756,34 (26 UFESPs). 

A tabela completa su-
gere o valor de 4 UFESPs 
(R$ 116,36) para deslo-
camento de até 100km; 6 
UFESPs (R$ 174,54) para 
viagens de 101 a 250km;  
10 UFESPs (R$ 290,90) 
para distância entre 251 
e 400 km sem pernoite e 
19 UFESPs (552,71) com 
pernoite; 13 UFESPs (R$ 
378,17) acima de 400km 
sem pernoite, e de 26 

UFESPs (R$ 756,34) para 
viagem acima de 400km 
com pernoite.

A matéria igualmen-
te altera a tabela de dis-
tância e respectivo valor 
destinado aos servidores 
públicos. O texto extin-
gue as faixas fixadas para 
o cargo de Procurador 
Jurídico e Diretores de 
Departamento, uma vez 
que os cargos de direção 
foram extintos em 2020, e 
unifica todos os servido-
res prevendo cinco faixas 
de valores: 2 UFESP (R$ 
58,18) para viagem de até 
100 km; 3 UFESPs (87,27) 
para deslocamentos de 
101 a 250 Km; 6 UFESPs 
(R$ 174,54) de 251 a 400 
km sem pernoite e 11 
UFESPs (319,99) com 
pernoite; 7 UFESPs (R$ 
203,63) em viagens acima 
de 400 km sem pernoite; 
e 13 UFESPs (R$ 378,17) 
para viagens acima de 400 
km com pernoite.

O projeto segue em tra-
mitação na Comissão de 
Justiça e Redação, aguar-
dando parecer, e ainda 
não tem data definida 
para votação em Plenário.

Outros dois projetos de 
autoria da Mesa Diretora 
também estão em trami-
tação na Casa. Entre eles 
está o Projeto de Reso-
lução nº 09/2021, com 
emenda modificativa, que 
altera algumas regras para 
a utilização dos veículos 
oficiais da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal em 
viagens intermunicipais 
e/ou interestaduais, regu-
lamentada em 2018.

Pela nova proposta, 
quatro itens da Resolu-
ção em vigor passarão por 
mudanças. Entre elas, está 
a obrigatoriedade de pre-
encher, na requisição, a 
prévia motivação detalha-
da da viagem, justifican-
do e comprovando a ne-
cessidade do atendimento 
presencial. O projeto ain-
da inclui expressamente, 
no Art. 8º da Resolução 
em vigor, a necessidade 
de autorização do Presi-
dente da Mesa Diretora 
na requisição de veícu-
lo feita pelo vereador ou 
servidor solicitante; além 
da necessidade de enca-
minhar, juntamente com 
a cópia da requisição, a 
cópia da solicitação de 
diária autorizada para o 
Departamento Financei-
ro, para a concessão da(s) 
diária(s); o texto também 
acrescenta a necessidade 
de assinatura do respec-
tivo motorista da viagem 
nos dados de quilometra-
gem de saída e retorno, 
horário de saída e retor-
no; e prevê a entrega de 
um relatório detalhado 
das atividades realizadas, 
para publicação no Portal 
da Transparência após a 
prestação de contas junto 
ao Departamento Finan-
ceiro e Controle Interno.

De acordo com a Mesa, 
a matéria pretende ade-
quar os procedimentos 
para atender às exigên-
cias do Controle Interno 
e Externo de Fiscalização, 
entre eles o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP). O pro-
jeto já recebeu parecer 
favorável da Comissão 
de Finanças e Orçamen-

to da Câmara, e aguarda 
o parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça 
para poder ser pautado na 
Ordem do Dia para vota-
ção em Plenário.

Igualmente aguarda 
parecer o Projeto de Re-
solução nº 08/2021, que 
regulamenta a jornada de 
trabalho fixada em regi-
me de escalonamento aos 
servidores ocupantes do 
cargo de Vigia da Câma-
ra Municipal de Jabotica-
bal. Na prática, o projeto 
regulamenta, por exem-
plo, a jornada dos Vigias 
da Câmara em escala de 
plantão de 12x36 horas de 
trabalho, com remunera-
ção normal aos domingos, 
sem acrescido de hora ex-
tra, tendo em vista as par-
ticularidades da escala de 
revezamento de trabalho; 
prevê ainda acréscimo de 
50% na remuneração dos 
dias efetivamente labora-
dos em pontos facultati-
vos e de 100% em feriados 
para quem estiver em efe-
tivo labor; além disso, os 
ocupantes do cargo de Vi-
gia passam a ter garantido 
um intervalo intrajornada 
de uma hora para descan-
so e refeição dentro de 
sua escala de trabalho. A 
matéria segue aguardan-
do parecer da Comissão 
Justiça e Redação. 

Estas e outras matérias 
em tramitação na Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal estão disponíveis 
para consulta no site ofi-
cial do Legislativo (www.
jaboticabal.sp.leg.br), em 
“PESQUISA DE PROPO-
SIÇÕES”.
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Na última quarta-feira, 
12 de maio, a AMVAC do 
Brasil reinaugurou seu es-
critório em Jaboticabal. O 
novo projeto, idealizado 
pelo CEO da companhia 
(Thomas Britze) e pela Ge-
rente de RH (Daniela Du-
catti), foi desenvolvido pela 
arquiteta Mirella Gerbasi. 

Para Thomas Britze, o 
novo lar da AMVAC do 
Brasil traz uma linguagem 
totalmente inovadora, fo-
cada na transparência dos 
ambientes e na integração 
do time, deixando de lado 
o processo de departamen-
talização: “O foco é nas 
pessoas, para que elas se 
sintam mais felizes no am-
biente de trabalho, tenham 
possibilidade de ficar em 
um local que desperte mais 
a sua criatividade e no qual 
possam desenvolver e apri-
morar suas soft skills”, co-
mentou o CEO.

Apesar da companhia 
ter liberado e incentivado 
os seus colaboradores para 
o trabalho na modalidade 
home office desde março 
de 2020, o novo design do 
escritório também atende 
aos protocolos de seguran-
ça e distanciamento social, 
como comenta a Gerente 
de RH, Daniela Ducatti: 
“Nossa equipe se adaptou 
bem ao formato home offi-
ce, mas o novo escritório 
está adequado para aten-
der a todos com seguran-
ça, já que a nossa intenção 
é manter o modelo híbrido 
de trabalho, como em ou-
tras multinacionais e gran-
des empresas; A saúde de 
nossos colaboradores e da 
sociedade é uma das nossas 
maiores preocupações”.

Sobre a AMVAC do Bra-
sil 

A AMVAC do Brasil é 

AMVAC do Brasil reinaugura seu 
escritório em Jaboticabal

uma companhia da Ameri-
can Vanguard, multinacio-
nal Americana que atua há 
50 anos com protagonismo 
no agronegócio mundial. 
A chegada da empresa ao 
Brasil faz parte de uma ex-
pansão estratégica, com o 
objetivo de ampliar os seus 
negócios na América Lati-
na.

A AMVAC do Brasil ofe-
rece ao produtor seu am-
plo e avançado Portfólio 
3P Solutions: Performance, 
Proteção e Produção. As 
soluções da AMVAC do 
Brasil proporcionam maior 
produtividade às culturas, 
contribuindo para uma 
agricultura melhor e mais 
sustentável, garantindo a 
longevidade do mundo. 
Com uma equipe proativa, 
qualificada e comprome-
tida, a AMVAC do Brasil 
leva o respeito, a ética e a 
dedicação em cada um de 
seus produtos de qualidade 
superior e em cada atendi-
mento.

Além das Soluções Crop 
Production e Crop Protec-
tion, a AMVAC do Brasil 
oferecerá em breve ao mer-
cado brasileiro a tecnologia 
disruptiva SIMPAS, uma 
tecnologia moderna, se-
gura e que tem vantagens 
econômicas e ecológicas. 
Algo que também está no 
DNA da AMVAC do Brasil 
são as práticas ESG (Envi-
ronmental, Social and Go-
vernance), direcionando as 
perspectivas e dando pro-
pósito a todas as ativida-
des da companhia. Outras 
informações no site www.
amvacdobrasil.com.br
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