
Jaboticabal, 22 de Janeiro de 2022 N.º 2076ANO XLIII

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório nº 218 - Fones: (16) - 3202-2636 - 

Jaboticabal
A GAZETA

Teve início na última 
quarta-feira (19/01) 
as atividades e atendi-
mentos da unidade do 
Poupatempo de Jabo-
ticabal, localizado no 
interior do Jaboticabal 
Shopping. Esse era um 
sonho antigo da cidade, 
que sempre precisou 
se deslocar para mu-
nicípios vizinhos, como 
Bebedouro e Ribeirão 
Preto. Com a chegada 
da unidade, além de fa-

Sonho antigo de Jaboticabal, prefeito 
Prof. Emerson anuncia o início 
das atividades do Poupatempo; 

inauguração ofi cial será em breve

cilitar a vida dos jabo-
ticabalenses, o Poupa-
tempo também atrairá 
pessoas de outras ci-
dades da microrregião 
e movimentará a eco-
nomia local.

“É uma alegria enor-
me poder anunciar a 
abertura do nosso Pou-
patempo. Jaboticabal 
merecia e esperava há 
muitos anos pela sua 
própria unidade. O Pou-

patempo tem um serviço 
de excelência e é extre-
mamente bem avaliado 
pelos seus usuários”, 
comemorou o prefeito, 
Prof. Emerson.

A chegada do Pou-
patempo a Jaboticabal 
só foi possível graças a 
bons contatos políticos 
e credibilidade junto 
ao Governo do Estado 
de São Paulo. “Quando 
se tem credibilidade 

nas relações políticas, 
o assunto é diferente. 
Para quem falava que 
nós não teríamos capa-
cidade de trazer boas 
notícias para Jabotica-
bal, programas, proje-
tos e emendas, essa é 
apenas uma das res-
postas. Agradeço de 
coração o governador 
do Estado de São Pau-
lo, João Dória, o vice-
-governador, Rodrigo 
Garcia, o presidente da 

PRODESP, André Arru-
da, o diretor-presiden-
te do DETRAN/SP, Neto 
Mascellani, além do 
amigo e deputado fe-
deral, Samuel Moreira. 
Também não podemos 
nos esquecer do apoio 
e parceria da Câmara 
Municipal, em especial 
da presidente Rena-
ta Assirati e do verea-
dor Daniel Rodrigues 
que, sem eles, o projeto 
também não sairia do 

papel”, fi nalizou o pre-
feito Prof. Emerson.

A inauguração ofi cial 
do Poupatempo será 
anunciada em breve. 
Jaboticabal aguarda a 
agenda das autorida-
des do governo esta-
dual para realizar uma 
grande festa de inaugu-
ração. Enquanto isso, o 
Poupatempo já realiza 
os seus atendimentos 
normalmente.

Secretário de Indústria e Comércio, Lucas Ramos, 
acompanhou a visita da presidente do Legislativo e do 

vereador antes de iniciarem os serviços à população
Começou na última quarta-feira, dia 19, o agendamento para o serviço do Poupatempo, localizado no 

Jaboticabal Shopping. A presidente do Legislativo, Renata Assirati, juntamente com o vereador Daniel 
Rodrigues, estiveram na última segunda-feira, dia 17, com secretário municipal de Indústria, Comércio 
e Turismo, Lucas Ramos, para uma visita ao local, com o objetivo de conhecer  todo o trabalho sendo 
feito, a tecnologia utilizada e também a operação assistida, com profi ssionais especializados auxiliando 
cada usuário.

Renata Assirati e Daniel Rodrigues visitam 
Poupatempo no Jaboticabal Shopping

Leia + Pág. 5

Leia + Pág. 3

Em nova licitação, Prefeitura de Jaboticabal 
economizará R$150 mil em seis meses com o novo 

custo da cesta básica dos servidores municipais
Em nova licitação fi nalizada ao longo desta semana, a Prefeitura de Jaboticabal economizará R$150 

mil em seis meses com o novo custo da cesta básica dos servidores municipais. Até então, o valor uni-
tário de cada cesta básica era de R$256,69. Agora, o valor é de R$246,11. A diferença pode parecer 
pequena, mas é válido lembrar do aumento do custo dos alimentos nos últimos meses e na quantidade 
de cestas entregues semestralmente.
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AFISP - ASSOCIAÇÃO FARMACÊUTICA DO 
INTERIOR DE SÃO PAULO 

- CNPJ nº 30.232;154/0001-70

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente EDITAL fi cam convocados to-
dos os ASSOCIADOS com direito a VOTO para 
Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no 
dia 02/02/2022, às 19:00 horas, em primeira 
convocação, com a presença de maioria sim-
ples dos associados, ou em segunda convoca-
ção, às 19:30 horas, com qualquer número de 
associados, em sua séde, localizada nesta cida-
de de Jaboticabal/SP, à Avenida Pintos nº 443 
- CEP.: 14.870-120, para Deliberarem e Votarem 
a seguinte

ORDEM DO DIA

01 - Eleição dos Membros da Diretoria para o 
biênio 2022/2024;

02 - Aprovação da propositura de ação ju-
dicial da AFISP contra o Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de São Paulo, objetivando 
conseguir tutela antecipada (liminar) para o não 
pagamento da Anuidade imposta pelo CRF/SP;

03 - Outros assuntos diversos.
Jaboticabal, 17 de Janeiro de 2022. 

Marcos Antonio Borsonaro - Presidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL - 3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-
SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004078-59.2019.8.26.0291 - controle n. 2019/001138
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exequente: Márcia Rossato Colovati e outro
Executado: Bruno Yuri Colovati Akassaka

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004078-59.2019.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) BRUNO YURI COLOVATI AKASSAKA, Brasileiro, Casado, Empresário,
RG 48.919.321-3, CPF 418.707.348-58, com endereço à Rua Nelson Galvao Moura, 45, Parque
Residencial Eldorado, CEP 14706-122, Bebedouro - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Márcia Rossato Colovati e outro, alegando, em
síntese: que o exequente é credor do executado, acima qualificado, dos seguintes títulos
extrajudiciais: cheque 850158; conta 42636-9; Ag. 0269-0 – Banco Brasil, devolvido por falta de
fundos, alínea 11 em 21/06/2019 e pela alínea 12 em 28/06/2019. Encontrando-se o(a)
executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada
na inicial no valor de R$ 34.757,04 devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar
ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento
integral do débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela
metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por
dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado,
poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou
o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa
em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o
pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão)
considerado(s) revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 26 de outubro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pa
ra

 co
nf

er
ir 

o 
or

igi
na

l, a
ce

ss
e 

o 
sit

e 
ht

tp
s:/

/e
sa

j.tj
sp

.ju
s.b

r/p
as

ta
dig

ita
l/p

g/
ab

rir
Co

nf
er

en
cia

Do
cu

m
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 1
00

40
78

-5
9.

20
19

.8
.2

6.
02

91
 e

 có
dig

o 
42

E4
86

3.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 có

pia
 d

o 
or

igi
na

l, a
ss

ina
do

 d
igi

ta
lm

en
te

 p
or

 C
AR

M
EN

 S
IL

VI
A 

AL
VE

S 
e 

JU
LI

M
AR

 G
UE

DE
S 

DE
 P

AU
LA

, li
be

ra
do

 n
os

 a
ut

os
 e

m
 0

4/
11

/2
02

1 
às

 1
5:

18
 .

fls. 117

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL - 3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-
SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004078-59.2019.8.26.0291 - controle n. 2019/001138
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Cheque
Exequente: Márcia Rossato Colovati e outro
Executado: Bruno Yuri Colovati Akassaka

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004078-59.2019.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) BRUNO YURI COLOVATI AKASSAKA, Brasileiro, Casado, Empresário,
RG 48.919.321-3, CPF 418.707.348-58, com endereço à Rua Nelson Galvao Moura, 45, Parque
Residencial Eldorado, CEP 14706-122, Bebedouro - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Márcia Rossato Colovati e outro, alegando, em
síntese: que o exequente é credor do executado, acima qualificado, dos seguintes títulos
extrajudiciais: cheque 850158; conta 42636-9; Ag. 0269-0 – Banco Brasil, devolvido por falta de
fundos, alínea 11 em 21/06/2019 e pela alínea 12 em 28/06/2019. Encontrando-se o(a)
executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida especificada
na inicial no valor de R$ 34.757,04 devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por cento. O(a) executado(a) deverá ficar
ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil, em caso de pagamento
integral do débito, no prazo declinado, os honorário advocatícios poderão ser reduzidos pela
metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor embargos à execução, distribuídos por
dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevante, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, no
lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado,
poderá requerer o parcelamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de um por cento ao mês, ficando advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou
o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa
em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o
pagamento do débito, ou não sendo apresentados embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão)
considerado(s) revel(is), caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 26 de outubro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/p

as
ta

di
gi

ta
l/p

g/
ab

rir
C

on
fe

re
nc

ia
D

oc
um

en
to

.d
o,

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

00
40

78
-5

9.
20

19
.8

.2
6.

02
91

 e
 c

ód
ig

o 
42

E4
86

3.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 C

AR
M

EN
 S

IL
VI

A 
AL

VE
S 

e 
JU

LI
M

AR
 G

U
ED

ES
 D

E 
PA

U
LA

, l
ib

er
ad

o 
no

s 
au

to
s 

em
 0

4/
11

/2
02

1 
às

 1
5:

18
 .

fls. 117

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

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0000019-40.2022.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Executado: Anderson Marco Gerônimo

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº
0000019-40.2022.8.26.0291

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(o) ANDERSON MARCO GERÔNIMO, RG 24320593, CPF 156.136.798-27,
com endereço à Rua Horácio Pinto Ferreira, enfrente ao número 121, Loteamento Residêncial dos
Ipês que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Cem
Empreendimentos Imobiliários Eireli. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 83.576,33 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três
centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0000019-40.2022.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Executado: Anderson Marco Gerônimo

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº
0000019-40.2022.8.26.0291

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(o) ANDERSON MARCO GERÔNIMO, RG 24320593, CPF 156.136.798-27,
com endereço à Rua Horácio Pinto Ferreira, enfrente ao número 121, Loteamento Residêncial dos
Ipês que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Cem
Empreendimentos Imobiliários Eireli. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 83.576,33 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três
centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0000019-40.2022.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exequente: Cem Empreendimentos Imobiliários Eireli
Executado: Anderson Marco Gerônimo

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. - PROCESSO Nº
0000019-40.2022.8.26.0291

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(o) ANDERSON MARCO GERÔNIMO, RG 24320593, CPF 156.136.798-27,
com endereço à Rua Horácio Pinto Ferreira, enfrente ao número 121, Loteamento Residêncial dos
Ipês que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Cem
Empreendimentos Imobiliários Eireli. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 83.576,33 (oitenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três
centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 11 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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COMUNICADO DE REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 
São Paulo - ARTESP comunica aos usuários e agentes do setor, bem como aos 
demais interessados, que realizará Audiências Públicas, conforme previsto na portaria 
ARTESP nº 27/2021, referentes à 1ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão  
nº 0359/ARTESP/2017, denominado Lote Rodovias dos Calçados, administrado pela 
ViaPaulista S/A.
Durante as audiências públicas, serão apresentadas as demandas por novos 
investimentos registrados no SISDEMANDA, sistema implantado pela concessionária 
ViaPaulista para recebimento de pleitos da sociedade durante os três últimos anos.
As Audiências Públicas acontecerão conforme cronograma a seguir, em ambiente 
virtual:

• Audiência Pública nº 01/2022 - Data: 08/02/2022 (terça-feira), às 18 horas. 
Apresentação dos novos investimentos no trecho rodoviário da região de Ribeirão 
Preto.

• Audiência Pública nº 02/2022 - Data: 09/02/2022 (quarta-feira), às 18 horas. 
Apresentação dos novos investimentos no trecho rodoviário da região de 
Araraquara.

• Audiência Pública nº 03/2022 - Data: 10/02/2022 (quinta-feira), às 18 horas. 
Apresentação dos novos investimentos no trecho rodoviário da região de Jahu.

• Audiência Pública nº 04/2022 - Data: 11/02/2022 (sexta-feira), às 18 horas. 
Apresentação dos novos investimentos no trecho rodoviário da região de Itaí.

Para participar da audiência, os interessados deverão seguir o regulamento publicado 
no site da ARTESP (www.artesp.sp.gov.br >> menu Transparência >> Audiências e 
Consultas Públicas).



SÁBADO, 22 DE JANEIRO DE 2022 3

Em julho de 2021, em 
reunião realizada em 
São Paulo, o prefeito 
de Jaboticabal, Prof. 
Emerson, ao lado de 
outros prefeitos, levou 
ao deputado estadual 
Ricardo Madalena uma 
demanda dos produ-
tores de amendoim do 
município e de outras 
regiões: a retirada da 
obrigatoriedade de re-
colhimento do ICMS 
antecipado nas vendas 
da commodity para ou-
tros estados. E a reivin-
dicação deu certo e foi 
acatada pelo governo 
estadual!

Em dezembro de 
2021, o Governo do Es-
tado de São Paulo pu-
blicou o decreto para 
impulsionar o setor da 
produção de amendoim 
como o crédito outor-
gado para 10,8% a re-
tirada da obrigatorie-
dade de recolhimento 
deste imposto de forma 
antecipada. Além disso, 
o decreto passa a per-
mitir que os produto-
res que não possuem 
maquinários próprios 
se credenciem junto a 
Secretaria da Fazen-
da e Planejamento do 
governo estadual para 
receber repasses de 
crédito.

“Essa é uma notícia 
fantástica. Sabemos 
da importância da cul-
tura do amendoim em 
nossa região e não é 
para menos que so-
mos reconhecidos 
como a Capital Nacio-
nal do Amendoim. No 
ano passado, em con-
versa com o deputado 
Ricardo Madalena, le-
vei essa demanda dos 
nossos produtores e 
ele se comprometeu a 
encaminhar o pedido 
ao Governo do Estado 
de São Paulo. Seis me-
ses depois, em dezem-
bro, o governador em 
exercício na época, Ro-

AGRONEGÓCIO: após pedido do prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson, e de outros prefeitos do Estado, ao deputado 

estadual Ricardo Madalena, indicação é acatada pelo 
governo estadual e imposto sobre o amendoim é reduzido

drigo Garcia, por meio 
do decreto 66.391/21, 
tornou isso uma rea-
lidade”, comemorou o 
prefeito, Prof. Emerson 
Camargo. 

“Tenho que lembrar 
ainda do engajamento 
fundamental da nos-
sa equipe, por meio do 
vice-prefeito e Secre-

tário de Agricultura, 
Abastecimento e Meio-
-Ambiente, Nelsinho Gi-
menez, do Secretário 
da Indústria, Comércio 
e Turismo, Lucas Ra-
mos, e do vereador Dr. 
Paulo Henrique, por 
terem contribuído sig-
nifi cativamente com 
essa conquista, além, 
é claro, do deputado 

Ricardo Madalena, do 
governador João Dória 
e do vice-governador, 
Rodrigo Garcia”, fi nali-
zou o prefeito.

Segundo o deputado 
estadual Ricardo Ma-
dalena, “São Paulo é um 
dos principais produ-
tores de amendoim no 
Brasil, principalmente 

nos municípios do inte-
rior. É um setor que vai 
impulsionar a retoma-
da do crescimento eco-
nômico com mais opor-
tunidades para toda a 
população, e por isso 
conta com todo o apoio 
do nosso mandato. Se-
guiremos somando 
forças para viabilizar 
importantes avanços 

para o agronegócio que 
promove o desenvolvi-
mento regional. Esse 
é o compromisso do 
nosso mandato seguir 
representando o setor 
no parlamento paulis-
ta e intermediando as 
demandas junto ao go-
vernador João Doria e 
vice-governador Rodri-
go Garcia”, fi nalizou.

Em nova licitação, Prefeitura de Jaboticabal 
economizará R$150 mil em seis meses com o novo 

custo da cesta básica dos servidores municipais
Em nova licitação fi -

nalizada ao longo desta 
semana, a Prefeitura de 
Jaboticabal economi-
zará R$150 mil em seis 
meses com o novo cus-
to da cesta básica dos 
servidores municipais. 
Até então, o valor unitá-
rio de cada cesta básica 
era de R$256,69. Agora, 
o valor é de R$246,11. A 
diferença pode parecer 
pequena, mas é válido 
lembrar do aumento 
do custo dos alimentos 
nos últimos meses e na 
quantidade de cestas 
entregues semestral-
mente.

Ao todo, a Prefeitura 
de Jaboticabal distri-
bui 2.370 cestas bá-
sicas mensalmente, 
entre Prefeitura Muni-
cipal (1.405), SEPREM 
(720), EMURJA (55), 
SAAEJ (141) e Câmara 
Municipal (49). Com a 
economia de R$10,58 
por cesta básica, a 
economia mensal é de 
R$25.074,28. No se-
mestre, a economia 
será de R$150.447,60. 
“Tal economia é uma 
vitória frente aos au-
mentos ocorridos. Para 
fi ns de comparação, o 
Departamento Intersin-
dical de Estatística e Es-

tudos Socioeconômicos 
(DIEESE) noticiou no úl-
timo mês o aumento em 
seis produtos que com-
põem a cesta básica de 
nossos servidores: açú-
car refi nado (+59,92%), 
café em pó (+39,42%), 
manteiga (+23,51%), fa-
rinha de trigo (+9,94%), 
óleo de soja (+5,15%), 
leite integral (+0,59%)”, 
explicou o Secretário de 
Administração, Ricar-
do Gestal. “Falamos no 
período de seis meses 
porque este é o tempo 
do contrato. Se conse-
guirmos manter para 
o próximo contrato, a 
economia ultrapassará 

os R$300 mil”, emen-
dou.

O prefeito de Jabo-
ticabal, Prof. Emerson 
Camargo afi rmou que 
a administração muni-
cipal preza pela econo-
micidade, transparên-
cia e bom atendimento. 
“Buscamos diariamente 
reduzir os custos, mas 
manter um atendimento 
de qualidade para nos-
sos servidores e toda 
população. Conseguir 
reduzir o valor da cesta 
básica em um momen-
to que tudo aumenta é 
uma conquista enor-
me”, comemorou.
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Secretário de Indústria e Comércio, Lucas Ramos, acompanhou a visita da presidente 
do Legislativo e do vereador antes de iniciarem os serviços à população

Começou na última 
quarta-feira, dia 19, 
o agendamento para 
o serviço do Poupa-
tempo, localizado no 
Jaboticabal Shopping. 
A presidente do Legis-
lativo, Renata Assira-
ti, juntamente com o 
vereador Daniel Ro-
drigues, estiveram na 
última segunda-feira, 
dia 17, com secretário 
municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Lucas Ramos, para 
uma visita ao local, 
com o objetivo de co-
nhecer  todo o trabalho 
sendo feito, a tecnolo-
gia utilizada e também 
a operação assistida, 
com profi ssionais es-
pecializados auxilian-
do cada usuário.

A data da inaugura-
ção ofi cial será anun-
ciada em breve, como 
destacou o prefeito 
Emerson Camargo. As 
participações do go-
vernador João Doria, 
do vice Rodrigo Garcia, 
do deputado Samuel 
Moreira, além do dire-
tor-presidente do De-
tran.SP, Ernesto Mas-
cellani Neto, também 
são esperadas.

“É uma notícia mara-
vilhosa para os nossos 
munícipes. O Poupa-
tempo já é realidade e 
vai facilitar a vida de 
todos. Aproveitamos 
para conferir de per-
to, o vereador Daniel 
Rodrigues, o padri-
nho do projeto, como 
sempre brinco, e eu, 
Renata Assirati, a ma-
drinha. Lucas Ramos 
nos acompanhou e 
mostrou todo o traba-
lho fi nalizado. A equipe 

Renata Assirati e Daniel Rodrigues visitam 
Poupatempo no Jaboticabal Shopping

da Prodesp / Poupa-
tempo está em Jaboti-
cabal para fazer todo 
o alinhamento e, claro, 
com a operação assis-
tida”, comenta Renata 
Assirati, que destacou 
também o trabalho re-
alizado pela coordena-
ção do Poupatempo e 
do Detran. 

“Eles deram explica-
ções muito importan-
tes para nós. O siste-
ma já está implantado 
e a população poderá 
realizar o agendamen-
to, que é muito impor-
tante, pelo link do Por-
tal do Poupatempo. Só 
tenho que agradecer a 
todos os envolvidos e 
parabenizar o prefeito 
Emerson Camargo, o 
secretário Lucas Ra-
mos e a todos envol-
vidos no Poupatempo. 
Os vereadores do Le-
gislativo de Jabotica-
bal estão todos empe-
nhados com esta vinda 
do Poupatempo e esta-
mos sempre de mãos 
dadas por Jabotica-
bal”, enaltece Renata 
Assirati.

Para fazer o agenda-
mento, o munícipe pre-
cisará acessar o Portal 
Ofi cial do Poupatempo, 
no link:  https://www.
poupatempo.sp.gov.
br/. Após, só ir até o lo-
cal, que terá à disposi-
ção o funcionário para 
ajudar no que for pre-
ciso, em tempo real. A 
Prodesp (A Companhia 
de Processamento de 
Dados do Estado de 
São Paulo) estará  mo-
nitorando  por dez dias 
os atendimentos via 
agendamento.
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Quem pode afastar um Espírito das trevas?

A resposta à pergun-
ta do título é: você. Sim, 
só você tem o poder de 
‘afastar um Espírito das 
trevas’. O motivo? Tenho 
trazido essa questão, re-
petidamente, aqui nas co-
lunas do Jornal A GAZETA: 
somos nós que escolhe-
mos nossas companhias. 
Como? Por meio do que 
pensamos, sentimos e fa-
zemos a cada segundo, 
minuto, hora, dia, meses, 
anos... 

Vou propor que res-
ponda a você mesmo al-
gumas questões: De onde 
partem suas decisões? 
Que tipo de sentimento se 
originam suas escolhas? 
O que você pensa, sen-
te e faz está construindo 
um ambiente saudável 
em suas relações? O que 
te atrai é saudável para 
a sua mente, para a sua 
alma, para a sua saúde fí-
sica, para o seu lar, o seu 
trabalho e os ambientes 
por onde transita? 

A partir das respos-
tas que você colher, pode 
ter o indicativo do tipo de 
companhias espirituais 
às quais você se vincula. 

Alguém pode questio-
nar: mas então, quando 
vou ao Centro Espírita ou 
ao templo religioso que 
faço parte, eles não tiram 
os Espíritos das trevas de 
perto de mim? Dentro de 
um templo religioso, sob 
a condução de Deus, nos-
so Pai, e de Jesus, nosso 
Mestre, há uma Equipe de 
Espíritos Elevadíssimos, 
de vários segmentos de 
tratamento, amparo e su-
porte. Mas eles só conse-
guem ir até onde nós per-
mitimos. 

Vou fazer uma compa-
ração – acanhada, mas 
didática: imagine que 
você tenha o suporte de 
um médico, psicólogo, 
nutricionista, preparador 
físico, fi sioterapeuta e te-
rapeuta ocupacional para 
corrigir hábitos e abraçar 
uma vida mais saudável. 
Essa equipe te orienta, es-
timula, ensina, fi ca dispo-
nível para essa sua nova 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

busca, te atende na hora 
marcada, te acompanha, 
se preocupa, te inspira, e 
você... Mantém todos os 
hábitos errados. 

Nesta situação, assim 
como na questão das nos-
sas companhias espiritu-
ais, existe uma tarefa que 
só nós podemos realizar; 
a realização do que é um 
bem, depende da gente, e 
de ninguém mais. 

Então, no templo, essa 
mesma Equipe Espiritu-
al abraçará o seu trata-
mento e o do “Espírito das 
trevas” (que muitas vezes 
aceita e se afasta, seguin-
do a evolução que mere-
ce), oferecendo a opor-
tunidade a ambos; essa 
Equipe Espiritual também 
aplicará tratamentos que 
aliviarão seus sintomas, 
que fortalecerão sua von-
tade, coragem e ânimo; 
realizarão procedimentos 
de limpeza fl uídica, res-
tauração energética dos 
centros de forças; estímu-
los – através do comentá-
rio do Evangelho de Jesus 
– que favorecer a altera-
ção da sua sintonia men-
tal... enfi m, eles vão traba-
lhar muuuuuitooooo por 
você. 

Mas... se você NÃO 
mantiver o seu desejo 
real de mudar, se você 
não realizar a sua luta 
contra as suas más incli-
nações, seus caprichos e 
desejos doentes, atrairá 
companhias tão infelizes, 
densas e más quanto a 
frequência do que pensa, 
sente e faz. É muito co-
mum, a convite da Equipe 
Espiritual, o “Espírito das 
trevas” se afastar, mas, 
você, mantendo a mesma 

postura, atrair outro, ou 
outros. 

Para encerrar, tre-
chos da mensagem ‘Imu-
nização Espiritual’, de 
Emmanuel, no livro Paz 
e Renovação, psicogra-
fi a de Chico Xavier. “Se te 
decides, efetivamente, a 
imunizar o coração con-
tra as infl uências do mal, 
é necessário que te con-
venças: que todo minuto 
é chamamento de Deus 
à nossa melhoria e reno-
vação; que toda pessoa 
se reveste de importân-
cia particular em nosso 
caminho; que o melhor 
processo de receber au-
xílio é auxiliar em favor de 
alguém; que a paciência é 
o principal ingrediente na 
solução de qualquer pro-
blema; que sem amor não 
há base fi rme nas cons-
truções espirituais; que o 
tempo gasto em queixa é 
furtado ao trabalho; que 
o ressentimento é sem-
pre foco de enfermidade 
e desequilíbrio; e que em 
suma, não nos basta pe-
dir aos céus, através da 
oração, para que baixem 
à Terra, mas também co-
operar, através do servi-
ço ao próximo, para que a 
Terra se eleve igualmente 
para os Céus.”

****
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboti-
cabal

Terças, às 20h - Estudo 
de O Livro dos Espíritos

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho

A enfermeira Roseli 
Elisio de Souza, dire-
tora da Vigilância em 
Saúde de Jaboticabal, 
foi até a Casa Tran-
sitória para realizar 
uma palestra sobre 
a importância da va-
cinação contra a Co-
vid-19 e explicar aos 
acolhidos que, mesmo 
após receber o imuni-
zante, os outros cuida-
dos continuam neces-
sários para ajudar na 
prevenção. A ação foi 
realizada após a coor-
denadora da casa, Ka-
tia Santana, identifi car 
que os acolhidos co-
meçaram a imaginar 

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social em parceria com a Secretaria de Saúde, 
realizou na quarta-feira (19/01) dois importantes trabalhos com 

pessoas em situação de vulnerabilidade
que por estarem vaci-
nados, poderiam dei-
xar de usar máscaras. 

Além da palestra, na 
quarta-feira também 
foi dia de realizar a 
aplicação das doses de 
reforço nos acolhidos 
da Casa Transitória, 
Casa Maria e pessoas 
em situação de rua. Os 
profi ssionais da saú-
de, acompanhados da 
equipe de abordagem 
social, realizaram este 
serviço, garantindo um 
pouco mais de segu-
rança para as pessoas 
que receberam mais 
uma dose do imunizan-
te.

UNIODONTO ATHENAS PAULISTA 
COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA NA 
MODALIDADE EXCLUSIVAMENTE DIGITAL

1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

O presidente da Uniodonto Athenas Paulista - Cooperativa Odontológica, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 35, I, do Estatuto Social, convoca os cooperados com direito ao voto para participa-
rem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará por meio digital, mediante atuação exclusivamente 
remota, com a participação simultânea através da plataforma eletrônica do aplicativo “Google Meat”, 
às 17:00 horas do dia 8 de fevereiro de 2022 em primeira convocação com a participação remota de 2/3 
(dois terços) de seus cooperados. Caso esse número não seja atingido se reunirão, no mesmo dia, em 
segunda convocação às 18:00 horas com atuação remota de metade mais um de seus cooperados ou em 
terceira convocação, às 19:00 horas, com, no mínimo, 10 (dez) cooperados atuando remotamente, para 
tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 

I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo:

a) relatório da gestão;

b) balanço levantado em 31 de dezembro do ano anterior;

c) parecer da auditoria independente;

d) demonstrativo das sobras ou perdas.

II - Dar destino às sobras ou repartir as perdas;

III - Eleição do Conselho de Administração, indicando o representante da sociedade e o diretor res-
ponsável pela área técnica de saúde frente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

V - Fixação do valor da remuneração dos administradores e conselheiros fi scais;

VI - Proposta de trabalho para o exercício de 2022

Observações:

• Para efeito de quórum de instalação, o número de cooperados com direito ao voto é de 101 
(Cento e um);

• A realização da assembleia geral no formato digital obedece ao disposto na Instrução Normati-
va nº 81, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), publicada no Diário 
Ofi cial da União de 15 de junho de 2020, seção 1, p. 31;

• O link para acesso ao aplicativo “Google Meat” será enviado através de e-mail, no endereço 
eletrônico cadastrado, e/ou por mensagem do aplicativo WhatsApp no telefone cadastrado pelo coope-
rado. Em caso de não recebimento do link, o cooperado deverá solicitá-lo através do e-mail coopera-
do@uniodontoathenaspaulista.com.br até o horário previsto para a primeira convocação da assembleia 
geral ordinária;

• Todas as informações detalhadas sobre o acesso à assembleia, às funcionalidades do aplicativo 
e às eventuais dúvidas constam no espaço destinado ao cooperado no website da cooperativa no endere-
ço eletrônico http//www.uniodontoathenaspaulista.com.br/ago2022. Em caso de difi culdade de acesso, 
o cooperado poderá obtê-lo através do e-mail cooperado@uniodontoathenaspaulista.com.br.com.br ou 
presencialmente na sede da cooperativa.

• A participação do cooperado ocorrerá exclusivamente de forma remota através de plataforma 
digital no momento da realização da assembleia geral, não sendo admitida a manifestação por meio de 
boletim de voto a distância. 

• A cooperativa não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos 
de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos cooperados, assim como por quais-
quer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Jaboticabal, 21 de janeiro de 2022.

DR. JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE

Jaboticabal, 21 de janeiro de 2022.

DR. JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
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 EXTRAORDINÁRIA 
 
         EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO PATRIMONIO DO CLUBE                                                     
 
 
 
Pelo presente Edital de Convocação, de acordo com o disposto no Capitulo IX, e artigo 46°, pagina 
10 do Estatuto Social, POR SOLICITAÇÃO ESCRITA E ASSINADA POR GRUPO DE 
ASSOCIADOS,  ficam os Senhores(as) Associados(as), Proprietários do “CLUBE DE CAMPO 
BANESPINHA DE JABOTICABAL”, elegíveis e adimplentes, para a Assembleia Geral 
EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em primeira convocação às 09:00(NOVE) horas do dia 
12(DOZE) de março(SÁBADO)  do ano de 2022(dois mil e vinte e dois), 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 – ALIENAÇÃO POR VENDA DO PATRIMONIO DO CLUBE; 
 
2 – DISSOLUÇÃO DO CLUBE. 
 
 
Na hipótese, de não haver número legal para a presente Assembleia Geral Extraordinária seja 
instalada em primeira convocação, fica a mesma desde já marcada para às 10:00(DEZ) horas da 
mesma data e no mesmo endereço, em segunda convocação. 
Obs.: Para o objetivo da convocação, de acordo com estatuto, faz se necessário a presença 
física de 2/3 dos associados ativos, não sendo permitido a representação. 
 
 
                                         Jaboticabal, 20 de janeiro de 2022 
 
                                                      Wagner José Lopes 
 
                                                            Presidente 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

         EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ALIENAÇÃO DO PATRIMONIO DO CLUBE                                                    

Pelo presente Edital de Convocação, de acordo com o disposto no Capitulo IX, 
e artigo 46°, pagina 10 do Estatuto Social, POR SOLICITAÇÃO ESCRITA E AS-
SINADA POR GRUPO DE ASSOCIADOS,  fi cam os Senhores(as) Associados(as), 
Proprietários do “CLUBE DE CAMPO BANESPINHA DE JABOTICABAL”, elegí-
veis e adimplentes, para a Assembleia Geral EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se em 
primeira convocação às 09:00(NOVE) horas do dia 12(DOZE) de março(SÁBADO)  
do ano de 2022(dois mil e vinte e dois), na sede social do Clube de Campo Banespi-
nha 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 – ALIENAÇÃO POR VENDA DO PATRIMONIO DO CLUBE;

2 – DISSOLUÇÃO DO CLUBE.

Na hipótese, de não haver número legal para a presente Assembleia Geral Extra-
ordinária seja instalada em primeira convocação, fi ca a mesma desde já marcada para 
às 10:00(DEZ) horas da mesma data e no mesmo endereço, em segunda convocação.

Obs.: Para o objetivo da convocação, de acordo com estatuto, faz se necessário 
a presença física de 2/3 dos associados ativos, não sendo permitido a representação.

                                         Jaboticabal, 20 de janeiro de 2022

Wagner José Lopes
Presidente
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Faleceu o inesquecí-
vel Magistrado, Antônio 
Gomes de Amorim.

Nasceu, no seio de 
Jurisconsultos.

Viveu e exercitou o 
humanismo.

Optou ,por vocação, 
pela Magistratura.

Unir, era seu lema. 
Aproximar as pesso-

as, a sua vida.
Era alegre, mas impu-

nha,  com o seu modo de 
agir, respeito e admira-
ção.

Extremamente edu-
cado. 

Exigente, sem ser de-
selegante ou prepoten-
te.

Dizia, com a sabedo-
ria que lhe era peculiar:

Vale lembrar que é necessário que a criança possua o CPF ou Cartão Nacional do SUS - CNS
Diabetes mellitus: 

qualquer indivíduo com 
diabetes. (Receita mé-
dica com validade até 1 
ano)

Pneumopatias crô-
nicas graves: indivídu-
os com pneumopatias 
graves incluindo doen-
ça pulmonar obstrutiva 
crônica, fi brose cística, 
fi broses pulmonares, 
pneumoconioses, dis-
plasia broncopulmonar 
e asma grave (uso re-
corrente de corticoides 
sistêmicos, internação 
prévia por crise asmáti-
ca). (Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Hipertensão Arterial 
Resistente (HAR): HAR= 
Quando a pressão ar-
terial (PA) permanece 
acima das metas reco-
mendadas com o uso 
de três ou mais anti-hi-
pertensivos de diferen-
tes classes, em doses 
máximas preconizadas 
e toleradas, adminis-
tradas com frequência, 
dosagem apropriada e 
comprovada adesão ou 
PA controlada em uso 
de quatro ou mais fár-
macos anti-hiperten-
sivos. (Receita médica 
constando o uso de pelo 
menos 3 medicações 
anti-hipertensivas com 
validade até 1 ano)

Hipertensão arterial 
estágio 3: PA sistólica 
≥180mmHg e/ou dias-
tólica ≥110mmHg inde-
pendente da presença 
de lesão em órgão-alvo 
(LOA) ou comorbida-
de. (Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Hipertensão arterial 
estágios 1 e 2 com lesão 
em órgão-alvo e/ou co-
morbidade: PA sistólica 

A Prefeitura de Jaboticabal, atendendo as orientações 
do Governo do Estado, informa quais são as condições 

consideradas comorbidades para essa primeira 
etapa da vacinação das crianças e explica quais os 

documentos exigidos para a comprovação 

entre 140 e 179mmHg 
e/ou diastólica entre 90 
e 109mmHg na presen-
ça de lesão em órgão-
-alvo e/ou comorbida-
de. (Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Insufi ciência cardí-
aca (IC): IC com fração 
de ejeção reduzida, in-
termediária ou preser-
vada; em estágios B, C 
ou D, independente de 
classe funcional da New 
York Heart Association. 
(Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Cor-pulmonale e Hi-
pertensão pulmonar: 
Cor-pulmonale crônico, 
hipertensão pulmonar 
primária ou secundá-
ria. (Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Cardiopatia hiper-
tensiva: cardiopatia hi-
pertensiva (hipertrofi a 
ventricular esquerda 
ou dilatação, sobrecar-
ga atrial e ventricular, 
disfunção diastólica e/
ou sistólica, lesões em 
outros órgãos-alvo). 
(Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Síndromes corona-
rianas: síndromes co-
ronarianas crônicas 
(Angina Pectoris está-
vel, cardiopatia isquê-
mica, pós Infarto Agudo 
do Miocárdio, outras). 
(Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Valvopatias: lesões 
valvares com reper-
cussão hemodinâmica 
ou sintomática ou com 
comprometimento mio-
cárdico (estenose ou 
insufi ciência aórtica; 
estenose ou insufi ciên-

cia mitral; estenose ou 
insufi ciência pulmonar; 
estenose ou insufi ciên-
cia tricúspide, e outras). 
(Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Miocardiopatias e Pe-
ricardiopatias: miocar-
diopatias de quaisquer 
etiologias ou fenótipos; 
pericardite crônica; 
cardiopatia reumáti-
ca. (Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Doenças da Aorta, 
dos Grandes Vasos e 
Fístulas arterioveno-
sas: aneurismas, dis-
secções, hematomas da 
aorta e demais grandes 
vasos. (Declaração mé-
dica descrevendo a co-
morbidade)

Arritmias cardíacas: 
arritmias cardíacas 
com importância clí-
nica e/ou cardiopatia 
associada (fi brilação e 
fl utter atriais; e outras). 
(Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Próteses valvares e 
Dispositivos cardíacos 
implantados: portado-
res de próteses valva-
res biológicas ou me-
cânicas; e dispositivos 
cardíacos implantados 
(marca-passos, cardio 
desfi briladores, res-
sincronizadores, assis-
tência circulatória de 
média e longa perma-
nência). (Declaração 
médica descrevendo a 
comorbidade)

Doença cerebrovas-
cular: acidente vascu-
lar cerebral isquêmico 
ou hemorrágico; ata-
que isquêmico transi-
tório; demência vascu-
lar. (Declaração médica 
descrevendo a comor-

bidade)
Doença renal crônica: 

doença renal crônica 
estágio 3 ou mais (taxa 
de fi ltração glomerular 
< 60 ml/min/1,73 m2) 
e/ou síndrome nefróti-
ca. (Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Imunocomprometi-
dos: indivíduos trans-
plantados de órgão sóli-
do ou de medula óssea; 
pessoas vivendo com 
HIV; doenças reumá-
ticas imunomediadas 
sistêmicas em ativida-
de e em uso de dose de 
prednisona ou equiva-
lente > 10 mg/dia ou 
recebendo pulsotera-
pia com corticoide e/
ou ciclofosfamida; de-
mais indivíduos em uso 
de imunossupressores 
ou com imunodefi ciên-
cias primárias; pacien-
tes oncológicos que 
realizaram tratamento 
quimioterápico ou ra-
dioterápico nos últimos 
6 meses; neoplasias he-
matológicas. (Declara-
ção médica descreven-
do a comorbidade)

Hemoglobinopatias 
graves: doença falcifor-
me e talassemia maior. 
(Declaração médica 
descrevendo a comor-
bidade)

Obesidade mórbida: 
índice de massa corpó-
rea (IMC) ≥ 40. (Decla-
ração médica descre-
vendo a comorbidade)

Síndrome de Down: 
trissomia do cromos-
somo 21. (Declaração 
médica descrevendo a 
comorbidade)

Cirrose hepática: cir-
rose hepática Child-Pu-
gh A, B ou C. (Declaração 
médica descrevendo a 
comorbidade)

Doenças neuroló-
gicas: doença cere-
brovascular (acidente 
vascular cerebral is-
quêmico ou hemorrá-
gico; ataque isquêmico 
transitório; demência 
vascular); doenças neu-
rológicas crônicas que 
impactem na função 
respiratória, indivídu-
os com paralisia cere-
bral, esclerose múltipla, 
e condições similares; 
doenças hereditárias e 
degenerativas do siste-
ma nervoso ou muscu-
lar; defi ciência neuroló-
gica grave. (Declaração 
médica descrevendo a 
comorbidade)

Pessoas com defi ci-
ência permanente gra-
ve: para fi ns de inclu-
são na população-alvo 
para vacinação, serão 
considerados indivídu-

os com defi ciência per-
manente grave aqueles 
que apresentem uma 
ou mais das seguintes 
limitações: 

1 - Limitação motora 
que cause grande difi -
culdade ou incapacida-
de para andar ou subir 
escadas.

2 - Indivíduos com 
grande difi culdade ou 
incapacidade de ouvir. 

3- Indivíduos com 
grande difi culdade ou 
incapacidade de enxer-
gar.

4- Indivíduos com 
alguma defi ciência in-
telectual permanente 
que limite as suas ativi-
dades habituais, como 
trabalhar, ir à escola, 
brincar, etc. (Declara-
ção médica ou algum 
laudo descrevendo a 
defi ciência)

E o Vini foi a primeira criança vacinada em Jaboticabal, às 
8h em ponto, o Vini, de 10 anos, recebeu sua dose pediátrica da 
Pfi zer no Ciaf I. Alegria imensa!

- Quando trasponho o 
portal do fórum, sou um 
Juiz - cidadão.

E, prosseguia:
- Quando ponho os 

pés na calçada, sou um 
cidadão - Juiz, mais ci-
dadão do que Juiz.

Em algumas situa-
ções, suspendia a audi-
ência, dizendo:

- A audiência está 
suspensa por 15 minu-
tos. Convido os senho-
res advogados à um 
café!

Durante o café, fala-
va, com sua voz pausa-
da:

- Todos nós, sem ex-
ceção, vamos fazer per-
guntas pertinentes?

Nos processos de In-
ventário e Partilha, pe-
dia :

- Por favor, ao faze-
rem a petição  inicial 
deixem um espaço sau-
dável  para que eu pos-
sa prolatar um despa-
cho condizente com a 
necessidade de que o 
andamento do feito não 
me retorne. Os autos 
deverão ser conclusos 
somente se houver al-

gum incidente.
E, mais:
- Não suporto o des-

pacho: digam. Quem 
tem que falar é a justiça.

Sabíamos que  quan-
do, no desenrolar de 
uma audiência,  coloca-
va a  mão direita sobre 
o seu  vasto bigode, es-
tava à sorrir de algum 
fato que estava ocor-
rendo, mas que, para os 
demais participantes do 
ato judicial, era  imper-
ceptível.

Participava da socie-
dade.

Esta o recebia, res-
peitosamente.

Frequentava  bai-
les, carnavais,  festas 
e comemorações, com 
absoluta naturalidade, 
sem que qualquer  pes-
soa o desrespeitasse. 

Muito pelo contrário, 
olhavam e diziam: “A 
Justiça está presente.  
É o Dr. Amorim”.

Hoje, os mais jovem, 
diriam: Cada um no  seu 
espaço.

Enfático e persisten-
te, dizia:

- A justiça é uma famí-

lia. A família forense.
O seu modo de ser e 

agir, uniu advogados, 
promotores, serventu-
ários da justiça, dele-
gados de polícia, inves-
tigadores, escrivães, 
todos os  operadores de 
direito.

No dia do aniversário 
de Jaboticabal, havia a“ 
Grande Serenata”.

Os seresteiros reu-
niam-se em determina-
do ponto da Cidade. 

Após, dividiam-se em 
grupos .

Cada grupo encami-
nhava-se para um bair-
ro. Neste, realizava a 
seresta.

 Como havia sido pre-
viamente combinado, as 
3 horas da madrugada, 
encaminhavam-se para 
um local predetermina-
do, onde, em ato de per-
feita comunhão, can-
tavam e saboreavam 
saboroso churrasco. 

Ao lugar de critica-
rem a participação do 
Magistrado, exclama-
vam: 

 - Olha, é o Dr. Amorim 
prestigiando a cidade!

O Juiz Estadual, de Di-
reito, à época, tinha, sob 
sua jurisdição, o dever 
ser também de Juiz  do 
Trabalho e das causas 
afetas à  Justiça Fede-
ral.

Recordo-me, de que, 
em determinada Re-
clamação Trabalhista,  
durante a tentativa de 
conciliação, os advoga-
dos do reclamante  e da 
reclamada. A divergên-
cia, sob a ótica econô-
mica, era irrisória. Ha-
via pirraça no ár.

Instalada a tensão e a 
intransigência, Dr. Amo-
rim,  dirigindo-se ao es-
crevente, disse:

- Coloque aí, no termo: 
Pelo Juiz foi dito que, 
como a diferença para 
que as partes se con-
ciliem representa um  
valor ínfi mo, o juiz, que 
preside esta audiência,  
o doará  valor da dife-
rença ao reclamante.

A composição  foi 
imediata.

O  Magistrado, não 
teve que operar a doa-
ção.

Após homologar o 
acordo, sorrindo, acla-
rou:   

- Na vida, não há es-

paço para a intransi-
gência.

Constantemente, di-
zia, à todos:

- Entre nós, não há 
hierarquia, mas respei-
to recíproco. Onde há 
respeito, não há neces-
sidade da hierarquia 
manifestar-se.

Fez carreira, como 
não poderia deixar de 
ser, brilhante.

Foi guindado, por mé-
rito, à  Desembargador 
do Tribunal de Justiça 
de São Paulo.

Aposentou-se. Resi-
diu, até o seu falecimen-
to, na Cidade e Comarca 
de Jundiai. 

Casado com Regina, 
companheira de todos 
os minutos de Amorim, 
não suportando a sua  
ausência, alguns dias 
após a sua morte, des-
pediu - se da vida.

Nós, que tivemos a 
honra e a oportunidade 
de viver ao mesmo tem-
po  e conviver no mes-
mo espaço, com o excel-
so  Dr. Amorim, somos 
obrigado a dizer-lhe: 

- Até breve, Exce-
lência, peço deferi-
mento.

(José Roberto Botino)
Advogado

A JUSTIÇA ESTÁ MAIS POBRE!
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