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Jaboticabal tem saldo positivo de quase 
700 novas vagas de emprego em 2021

A cidade de Jabotica-
bal apresenta um saldo 
positivo de 686 vagas 
de emprego em 2021, 
entre janeiro e julho. Só 
no último mês de julho, o 
saldo positivo entre de-
missões e admissões foi 
de 250 vagas, com 717 
admissões e 467 demis-
sões. Os dados são do 
CAGED – Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados.

“É uma alegria imensa 
ver o nosso município 
gerando novas opor-
tunidades em tempos 
tão difíceis. E a nossa 
proposta é seguir am-
pliando esses números, 
capacitando nossa po-
pulação e abrindo por-
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tas”, comentou o prefei-
to, Prof. Emerson.

Para o Secretário de 
Indústria, Comércio e 
Turismo de Jabotica-
bal, Lucas Ramos, o 
saldo positivo ilustra 
a retomada da econo-
mia e a gestão que vem 
sendo realizada no 
município. “Nossa pro-
posta é desburocrati-
zar o setor produtivo 
e abrir portas para 
que nossas famílias te-
nham novas oportuni-
dades. E vem mais por 
aí, como o grande ata-
cadista que anunciou 
recentemente a sua 
nova unidade em nos-
sa cidade”, afi rmou o 
secretário.

AMVAC do Brasil promove evento gratuito para 
debater agronegócio, cultura, liderança e motivação 

Convenção AMVAC 
do Brasil Open acon-
teceu na quinta-feira 
(1/9), a partir das 15h, 
com transmissão pelo 
canal do YouTube da 
Companhia; iniciativa 
aberta ao público con-
tou com talk show, pa-
lestras e show serta-
nejo 

A AMVAC do Bra-
sil - companhia diver-
sifi cada de insumos 
agrícolas que oferece 
o Portfólio 3P de So-
luções: Performance, 
Proteção e Produção 
com as linhas Crop Pro-
duction e Crop Protec-
tion, além da tecnologia 
disruptiva de aplicação 
SIMPAS e que está ao 
lado do produtor dia-
riamente com recur-
sos de última geração 
- inova mais uma vez e 
realizou na quinta-fei-
ra (1/9), a partir das 
15 horas, em seu canal 
no YouTube, a AMVAC 
do Brasil Open. 

A iniciativa acontece 
pela primeira vez de 
forma virtual e aberta 
ao público. O encon-
tro anual da AMVAC do 
Brasil reuniu colabora-
dores, parceiros, clien-
tes e pessoas interes-
sadas a compartilhar 
uma tarde de conteúdo 
diversifi cado sobre o 
agronegócio brasilei-
ro, cultura, liderança e 
motivação, encerrada 
com show sertanejo da 
dupla Otávio & Raphael. 

A programação foi 
aberta pelo Talk Show 
“O cenário do Agro Bra-
sileiro”, com José Luiz 
Tejon, professor dou-
tor em Educação pela 
Universidad de La Em-
presa (Uruguai), coor-
denador acadêmico de 
Master Science Food & 

Agribusiness Manage-
ment da Audencia Busi-
ness School em Nantes 
(França), coordenador 
do Agribusiness Cen-
ter da FECAP, profes-
sor convidado da FGV 
in Company, FIA/USP e 
INSPER. Na ocasião, Te-
jon debateu o momento 
nacional sob a luz do 
agro, os desafi os e as 
tendências do setor. 

Na sequência, Pau-
lão do Vôlei, campeão 
olímpico, medalha de 
ouro em Barcelona, fêz 
“A palestra de Ouro”. 
Na conversa, compar-
tilhou conhecimento e 
experiências de como 
formar e desenvolver 
pessoas, transformar 
grupos em equipes de 
alto impacto, aumen-
tar a performance, re-
sultados, melhorar o 
ambiente interno e am-
pliar o engajamento. 

“Liderança e Cultura 
na Era Exponencial” é 
o tema de José Salibi 
Neto, coautor de Gestão 
do Amanhã, best-seller 
que aborda novos ca-
minhos para a gestão 
no Brasil. É cofundador 
da HSM, empresa líder 
em Educação Executi-
va. No evento, promo-
veu uma conversa para 
que empresas e profi s-
sionais possam atingir 
o máximo potencial e 
gerar tomada de deci-
sões propositivas para 
futuro de seus negó-
cios e carreiras. 

O evento foi mediado 
por Camila Macedo So-
ares, sócia-diretora da 
Biomarketing, consul-
toria focada no agro-
negócio. Para fi nalizar 
a programação e cele-
brar os aprendizados, 
houve show com a du-
pla sertaneja Otávio e 

Raphael. 
Segundo Thomas 

Britze, CEO da AMVAC 
do Brasil, o evento é 
um momento de apren-
dizado e networking. 
“Sempre realizamos a 
convenção com nos-
sos funcionários, par-
ceiros e clientes, mas 
com a pandemia da 
Covid-19 migramos 
para ambiente virtual 
e estamos expandindo 
de forma aberta pois 
é um momento de unir 
forças para o agro-
negócio. Além disso, a 
promoção do diálogo 
é uma das práticas de 
ESG (sigla em inglês 
para social, ambiental 
e governança)”, comen-
ta. 

Serviço - AMVAC do 
Brasil Open 

Data: 1º de setembro 
de 2021 

Horário: a partir das 
15 horas 

Transmissão: ht-
t p s : // y o u t u . b e /
Ga3hJHvJZOA 

Programação 
15h - Talk Show: “O 

cenário do Agro Bra-
sileiro”, com José Luiz 
Tejon 

16h - “A palestra de 
ouro”, com Paulão do 
Vôlei 

17h - Palestra: “Lide-
rança e Cultura na Era 
Exponencial”, com José 
Salibi Neto 

18h - Show Sertanejo 
com Otávio & Raphael 

Sobre a American 
Vanguard 

A American Van-
guard vem atuando há 
50 anos com protago-
nismo no agronegócio 
mundial. Em 2019 che-
gou ao Brasil e se esta-
beleceu como AMVAC 

do Brasil. Uma expan-
são estratégica com o 
objetivo de ampliar os 
seus negócios na Amé-
rica Latina e continuar 
a oferecer o que há de 
melhor em soluções 
para o campo em um 
país de dimensões con-
tinentais. 

A AMVAC do Bra-
sil entrega hoje duas 
linhas completas de 
soluções: Crop Pro-
duction e Crop Pro-
tection, para atender 
às necessidades do 
agricultor brasilei-
ro, representado em 
seu amplo e avança-
do Portfólio 3P de So-
luções da AMVAC do 
Brasil: Performance, 
Proteção e Produ-
ção. Com uma equipe 
proativa, qualifica-
da e comprometida, a 
AMVAC do Brasil leva 

o respeito, a ética e 
a dedicação em cada 
um de seus produtos 
de qualidade superior 
e em cada atendimen-
to. 

Além das Soluções 
Crop Production e 
Crop Protection, a 
AMVAC do Brasil ofe-
rece ao mercado bra-
sileiro, a tecnologia 
disruptiva SIMPAS, 
inovação moderna, 
segura e que tem van-
tagens econômicas 
e ecológicas com um 
sistema de aplicação 
prescrita, inteligente 
e integrada, para múl-
tiplos produtos e que 
possibilita a aplica-
ção no plantio de até 
três soluções simul-
taneamente. Outras 
informações no site 
ht tps ://www.amva-
cdobrasil.com.br. 
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Câmara Municipal de Jaboticabal vota “Área Azul” 
e outros dez projetos na quarta-feira (08/09)

Renata Assirati participa de lançamento do 
“Desenvolve Municípios” no Palácio dos Bandeirantes

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima quarta-feira 
(08/09), a partir das 20 
horas, para a aprecia-
ção de onze projetos. 
A data da sessão, que 
pelo Regimento Inter-
no da Casa acontece 
às primeiras e tercei-
ras segundas-feiras de 
cada mês, acabou pos-
tergada para o primei-
ro dia útil após o feria-
do de 7 de setembro por 
conta da decretação de 
ponto facultativo no dia 
6 de setembro. Entre os 
projetos pautados para 
votação está o que re-
gulamenta o estaciona-
mento rotativo pago em 
Jaboticabal, chamado 
de “Área Azul” (PL nº 
69/2021).

De acordo com o tex-

Na segunda-feira, 
dia 30 de agosto, a Ve-
readora e Presidente 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal,  Re-
nata Assirati, parti-
cipou do lançamento 
do “Desenvolve Mu-
nicípios”, do Gover-
no do Estado de São 
Paulo, realizado pelo 
governador João Dó-
ria, que contou com 
as presenças do vice-
-governador Rodrigo 
Garcia e o Secretário 
de Desenvolvimento 
Regional do Estado 

to proposto pelo Poder 
Executivo, as áreas do 
sistema de estaciona-
mento rotativo serão 
defi nidas pelo Executi-
vo Municipal obedecido 
o Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana. O 
número de vagas deve 
respeitar os limites 
legais estabelecidos 
para estacionamentos 
especiais de idosos e 
pessoas com defi ciên-
cia, estabelecidos em 
legislação federal. Ain-
da segundo a matéria, 
as motocicletas terão 
estacionamento priva-
tivo e gratuito em locais 
previamente estabele-
cidos, não sendo permi-
tido seu estacionamen-
to em áreas destinadas 
ao estacionamento ro-
tativo. Os dias, horários 
de funcionamento e o 
tempo máximo de per-
manência no perímetro 

da Área Azul serão de-
fi nidos por Decreto do 
Executivo Municipal. O 
valor da tarifa a ser co-
brada igualmente será 
estabelecia por Decre-
to do Executivo, que 
regulamentará ainda a 
periodicidade, o índice 
o critério de reajuste.

O Plenário vota tam-
bém o Projeto de Lei nº 
57/2021, de autoria do 
vereador Paulo Hen-
rique Advogado, que 
pretende impedir a no-
meação em cargos em 
comissão, funções de 
confi ança e em desig-
nação temporária, na 
Administração Públi-
ca Direta e Indireta, de 
condenados em crimes 
de violência doméstica 
e familiar contra a mu-
lher (previstos na Lei nº 
11.340, de 07 de agosto 
de 2006 – Lei Maria da 

Penha), bem como nos 
crimes contra a digni-
dade sexual previstos 
no Título VI Código Pe-
nal Brasileiro.

Igualmente será 
apreciado pelos parla-
mentares o Projeto de 
Lei nº 67/2021, de au-
toria do vereador Prof. 
Jonas (Republicanos), 
que torna obrigatória a 
utilização de lâmpadas 
de LED em todo o siste-
ma público de ilumina-
ção de novos loteamen-
tos e condomínio ainda 
não implementados. O 
texto proposto prevê 
que os materiais utili-
zados na implantação 
das redes/sistemas de 
iluminação pública em 
LED deverão atender, 
no mínimo, critérios 
técnicos estabelecidos 
pela norma ABNT 5101, 
e com luminárias cer-
tifi cadas e em confor-
midade com a Portaria 
do INMETRO nº 20, de 
2017.

Também será apre-
ciado conforme Ordem 
do Dia, o Projeto de Lei 
nº 68/2021, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada (PSD), 
que denomina de Lo-
rivaldo Corrêa Alves 
a rotatória que será 
construída no entron-
camento das vias ave-
nida Jihei Hori, Braz 
Giangreco, Jaime Ri-
beiro e Via de Acesso 
Professor Paulo Dona-
to Castelani, na Vila In-

dustrial; e o Projeto de 
Resolução nº 14/2021, 
de autoria da verea-
dora Profa. Paula, que 
altera o Art. 2º da Re-
solução nº 361/2021, 
que proíbe a aquisição 
e uso de copos plásti-
cos, exceto os biode-
gradáveis, na Câmara 
de Jaboticabal. A maté-
ria permite a utilização 
dos itens já adquiridos 
e recebidos pela Casa.

Compõe ainda a pau-
ta de votação o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 04/2021, de autoria 
do vereador Gilberto 
de Faria (MDB), que dá 
nova redação ao Art. 
67 da Lei Complemen-
tar que estabelece as 
regras gerais a serem 
obedecidas no projeto, 
licenciamento, execu-
ção, manutenção e uti-
lização de obras e edi-
fi cações, nos imóveis 
inseridos nos limites do 
Município de Jabotica-
bal (LC nº 199/2019). 
A matéria proposta 
estende o prazo de um 
para quatro anos para 
a abertura de numera-
ção complementar em 
imóveis que possuam 
mais de uma constru-
ção independente, bem 
como a instalação de 
hidrômetro adicional, 
o que não representa-
rá reconhecimento de 
desdobro do imóvel.

Outros quatro pro-
jetos que autorizam o 
Poder Executivo a alie-

nar imóveis dados em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Par-
que 1º de Maio, à Ana 
Rocha da Silva (PL nº 
73/2021); à Onofre Pe-
reira da Silva e Ilda da 
Silva (PL nº 74/2021); à 
Benedito Honório e Ma-
ria do Carmo Alves Ho-
nório (PL nº 75/2021); 
à Neusa Surunocchi e 
Fabiano Surunocchi de 
Araújo (PL nº 77/2021), 
também serão votados. 

Por fi m, os verea-
dores apreciam em 
1ª discussão e vota-
ção o Projeto de Lei nº 
81/2021, que autori-
za o Poder Executivo a 
abrir um crédito adi-
cional especial de R$ 
60 mil no orçamento da 
Prefeitura, destinado a 
despesas com o desen-
volvimento do projeto 
“Economia Criativa Es-
cola da Moda”.

A sessão, que já está 
aberta à presença de 
público, será transmi-
tida em tempo real pela 
página da Câmara no 
Facebook (www.face-
book.com/CamaraJa-
boticabal)

TRIBUNA LIVRE – An-
tes do início da sessão, 
a partir das 19h40, 
Alessandra Constanti-
no ocupa a tribuna para 
falar sobre a importân-
cia do Conselho Munici-
pal de Política Cultural, 
igualmente com trans-
missão ao vivo.

de São Paulo, Marco 
Vinholi, além de vá-
rias autoridades. 

Estiveram presen-
tes as autoridades de 
Jaboticabal, o prefei-
to Emerson Camargo, 
o vereador Ronaldi-
nho, os secretários 
das Pastas de Gover-
no, Rodrigo Mano-
lo; de Planejamento, 
Alexandre Martins e 
de Administração, Ri-
cardo Pontes Gestal.  

O Programa é uma 
parceria entre as se-
cretarias da Fazen-

da e Planejamento e 
de Desenvolvimento 
Regional com o Ban-
co Desenvolve São 
Paulo para fomentar 
ações de crescimen-
to econômico em todo 
o Estado, destinando 
R$ 1 bilhão em finan-
ciamentos para im-
plantação de novos 
projetos na área de 
infraestrutura urba-
na. Este valor é divi-
dido em vários muní-
cipios do estado com 
mais de 50 mil habi-
tantes e Jaboticabal 

será uma das cida-
des contempladas. 

Na oportunida-
de, Renata Assirati, 
juntamente com as 
autoridades locais 
reuniu-se com a se-
cretária de Estado e 
deputada Estadual 
(PSDB), Célia Leão, e 
também com a depu-
tada Estadual (PSDB), 
Damaris Moura, além 
do chefe de Gabine-
te do Marco Vinholi, 
Maciel e assessores 
parlamentares. 

“Tive o grande pra-

zer de participar 
deste lançamento 
do “Desenvolve Mu-
nicípios” do Gover-
no do Estado de São 
Paulo, realizado pelo 
governador João Dó-
ria. O momento foi 
realmente muito im-
portante para a nos-
sa cidade, e para os 
nossos munícipes. 
Estes contatos são 
de extrema impor-

tância para o de-
senvolvimento local. 
Como sempre digo, 
estamos de mãos da-
das por Jaboticabal. 
Aproveito para agra-
decer a oportunidade 
de estar presente”, 
finaliza Renata Assi-
rati.

Texto: Poliana Tali-
berti | Assessoria de 
Gabinete da vereado-
ra Renata Assirati
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Movimentos em favor da diversidade pedem criação de 
Conselho Municipal para pessoas LGBTQIA+

Representantes de 
movimentos ligados 
à diversidade e com-
bate à homofobia e 
transfobia, vereado-
res e pesquisadores 
da área debateram 
na noite de  quarta-
-feira (01/09) a ne-
cessidade de criação 
de políticas públicas 
voltadas à população 
LGBTQIA+ em Jaboti-
cabal.

O assunto foi dis-
cutido em audiência 
pública da Comissão 
de Direitos Humanos 
e da Cidadania da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, a pedido da 
vereadora Profa. Pau-
la (PT), que integra à 
comissão presidida 
pelo vereador Prof. 
Jonas (Republicanos). 
A comissão ainda é 
formada pelos vere-
adores Dra. Andréa 
Delegada, Dr. Mauro 
Cenço e Val Barbieri.

Profa. Paula defen-
deu a abertura do diá-
logo e da escuta para 
a construção de políti-
cas públicas voltadas 
às pessoas LGBTQIA+. 
“O preconceito é uma 
ideia preconcebida 
sobre aquilo que não 
se conhece. E não se 
pode conhecer algo, 
sem dar oportunidade 
da pessoa ter a fala, 
de ouvirmos o que o 
outro sente... Gostaria 
mesmo que aqueles 
que gritavam no trio 
elétrico em favor da 
família [referência a 
um ato contra proje-
tos de sua autoria que 
tramitavam na Câ-
mara de Jaboticabal, 
sendo o PL 60/2021 
relacionado à popula-
ção LBGTQIA+], pen-
sasse na família de 
todas as pessoas, e 
que estivessem aqui 
hoje defendendo os 

seus posicionamen-
tos com base naquilo 
que a gente estuda, 
que a gente se empe-
nha tão fortemente 
em discutir, para que 
a gente possa avan-
çar, para que a gen-
te tenha de fato uma 
sociedade que res-
peite a diversidade de 
pessoas. Também sou 
mãe e dentro das mi-
nhas atribuições de 
mãe, quero educar o 
meu filho para que ele 
respeite todas as pes-
soas, e isso não vai fa-
zer com que meu filho 
escolha ser gay”, ma-
nifestou a vereadora 
jaboticabalense

Para o presidente 
da CDHC, Prof. Jonas, 
a audiência foi “um 
momento histórico e 
estou muito contente 
de estar do lado das 
pessoas que na maio-
ria das vezes não tem 
voz. Na igreja não tem 
voz, na escola. Só que 
na Câmara Municipal 
vai ter voz sim! Doa a 
quem doer!”, defen-
deu o parlamentar.

DEMANDAS – A cria-
ção de um Conselho 
Municipal para pes-
soas LGBTQIA+ foi um 
pedido feito por boa 
parte daqueles que 
utilizaram a tribuna, 
entre eles, a primeira 
trans eleita vereadora 
em Araraquara (SP), 
Filipa Brunelli, que 
participou presen-
cialmente do debate. 
“O tripé da política pú-
blica é: participação 
popular, instauração 
de um Conselho Muni-
cipal. [E] Mesmo com 
o conselho instituído, 
nós não podemos dei-
xar esse conselho ser 
esvaziado. As pessoas 
tem que querer fazer 
parte, tem que que-
rer construir. A pauta 

LGBT é interseccional. 
É sobre mulheres, é 
sobre direitos huma-
nos, é sobre direito 
à cidade, é sobre as 
pautas éticossociais... 
A pauta do direito à 
vida é nossa, não é dos 
conservadores. Quem 
luta por viver e quem 
luta pela vida somos 
nós. O Brasil é o país 
que mais mata, então 
o que estamos defen-
dendo?! Nós sempre 
lutamos pela estrutu-
ração familiar, para 
que os nossos pais 
nos aceitassem den-
tro de nossas casas. 
Para que nós tivés-
semos proteção nos 
nossos lares. Mas, é 
obvio que esse mode-
lo de família predes-
tinado pela hétero-
cisnormatividade não 
representa nem eles... 
Quando nós temos 
um Chefe de Estado 
que legitima a LGB-
Tfobia, o que a gente 
vai esperar do senso 
comum?! Nós precisa-
mos falar sobre isso, 
precisamos falar da 
corresponsabilidade 
que nós parlamenta-
res temos”, pontuou 
Filipa.

Já para Carina Cor-
tes Ribeiro, do movi-
mento “Jabuca sem 
Preconceito”, o po-
der público municipal 
deve promover “um 
diálogo mais próximo 
com a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
Social, com ações vol-
tadas para garantia e 
promoção de amplos 
direitos sociais para 
a população LGBTQI+, 
fomentando os direi-
tos humanos; e além 
de instituir políticas 
públicas voltadas para 
a informação e a edu-
cação da população 
como um todo sobre 
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os direitos LGBTQI+, 
como por exemplo: 
uso do nome social, 
direitos reprodutivos, 
respeito, cidadania, 
dentre outros. Esta-
mos cansados de in-
justiças sociais, mas 
não iremos descansar 
até garantirmos uma 
cidade mais inclusiva, 
diversa e segura para 
todos”, defendeu Cari-
na.

Em sua fala, a jo-
vem ainda destacou 
alguns números so-
bre a população LGB-
TQIA+ e relembrou de 
votações recentes na 
Câmara de Jabotica-
bal relacionadas ao 
tema, e que, segundo 
ela, marcou um retro-
cesso no município. 
“Estima que a cada 
20 horas, uma pessoa 
lésbica, gay, bissexu-
al, trans ou travesti é 
assassinado no Brasil. 
[Segundo] Um estudo 
publicado pela funda-
ção Oswaldo Cruz, a 
FioCruz: 55% da po-
pulação LGBTQI+ teve 
piora na saúde mental 
na pandemia. A vulne-
rabilidade dessa po-
pulação foi intensifi-
cada nesse período, e 
muitos atores sociais 
foram vitimizados e 
fragilizados social-
mente. Mesmo diante 
de dados tão relevan-
tes, assistimos alguns 
retrocessos em nosso 
munícipio nos últimos 
dias, como por exem-
plo, a revogação do PL 
156/2013, de auto-
ria do Sergio Ramos, 
que instituía a Se-
mana da Diversidade 
Sexual e Violência de 
Gênero, e a queda do 
PL60/2021, com pro-
posição da Semana 
da Diversidade LGB-
TQI+, da vereadora 
Paula Faria... É de ex-
trema necessidade a 
mobilização social e a 
abertura para o dialo-
go para promoção de 
politicas publicas vol-
tadas para a popula-
ção LGBTQI+ de forma 
apartidária quebran-
do paradigmas de 
crenças, doutrinas e 
ideologias hipócritas. 
Os aspectos biológi-
cos que nos distin-
guem os comporta-
mentos, os modos de 
vida, das vivencias 
afetivas dentre outros 
aspectos psicosso-
ciais tem sido negli-
genciados, excluídos, 

negados, discrimina-
dos e transformados 
em anomalias”.

Já a vereadora 
Thainara Faria, tam-
bém de Araraquara, 
falou do orçamento 
participativo do mu-
nicípio que pode ser 
pensado para Jabo-
ticabal. “É um instru-
mento fundamental 
de luta da população 
para que aqueles que 
não têm voz e não tem 
vez possam discutir 
as prioridades. E qual 
é o diferencial de Ara-
raquara? Nós temos 
plenárias temáticas 
e podemos mobilizar 
a população para fa-
lar de mulheres, jo-
vens, negros, idosos 
e a Comunidade LGB-
TQIA+”, explicou a 
parlamentar. “O vere-
ador não pode criar 
nenhum tipo de ônus 
para o município, ele 
não pode criar obri-
gatoriedade ao po-
der executivo, que é 
o prefeito. Nós temos 
uma série de limita-
ção e podemos fazer o 
que parece ser pouco, 
mas é por meio des-
ses dias, semanas, 
que nós discutamos e 
damos visibilidade a 
nossa causa e atingi-
mos nossos direitos”, 
destacou Thainara.

Mãe fala do medo
Lucimara Veronez, 

coordenadora re-
gional do movimento 
“Mães pela Diversi-
dade”, falou sobre as 
preocupações, en-
quanto mãe de filho 
homossexual, e emo-
cionou quem acom-
panhava sua fala. 
“Quando o Leonardo 
conversou comigo e 
falou sobre sua sexu-
alidade, em nenhum 
momento eu fiquei 
com medo ou vergo-
nha porque ele ia bei-
jar alguém do mesmo 
sexo. Mas, eu tinha pa-
vor dele apanhar, dele 
sofrer uma agressão. 
Isso eu tinha! E me fez 
que eu ficasse a noite 
inteira acordada pen-
sando o que seria dali 
para frente... Eu já 
escutei gente [falan-
do]: “a violência está 
aí para todo mundo”. 
Mas, você ter um filho 
agredido como já tive-
mos em nosso grupo, 
ser espancado até a 
morte, como já tive-
mos no nosso grupo, 
ou simplesmente apa-
nhar pelo que ele é?! É 

muito triste, e não dá 
para a gente permitir 
mais isso. Então o es-
paço para discussão e 
para conscientização 
já está aberto”, mani-
festou.

Filha de militar, Lu-
cimara percebeu logo 
cedo que um de seus 
filhos, ainda criança, 
não agia como ou-
tros meninos. “Quan-
do ele tinha 03 anos, 
04 anos de idade, nas 
brincadeiras dele, ele 
era sempre a prince-
sa, ele ia brincar de 
Scooby-Doo com as 
priminhas dele, e ele 
era sempre a Dafne. 
E eu ficava assim: “ué! 
Tem certeza? Vai ser 
o Scooby Doo, o Fred, 
né?! Enfim, ele sempre 
foi do que jeito que ele 
foi. Não se trata de 
opção, ninguém esco-
lhe”, defendeu ela.

“A comunidade LGB-
TQI+ tem mãe, tem 
pai, tem família, e ma-
chuca demais a gen-
te ver como eles são 
tratados pela socie-
dade. Cada pai e cada 
mãe tem seu tempo de 
aceitação, tem alguns 
inclusive que não con-
segue. Sabe por que 
não consegue? Não 
porque não ama o fi-
lho, é porque a socie-
dade é tão homofó-
bica, que as pessoas 
acabam sentindo ver-
gonha. É como esti-
vesse fracassado em 
algum ponto. A gen-
te lida com histórias 
de mães que entram 
em contato desespe-
radas que o filho ho-
mem trans foi ataca-
do na porta da escola 
por outra pessoa da 
mesma sala. Quem 
cuida dos nossos fi-
lhos quando a gente 
não esta por perto?! 
Eu só tenho orgulho 
do caráter e do ser 
humano que é meu fi-
lho. Porque antes da 
sexualidade dele, tem 
outras questões...”, 
contou Lucimara, que 
também defendeu a 
importância da ins-
tituição de dias e se-
manas dedicados a 
tratar sobre questões 
LGBTQIA+. 

Outros discursos 
marcaram a noite de 
debates na audiência. 
A íntegra dos pronun-
ciamentos está dis-
ponível na página da 
Câmara no Facebook 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal).

A GAZETA
CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 36, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo 
no período de 08/09/2021 a 22/09/2021 à servidora DENISE CARDOZO. 
Nº 37, DE 31 DE AGOSTO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo 
no período de 01/09/2021 a 15/09/2021 ao servidor GILMAR APARECIDO DA SILVA.
Nº 38, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 - REGULAMENTA o cumprimento da ilumi-
nação da fachada do prédio da Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o 
calendário de cores para dar apoio e solidariedade às campanhas de saúde e outras 
formalmente instituídas. 

TERMOS DE ERRATA

Onde se lê: 
“SALÁRIO BASE”
Leia-se: 
“REMUNERAÇÃO”
Ato veiculado no dia 28/08/2021, edição nº 2055, página 03, do Jornal A Gazeta.
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LEILÃO DE IMÓVEIS DO BANCO DO BRASIL 
PAGAMENTO À VISTA OU FINANCIADO - DIA 16/09/2021

LOTE 08 – RIBEIRÃO PRETO/SP – Imóvel Urbano: Prédio comercial com área de 1.382,00m², em 
um terreno com área de 529,92m², situado na Rua Duque de Caxias, 425, Centro, em Ribeirão Preto/SP. 

Melhor descrito na matrícula 191.131 do 2º ORI de Ribeirão Preto - SP.
  Lance Mínimo: R$ 2.430,000,00 -  Acesse: www.lancenoleilao.com.br Telefone: (11) 2359-7351.


