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Jaboticabal
A GAZETA

O vice-governa-
dor de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, 
inaugurou no úl-
timo sábado, dia 
29, a unidade do 
Poupatempo em 
Jaboticabal. O 
prefeito Emerson 
Camargo recep-
cionou a comi-
tiva estadual no 
Jaboticabal Sho-
pping, onde está 
localizado o Pou-
patempo. 

Poupatempo é inaugurado em Jaboticabal 
com a presença do vice-governador Rodrigo 

Garcia e diversas autoridades 

LEIA + Pg 08

*Por Walneide Ro-
mano

O presidente Jair 
Bolsonaro anunciou 
na quinta-feira, dia 
27 de janeiro, que 
o piso para profes-
sores da educação 

básica terá um rea-
juste de 33,24%. Atu-
almente, o piso dos 
professores é de R$ 
2.886,24. Com o re-
ajuste, irá para R$ 
3.845,62. O anúncio 
foi feito pelo presi-
dente em uma publi-
cação em suas redes 
sociais, acompanha-
da de uma foto dele 
ao lado do ministro 
da Educação, Milton 
Ribeiro.

A decisão veio após 
um grande trabalho 
de mobilização de di-
versas Entidades da 
Educação para ga-
rantir que o reajuste 
de 33,23% fosse apli-
cado. Sindicatos e 
Associações de Pro-
fessores, incluindo a 

Apampesp, defende-
ram que os critérios 
previstos na lei anti-
ga do Fundeb apenas 
fossem transpostos 
para a legislação 
mais recente, ressal-
tando que a lei que 
trata do piso salarial 
dos professores con-
tinua a vigorar.

Ao anunciar o re-
ajuste do piso, o Mi-
nistério da Educação 
informou que a defi -
nição do valor se deu 
após “estudo técnico 
e jurídico”, que, se-
gundo a pasta, “per-
mitiu a manutenção 
do critério previsto 
na atual Lei 11.738 
de 2008”.

Embate com Esta-
dos e Municípios

Artigo: Apampesp repudia decisão 
do Governador de excluir aposentados do Piso do Magistério

Ainda que o reajus-
te seja automático a 
partir da publicação 
no Diário Ofi cial, há 
um caminho duro a 
ser percorrido até 
a aplicação de fato, 
visto que o aumento 
deve ser judicializa-
do em breve pelos 
prefeitos do país. A 
Confederação Nacio-
nal dos Municípios 
(CNM) se reuniu tam-
bém na quinta-feira, 
dia 28, para reco-
mendar que as pre-
feituras não cum-
pram essa decisão e 
deem apenas o rea-
juste do INPC do pe-
ríodo, de 10%. Cada 
prefeito, no entanto, 
terá autonomia para 
seguir ou não a reco-

mendação.
Como fi cam os apo-

sentados do Estado 
de São Paulo?

Desde 2008, quan-
do foi instituído o Piso 
Nacional do Magisté-
rio, o Governo de São 
Paulo atua para não 
cumprir o pagamento 
do piso. Foram anos 
de luta por parte das 
Entidades do Magis-
tério para garantir 
que o Estado de São 
Paulo cumprisse a 
lei nacional. E quan-
do se viu obrigado a 
aplicar a lei no Es-
tado, o Governador 
determinou que so-
mente profi ssionais 
com formação em 
magistério em nível 
médio e carga horá-

ria de trabalho de 40 
horas semanais te-
riam direito ao piso. 
Nem os profi ssionais 
em outros níveis de 
carreira, tampouco 
os aposentados, são 
contemplados com 
os reajustes estabe-
lecidos para o Piso 
Nacional, o que con-
tribui para um acha-
tamento despropor-
cional dos salários e 
vencimentos destas 
categorias. A esta 
política discriminató-
ria e descabida, ma-
nifestamos o nosso 
veemente repúdio.

Walneide Romano é 
pedagoga, professo-
ra de História e Ge-
ografi a e presidente 
da Apampesp
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A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
a partir de terça-fei-
ra, 1º de fevereiro de 
2022, a nova empresa 
de transporte coletivo 
urbano passou a aten-
der os munícipes que 
fazem o uso destes ve-
ículos. Com dez ônibus 
circulando pela cidade, 
a empresa atenderá a 
população nas linhas 
que já era habitual, 
sem alteração de ro-
tas ou horários (http://
vparaty.com.br/linha-
-jaboticabal/). 

Desde terça-feira, os 
interessados podem 
retirar o cartão para 
utilização do serviço. 
A empresa possui um 
ponto de atendimento 
localizado na Praça Dr. 
Joaquim Batista, a Pra-
ça da Fonte.

Escritório da empre-
sa: (16) 3203 6695 

Nova empresa de transporte coletivo iniciou 
operação na terça-feira, 1º de fevereiro

O desânimo me pegou. Como sair disso?

“O desânimo é uma 
falta; Deus vos nega 
consolações, se não ti-
verdes coragem. (...) 
Quando vos atingir um 
motivo de dor ou de 
contrariedade, tratai de 
elevar-vos acima das 
circunstâncias. E quan-
do chegardes a dominar 
os impulsos da impaci-
ência, da cólera ou do 
desespero, dizei, com 
justa satisfação: “Eu fui 
o mais forte!”.”

O trecho acima consta 
do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, capítulo 5, 
item 18 e vale muito ser 
lido na íntegra. Trata-se 
de um chamado à reali-
dade, ao mesmo tempo 
fi rme e cheio de amoro-
sidade para todos nós.

Ao interpretá-lo, iden-
tifi co o quanto o desâ-
nimo pode destruir ou, 
no mínimo, difi cultar 
realizações de todas as 
ordens: fi nanceiras, ma-
teriais, emocionais, psí-
quicas e espirituais. 

Vamos refl etir: por 
que ele é uma falta? O 
que entendo por essa 
afi rmação é que, ao per-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

mitirmos que o desâni-
mo tome conta, ele vai 
empanando, imobilizan-
do e atrofi ando nossas 
potencialidades, nossas 
melhores ferramentas 
para decidir com cla-
reza, solucionar, trans-
formar as situações. E 
aí está também a expli-
cação para “a negação 
das consolações quan-
do nos falta coragem”, 
ou seja, quando sobra 
desânimo. Vamos com-
preender Deus com as 
Leis Divinas, incompatí-
veis com a ociosidade de 
pensamentos, sentimen-
tos e ações. Se estamos 
estagnados, como que-
remos que as coisas 
mudem? Como desejar 
consolações/soluções 
para as lutas de cada 
dia se estivermos nesta 
condição?

É importante pontu-
ar que o Evangelho não 
quer de nós a postura 
dos infalíveis, sempre 
de bem com a vida, por-
que Jesus nos conhece 
em profundidade e sabe 
que não nos é possível, 
ainda... Mas nos chama 
a atenção para não ali-
mentar nem permane-
cer nesse tipo de faixa 
vibratória. Por isso su-
gere nos elevarmos aci-
ma das circunstâncias e 
mostra as lutas às quais 
devemos nos dedicar: 
dominar os impulsos da 
impaciência, da cólera 
ou do desespero. 

E como fazer isso? 
Existem alguns recur-

sos preciosos. A ora-
ção, a higiene pessoal, 
um banho cheio de cui-
dados consigo (As duas 
sugestões parecem 
pouco? Acredite, não 
são!), arrumar uma ga-
veta (fazendo uma lim-
peza do que não serve 
mais e o que pode ser 
doado), realizar o bem a 
alguém (pode ser levar a 
doação do que foi tirado 
da gaveta ou do guarda 
roupas), a conversa com 
pessoas íntegras e que 
despertem serenidade 
e bom ânimo, a semea-
dura de gentilezas, de 
currículos (se o caso for 
de desemprego) ... En-
fi m, pequenas tarefas 
que tirarão você dessa 
frequência vibratória. 
Aproveito e faço o con-
vite para assistir nossas 
Lives no Facebook Gru-
po de Estudos Espíritas 
O Consolador de Jaboti-
cabal. 

Em tempo: aqui estou 
falando tão somente do 
desânimo. Quando se 
trata de tristeza pro-
funda e/ou patológica, 
é necessário recorrer a 
profi ssionais especiali-
zados: médicos, psicólo-
gos, psiquiatras. 

O Espírito Joanna de 
Ângelis nos diz, na lição 
93 do livro Vida Feliz, 
psicografi a de Divaldo 
Franco: “Cuida-te, para 
que o pessimismo e a re-
volta não se agasalhem 
nos teus sentimentos, 
anestesiando ou exacer-
bando os teus nervos. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004845-68.2017.8.26.0291 
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) JORGE ARMANDO SILVEIRA, Brasileiro, RG 4437640, CPF 572.332.338-53, com 
endereço à Rodovia Nisoji Fuzisaki, SN, Nova Jaboticabal, CEP 14870-000, Jaboticabal - SP e VANESSA SILVEIRA, Brasileira, 
CPF 201.458.018-96, com endereço à Rua Vigário João de Pontes, 537, Santo Amaro, CEP 04748-000, São Paulo - SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Fundação de Crédito Educativo - FUNDACRED, alegando em síntese: Houve o 
descumprimento dos Contratos 030/01969-9.2/31.07.1995; 030/01969-9.3/30.11.1996; 030/01969-9.4/31.10.1997, celebrados 
entre as partes, sendo a segunda requerente acima, a contratante, e o primeiro requerido, acima, o fiador (o qual renunciou 
expressamente o benefício de ordem, obrigando-se como devedor solidário, ou principal pagador; cujo objeto do contrato era a 
concessão de crédito educacional para custear o curso de Psicologia firmado entre a segunda requerente e a Sociedade 
Campineira de Educação e Instrução. Encontrando-se o(a) réu(ré) 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 15 (quinze) dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 
103.482,16 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, 
ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Cumprindo a obrigação no prazo supra, o réu 
ficará isento das custas processuais. O réu poderá opor embargos nestes autos, mesmo que os embargos versem apenas sobre 
parte da obrigação, situação na qual o autor deverá requerer o prosseguimento do feito acerca do incontroverso, com a indicação 
dos atos de execução pretendidos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Jaboticabal, aos 07 de julho de 2021. 

 

Reconsidera atitudes e 
ocorrências desagra-
dáveis, revestindo-te de 
bom ânimo e prosse-
guindo imperturbável. 
O teu estado de espírito 
muito contribui para o 
resultado das tuas aspi-
rações e dos teus atos. 
Em todos os teus em-
preendimentos coloca 
o sol da esperança com 
o calor do otimismo e o 
êxito te será inevitável. 

****
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboti-
cabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espíri-
tos

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003288-24.2021.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jabo�cabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
TRANSPORTADORA JOVERNO LTDA, CNPJ 05.525.254/0001-47, com endereço à Rua Olimpia, 824, Vila Guzzo, CEP 15803-025, 
Catanduva - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Auto Posto Jf Baratela & 
Baratela Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do ar�go 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 
quan�a de 413.569,10 (quatrocentos e treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e dez centavos), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advoca�cios de 10% (ar�go 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do ar�go 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 
in�mação, 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 Jabo�cabal, aos 09 de dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 72, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 09/02/2022 a 23/02/2022 à servidora NATÁLIA DOS SANTOS 
PINTO DURANTE.
Nº 73, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pe-
cúnia aos seguintes servidores: Sérgio Aparecido Moiteiro, Luiz Gustavo Perez Ferreira, 
Anderson Luiz Renzi, Lilian Rosa Martins, Gilmar Aparecido da Silva, Ana Paula Topan 
Junqueira, Mário César de Oliveira Laffranchi, João Luiz Gomes Marciano da Silva, 
Adênia Mayara Batista Geraldo e Patrícia Aparecida Rizzo Moraes.

EXTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021
PROCESSO Nº 296/2021

NOTIFICAÇÃO 

EMPRESA: SANDER MARCEL MONTEZINO 36127452805
CNPJ: 34.445.540/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL: Sander Marcel Montezino

Por meio da presente, NOTIFICA-SE a empresa SANDER MARCEL MONTEZINO 
36127452805, representante legal Sander Marcel Montezino, acerca da aplicação dos 
termos do item 7.5 do Edital, em conjunto com o artigo 43, §2º, da Lei Complementar 
nº 123/2006, e com o artigo 81, “caput”, da Lei nº 8.666/1993, especificamente em 
relação à aplicação da penalidade prevista no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e a decla-
ração de inidoneidade prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/1993, concedendo-se 
o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa.

Jaboticabal/SP, 31 de janeiro de 2022.

Raquel Sbardelotto Sanches
Pregoeira
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A segunda da série 
de três audiências pú-
blicas do Plano de De-
senvolvimento Urbano 
Integrado – PDUI da 
Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto foi 
realizada pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Regional na tarde de 
quarta-feira, 26 de ja-
neiro. A reunião foi a oi-
tava do mês no âmbito 
do projeto de desenvol-
vimento regional do es-
tado, nas quatro novas 
regiões metropolitanas 
(Jundiaí, Piracicaba, Ri-
beirão Preto e Vale do 
Paraíba e Litoral Norte) 
e no Agrupamento Ur-
bano de Franca. 

Em sua apresenta-
ção por videoconfe-
rência na abertura do 
evento, o Secretário de 
Desenvolvimento Mar-
co Vinholi afi rmou que 
“é com grande alegria 
que nós mobilizamos 
essa audiência para 
você poder planejar a 
sua região dentro do 
contexto da regionali-
zação e descentraliza-
ção do estado. O desa-
fi o do nosso tempo é ter 
planejamento para su-
perar os desafi os que 
estão adiante”.

E concluiu: “Com sua 
colaboração, com a 
participação do Gover-
no do Estado, Prefeitu-
ras e sociedade civil, 
vamos construir esse 
plano de médio e longo 
prazos”. 

Na apresentação se-
guinte, o economista 
Andrea Calabi, coor-
denador da equipe de 
assessores da Funda-
ção Instituto de Pesqui-

Jaboticabal sediou a segunda audiência pública 
do PDUI da RM de Ribeirão Preto

A terceira e última audiência regional aconteceu em Ribeirão Preto, 
na sexta-feira, 28/01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

                               A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JABOTICA-
BAL, por intermédio de seu provedor Dr. NOBILE KOSMOS MALAGO,  de acordo com os termos 
do artigo 17 dos Estatutos Sociais, e demais aplicáveis à espécie, CONVOCA todos os membros do 
quadro associativo e associados com direito a voto para comparecimento perante a Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia de Jaboticabal, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1387, Centro, na cidade 
de Jaboticabal, no próximo dia 24/02/2022, às 18h:30,  para realização da ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, sendo a seguinte a pauta da referida assembléia:

  1.- Apreciar o balanço patrimonial e fi nanceiro do exercício de 2021.

  De acordo com o artigo 20 dos Estatutos Sociais, não havendo número mínimo, fi ca 
a convocação para uma hora mais tarde, e após a assembléia terá início com o número dos associados 
presentes.

    Jaboticabal, 03 de fevereiro de 2022.

    NOBILE KOSMOS MALAGO
       Provedor

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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sas Econômicas - Fipe, 
ressaltou: “Queremos 
ouvir a opinião pública 
para conhecer quais as 
demandas e as ques-
tões que exigem resul-
tados mais imediatos”, 
declarou. 

Na ocasião, o coor-
denador do Projeto de 
Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São 
Paulo, Jesse James La-
tance, anunciou que, a 
pedido do Governador 
João Doria e do Secre-
tário de Desenvolvi-
mento Regional Marco 
Vinholi, os planos de 
desenvolvimento re-
gionais serão subme-
tidos à aprovação dos 
Prefeitos e conselhos 
regionais antes de se 
converterem em lei, 
ainda no primeiro se-
mestre deste ano. 

“Os fundamentos 
desse projeto são a 
redução das desigual-
dades inter-regionais 
e intrarregionais, a 
construção da inter-
setorialidade entre as 
políticas públicas, e a 
necessidade de trans-
cendermos as frontei-
ras dos municípios”, 
apontou Marcos Cam-
pagnone, da equipe de 
assessores técnicos da 
Fipe, ao iniciar as dis-
cussões sobre o PDUI 
da região. “Olhamos a 
região como uma rede 
integrada de cidades, 
independentemente do 
tamanho delas. Todos 
os municípios são im-
portantes”, acrescen-
tou. 

Compuseram a mesa 
de abertura dos tra-
balhos da audiência o 

Prefeito de Jaboticabal 
Professor Emerson Ro-
drigo Camargo; a Pre-
sidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
e Presidente do Parla-
mento Regional Renata 
Assirati; o Prefeito de 
Batatais e Presidente 
do Conselho Regional 
Juninho Gaspar; o Vice-
-Prefeito de Jabotica-
bal Nelson Gimenez; a 
Prefeita Maria Helena 
Rettondini, de Monte 
Alto, e o Prefeito Pau-
linho Cardoso, de Ta-
quaral; o Vice-Prefeito 
de Taiúva Donizete Al-
ves; a Chefe de Gabi-
nete da Prefeitura de 
Pitangueiras Simone 
Dias Silva de Oliveira; 
e o Assessor de Rela-
ções Institucionais da 
Prefeitura de Guariba 
Daniel Louzada. 

Serviço 
Conheça e participe 

do PDUI da Região Me-
tropolitana de Ribeirão 

Preto em https://rmrp.
pdui.sp.gov.br/

Assista a audiência 
de Jaboticabal comple-
ta em https://youtu.be/
ReZVRi4wN7o

Participe da próxima 
audiência na Associa-
ção de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia 
de Ribeirão Preto AEA-
ARP 

R. João Penteado, 

2237 – Jardim Sumaré, 
Ribeirão Preto – SP 

Acompanhe a próxi-
ma audiência em Ribei-
rão Preto em https://
youtu.be/mSsz_FT-
cUN0

O que é o PDUI  
O Plano de Desen-

volvimento Urbano In-
tegrado (PDUI) é um 
instrumento legal de 
planejamento e gestão 

metropolitana e regio-
nal, defi nido em 2015 
pelo Estatuto da Me-
trópole (Lei Federal 
13.089). Ele estabelece 
as diretrizes e aponta os 
meios necessários para 
orientar ações gover-
namentais e da iniciati-
va privada em Regiões 
Metropolitanas (RMs) e 
Agrupamentos Urbanos 
(AUs), no que se refere 
às funções públicas de 
interesse comum.

Com apenas 14 anos 
de idade, a bela Ma-
nuela Coimbra da ci-
dade de Ribeirão Preto 
revela-se uma grande 
promessa para o mun-
do da moda.

A leonina foi desco-
berta em um shopping. 
Sua beleza conta com 
carisma e talentos, 
seus olhos são azuis 
e cabelos cacheados, 

New face

além disso é dona de 
traços fortes e ange-
licais, distribuídos em 
1,75 de altura. A new 
face é estudante do 
ensino médio, já estu-
dou piano e canto, fala 
inglês fl uentemente e 
agora estuda italiano e 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

espanhol.
Representada pela 

First Model  a bela tem 
tudo para deslanchar 
em trabalhos Brasil a- 
fora.

Alguém aí duvida? 
Nós não!

De olho nela!
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Na próxima segunda-
-feira (07/02), os vere-
adores abrem os tra-
balhos legislativos de 
2022. Três projetos es-
tão previstos na pauta 
de votação da sessão 
ordinária, que come-
ça às 20 horas com 
transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara 
no Youtube (www.you-
tube.com/CâmaraMu-
nicipaldeJaboticabal), 
e retransmissão pelo 
Facebook (www.face-
book.com/CamaraJa-
boticabal). A sessão 
também será aberta 
ao público, obedecen-
do o limite de 60% da 
capacidade, conforme 
o Decreto Municipal nº 
7606, de 20 de feverei-
ro de 2022.

Entre os projetos da 
Ordem do Dia está o 
de criação da Ouvido-
ria-Geral do Municí-
pio (PL nº 156/2021), 
de autoria do Poder 
Executivo. Segundo o 
texto apresentado, o 
órgão será vinculado 
ao Gabinete do Prefei-
to Municipal e deverá 
atuar diretamente na 
defesa dos direitos dos 
usuários de serviços 
públicos; promover a 

PL que cria Ouvidoria-Geral do Município de Jaboticabal e 
outros dois projetos serão votados nesta segunda-feira (07/02)

Comemorações também incluem a retomada de algumas atividades
 que foram paralisadas em função da pandemia do Coronavírus

Ribeirão Preto (SP), 
3 de fevereiro de 2022 
- Amizade e paixão pe-
los cavalos. Em 1991, 
a combinação desses 
dois fatores deu origem 
à mais representati-
va união de criadores 
de cavalos Mangalar-
ga do interior do Estado 
de São Paulo: o Núcleo 
Mangalarga da Alta Mo-
giana que, em dezembro 
de 2021, completou 30 
anos. A comemoração 
destas três décadas de 
existência terá início du-
rante assembleia que 
será realizada em São 
Joaquim da Barra (SP), 
no próximo dia 12 de fe-
vereiro, na Fazenda San-
ta Cecília. Na ocasião, a 
atual diretoria lançará 
um documentário que 
resgata fragmentos des-
ta história.

Eventos equestres di-
versos como exposições, 
simpósios, jantares, ca-
valgadas, competições, 
leilões, cursos e confra-
ternizações estão entre 
as atividades promo-
vidas e realizadas pelo 
Núcleo ao longo dos 30 
anos, sempre reunindo 
pessoas e famílias em 
torno da criação do ca-
valo da raça Mangalar-
ga. “O Núcleo representa 
um nicho de amigos que 
têm os mesmos concei-
tos de criação do cavalo 
Mangalarga, um animal 
dócil e funcional, ser-
vindo tanto para o lazer, 
como para cavalgadas e 
competições”, fala Sér-
gio Serio, diretor e um 
dos ex-presidentes da 
entidade.

Um dos fundadores, 
Roberto Maestrello, lem-
bra que a criação desta 
estrutura associativista 
foi uma decisão de cria-
dores da região que se 
reuniam e queriam ter 

Núcleo Mangalarga da Alta Mogiana completa 30 anos 
e terá história registrada em documentário

representatividade junto 
à Associacão Brasileira 
de Criadores de Cavalos 
da Raça Mangalarga – 
ABCCRM. “Essa vontade 
veio deste grupo que já 
realizava leilões e caval-
gadas e cresceu com a 
criação do Núcleo. Eu te-
nho orgulho e honra de 
ter sido fundador dessa 
entidade”, expressa. O 
ex-presidente relata que 
o Núcleo foi fundado com 
personalidade jurídica 
e registrado em cartó-
rio, adquirindo CNPJ, se-
guindo todos protocolos 
e trâmites burocráticos 
necessários, fato inédito 
na época.

Silvio Torquato Jun-
queira, atual presidente, 
ressalta que o Núcleo 
Mangalarga da Alta Mo-
giana procura conciliar 
todas as ideias e ten-
dências, alinhavadas 
pelas confraternizações, 
que são o foco principal. 
“Tanto as cavalgadas, 
como as competições e 
exposições sempre fo-
ram muito incentivadas. 
O Núcleo sempre inves-
tiu nisso. Até porque, o 
esporte dá vida para a 
raça e agrega as pesso-
as. Paralelamente, o es-
pírito de família é nosso 
farol condutor. Sem isso, 
a associação não existe”, 
salienta Junqueira, que 
defende esse mesmo ca-
minho para os próximos 
anos do Núcleo.

Lembranças e expec-
tativas

A 2ª Cavalgada na 
Serra da Canastra, em 
setembro de 2019, foi 
a última realizada pelo 
Núcleo. Devido às res-
trições impostas pela 
pandemia do Coronaví-
rus, praticamente toda 
agenda planejada para 
2020 e 2021 foi suspen-
sa, com exceção da Copa 

de Marcha e Função e 
Etapa da Mangalargada, 
que aconteceu em outu-
bro do ano passado, no 
Haras Manoel Leão, em 
Ribeirão Preto. 

A diretoria do grupo 
tem expectativas da re-
tomada gradual das ati-
vidades ainda neste ano. 
De acordo com Fernan-
do Rivabem, associado 
e também ex-presidente, 
duas cavalgadas estão 
na agenda: uma para a 
Serra da Canastra e ou-
tra em Cruzília, no Sul 
de Minas, nos meses de 
junho e julho, respecti-
vamente. “As cavalgadas 
são minhas melhores 
lembranças do Núcleo. 
São programas de vá-
rios dias, que nos pro-
porcionam dormir ao 
relento, viver a natureza 
com toda a força que ela 
tem. Essa convivência 
com pessoas de todas 
as idades cria uma re-
lação de muito respeito, 
principalmente pelo fato 
de que os participantes 
passam difi culdades ao 
mesmo tempo, o que os 
aproximam muito”, conta 
o criador Rivabem.

Mangalarga da Alta 
Mogiana

Além de marcar o 
retorno do tradicional 
calendário, as cavalga-
das integram a come-
moração pelos 30 anos 
de existência do Núcleo, 
que terá, ainda, o lança-
mento de um documen-
tário como registro au-
diovisual desta história. 
Filmada em fazendas de 
criadores associados na 
região, a produção reú-
ne depoimentos de fun-
dadores e até relatos de 
quem nasceu e cresceu 
em meio à movimenta-
ção do Núcleo. 

O vídeo com apelo 
histórico e artístico foi 
desenvolvido pela Tor-
res Comunicação, com 
direção dos documen-
taristas Adriana Silva 
(jornalista e escritora) 
e Toninho Torres (vide-
omaker), com apoio de 
produção, reportagem 
e divulgação da Verbo 
Nostro Comunicação 
Planejada. Após o lança-
mento presencial para 
associados, o documen-
tário será veiculado pela 
internet pelos canais do 
YouTube e redes sociais 
do Núcleo.

Sobre o Núcleo Man-
galarga da Alta Mogiana

Do começo com 30 
criadores, o Núcleo Man-
galarga da Alta Mogiana 
chegou a ter quase 300 
associados, de várias 
regiões do Estado. Pos-
teriormente, associados 
de regiões mais distan-
tes se organizaram e 
constituíram outros Nú-
cleos, sendo a experi-
ência no Núcleo da Alta 
Mogiana o modelo que 
seguiram.  Atualmente, 
são mais de 50, que fa-
zem questão de destacar 
e reforçar o amor pelo 
Mangalarga e a impor-
tância da amizade que os 
mantém juntos. 

Criado em dezembro 
de 1991 e formalmente 
ofi cializado em fevereiro 
de 1992, o Núcleo Man-
galarga da Alta Mogia-
na está ofi cial e formal-
mente ligado à ABCCRM, 
cumprindo sua função 
de unir e representar 
os criadores da região, 
bem como realizar ati-
vidades de fomento da 
Raça Mangalarga.  

Em Ribeirão Preto, em 
meados de 1980, a orga-
nização de exposições, 
leilões e provas eques-
tres na região da Alta 
Mogiana foi o embrião 

do que hoje é o Núcleo. 
“As exposições eram 
organizadas pelos cria-
dores de cada micror-
região e as cavalgadas 
de um dia eram motivo 
para reunião dos amigos 
e suas famílias”, recorda 
Sérgio Serio.

A Casa do Mangalar-
ga, instalada dentro do 
recinto da extinta Feira 
Agropecuária da Alta 
Mogiana (Feapam), fun-
cionou por anos como 
sede do Núcleo, sendo, 
inclusive, o local onde 
sua ofi cialização foi efeti-
vada. Atualmente, a sede 
é na cidade de Ribeirão 
Preto.

Perfi l da raça
A opção dos criado-

res pelo cavalo Man-
galarga está ligada às 
características desse 
animal, que é uma raça 
brasileira, com origem 
nos cavalos ibéricos. É 
um animal resistente, de 
confi ança, confortável e 
com marcha de progres-
são, andamento peculiar, 
perfeito para turismo 
equestre, cavalgadas, 
equoterapia, trabalho 
diário em fazendas, além 
de momentos de lazer de 
toda a família.  

participação do usuá-
rio na administração 
pública, em coopera-
ção com outras enti-
dades em defesa do 
usuário; acompanhar 
a prestação dos servi-
ços públicos, visando 
garantir a sua efetivi-
dade e propor medi-
das para o seu aper-
feiçoamento; receber, 
analisar e responder 
às manifestações a ela 
encaminhadas; enca-
minhar às autoridades 
competentes as mani-
festações, solicitar in-
formações a respeito 
das mesmas, acompa-
nhando o tratamento e 
sua efetiva conclusão; 
entre outros. Ainda de 
acordo com o texto, 
o setor de Ouvidoria-
-Geral será composto 
por pelo menos dois 
servidores recrutados 
do quadro de pessoal 
da Administração e de-
signado pelo Prefeito. 
Dentre os servidores, 
um será denominado 
Ouvidor, que permane-
cerá no cargo por três 
anos consecutivos, po-
dendo ser prorroga-
do uma única vez por 
igual período. O órgão 
terá o prazo de até 20 
dias contados do rece-
bimento para elaborar 

e apresentar resposta 
conclusiva às manifes-
tações recebidas, po-
dendo ser prorrogada 
por mais 10 dias.

Ainda serão vota-
dos o Projeto de Lei nº 
144/2021, de autoria 
da vereadora Profa. 
Paula, que torna obri-
gatório a afi xação de 
cartaz em órgãos pú-
blicos e privados so-
bre as penalidades ad-
ministrativas a serem 
aplicadas pela prática 
de atos de discrimina-
ção racial. De acordo 
com o texto, o cartaz 
deverá ter dimensão 
mínima de 42cmx42cm 
em local visível, de pre-
ferência na área des-
tinada a entrada de 
clientes e usuários dos 
serviços públicos, con-
tendo a informação: 
“Discriminação por 
raça, cor ou etnia é ile-
gal e acarreta multa – 
Lei nº 14.178, de 19 de 
julho de 2010”.

Também será apre-
ciado pelos vereado-
res o Projeto de Reso-
lução nº 19/2021, de 
autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich, que 
dá nova redação a um 
artigo da Resolução 

que instituiu a Galeria 
de Ex-Presidentes da 
Câmara. O texto apre-
sentado institui a Ga-
leria de Presidente da 
Câmara, da Legisla-
tura de 1948 e subse-
quentes, possibilitando 
a fi xação não somente 
dos ex-presidentes, 
como igualmente dos 
que estiverem no car-
go. A matéria recebeu 
na Comissão de Jus-
tiça e Redação (CJR) 
uma emenda modifi ca-
tiva para correção do 
número da resolução, 

que deve ser aprecia-
do pelo plenário.

EXPEDIENTE – Até o 
fechamento desta ma-
téria, 21 projetos es-
tavam previstos para 
a leitura no Expediente 
da sessão ordinária de 
segunda-feira (07/02), 
quando devem come-
çar a tramitar na Câ-
mara. Entre eles, está 
o que dispõe sobre a 
remoção de veículos 
abandonados nas vias 
e espaços públicos 
de Jaboticabal (PL nº 

166/2022).

Todos os projetos em 
tramitação na Câmara 
de Jaboticabal estão 
disponíveis para con-
sulta público no site 
ofi cial do Poder (www.
jaboticabal.sp.leg.br), 
em “Pesquisa de Pro-
posições”, com acesso 
pelo menu “Processo 
Legislativo”, por meio 
de banner na página 
principal do site, ou 
pelo Processo Legisla-
tivo Eletrônico.
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A Prefeitura de Jabo-
ticabal e a Secretaria 
de Saúde intensifi ca-
rão a vacinação con-
tra o novo coronavírus 
neste sábado, 5 de fe-
vereiro, das 8h às 16h, 
com o “Dia C da Vaci-
nação”, com foco prin-
cipal na campanha de 
imunização em crian-
ças de 5 a 11 anos. As 
pessoas com 12 anos 
ou mais também terão 
oportunidade de rece-
berem suas primeiras, 
segundas ou terceiras 
doses. O agendamen-
to segue obrigatório 
pelo site www.vacina.
jaboticabal.sp.gov.br. 
O agendamento para 
este sábado estará 
disponível a partir das 
15h de quinta-feira, 3. 
Confi ra!

Primeiras doses 
de crianças de 5 a 11 
anos:

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, realizou na ma-
nhã de quinta-feira, 27 
de janeiro de 2022, a 
atribuição aulas para 
os professores das 
creches. Pela primei-
ra vez essa prática foi 
adotada em Jabotica-
bal e os profi ssionais, 
de acordo com a clas-
sifi cação, puderam es-
colher em qual sala de 

A Secretaria Mu-
nicipal de Educação, 
Cultura, Esporte e 
Lazer - SECEL comu-
nica as datas do pró-
ximo chamamento 
público e os nomes 
das crianças con-
vocadas, de acordo 
com a “Lista de Espe-
ra” publicada no site 
ofi cial da Prefeitura 
Municipal de Jaboti-
cabal.

Os pais e/ou res-

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
FAE - Fundação de Am-
paro ao Esporte, rea-
lizou na segunda-feira 
(31/01) a reunião de 
lançamento do tradi-
cional Torneio 1º de 
Maio. Com a presença 
de alguns represen-
tantes de times que 
disputarão o torneio, 
o encontro teve como 
foco a explicação so-
bre as principais re-
gras da competição. 
Também foram entre-
gues os envelopes com 
o regulamento comple-
to aos participantes.

Dia C da Vacinação: Prefeitura de Jaboticabal e Secretaria de Saúde 
intensifi cam vacinação contra o novo coronavírus neste sábado, 5; 

pessoas com 12 anos ou mais também terão oportunidade

Pela primeira vez, professores de creche participam 
de atribuição de aulas em Jaboticabal

Chamamento Público das crianças 
cadastradas na lista de creche

FAE realiza reunião de lançamento do Torneio 1º de Maio

Crianças com co-
morbidades e crianças 
de 5 anos sem comor-
bidades:

Abertura do agenda-
mento: Quinta-feira, 3 
de fevereiro, às 15h.

Data da vacinação: 
Sábado, 5 de fevereiro, 
no horário agendado 
entre às 8h e 16h.

Local de Vacinação: 
CIAF I.

Crianças de 6 a 11 
anos sem comorbida-
des:

Abertura do agenda-
mento: Quinta-feira, 3 
de fevereiro, às 15h.

Data da vacinação: 
Sábado, 5 de fevereiro, 
no horário agendado 
entre às 8h e 16h.

Local de Vacinação: 
CIAFs III, VI, VIII e IX.

Primeiras, segundas 
e terceiras doses de 
pessoas com 12 anos 
ou mais:

Os interessados em 
participar deverão se 
inscrever até o dia 18 
de fevereiro, às 17h, na 
FAE, que fi ca localizada 
no Ginásio de Esportes 
“Alberto Bottino” (Av. 
Dr. Fontes, 202 – X). 
Não haverá prorroga-
ção da data. O horário 
de atendimento da FAE 
é de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 11h30 
e das 13h às 17h

No dia 3 de março 
de 2022 foi realizado 
o Congresso Técnico 
com os representantes 
dos times.

12 anos ou mais:
Abertura do agenda-

mento: Quinta-feira, 3 
de fevereiro, às 15h.

Data da vacinação: 
Sábado, 5 de fevereiro, 
no horário agendado 
entre às 8h e 16h.

Local de Vacinação: 
CIAFs II, IV, V, VII e ESF 
Tereza Barbosa.

E lembre-se: o inter-
valo da primeira para 
a segunda dose da va-
cina Coronavac é de 
21 a 28 dias, enquanto 
que a vacina Oxford/
Astrazeneca é de 85 a 
90 dias e da Pfi zer é de 
21 dias para adultos 
acima de 18 anos e oito 
semanas para adoles-
centes de 12 a 17 anos. 
Para as terceiras do-
ses, é preciso aguar-
dar, no mínimo, quatro 
meses entre a segunda 
e terceira dose.

aula trabalharão ao 
longo deste ano letivo. 
Essa medida atende 
um pedido que já havia 
sido feito há anos pelos 
professores da cidade. 

A atribuição ocorreu 
de maneira presencial 
em todas as unidades 
e, alguns professo-
res, que encontram-se 
afastados, participa-
ram por meio de vide-
oconferência ou por 
procuração.

ponsáveis legais das 
crianças receberão 
um telefonema, infor-
mando o dia e o horá-
rio para se apresen-
tarem na nova sede 
da SECEL, localizada 
na Av. Eduardo Zam-
bianchi, 101, Vila In-
dustrial, munidos de 
fotocópia dos seguin-
tes documentos: 

DA CRIANÇA:
    • CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO;

    • CARTEIRA DE 
VACINAÇÃO;

    • CARTÃO DO 
SUS;

    • NÚMERO DO NIS 
(para benefi ciários 
do Bolsa Família).

DO PAI/MÃE/RES-
PONSÁVEL:

    • COMPROVANTE 
DE RESIDÊNCIA (em 
nome do pai/mãe/
responsável)

    A falta desse 
comprovante não 

permitirá a inscrição 
da criança.

    • RG e CPF; 
    • Em caso de 

GUARDA DA CRIAN-
ÇA: cópia do docu-
mento que comprove 
a situação.

Confi ra a lista com-
pleta: 

https://www.jabo-
ticabal.sp.gov.br/.../
chamamento-publi-
co...
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O vice-governador 
de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, inaugurou no 
último sábado, dia 29, 
a unidade do Poupa-
tempo em Jaboticabal. 
O prefeito Emerson 
Camargo recepcionou 
a comitiva estadual no 
Jaboticabal Shopping, 
onde está localizado o 
Poupatempo. 

Também estiveram 
presentes na cerimô-
nia de inauguração, o 
secretário de Desen-
volvimento Regional, 
Marco Vinholi, o diretor 
da Prodesp, André Ar-
ruda, além de diversos 
deputados federais e 
estaduais, prefeitos de 
18 municípios, auto-
ridades em geral, im-
prensa e convidados. 

A presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Renata 
Assirati, e vereadores 
também acompanha-
ram o vice-governador 
e a comitiva durante 
toda a cerimônia de 
inauguração, o lança-
mento da Pedra Fun-
damental do futuro 
Ambulatório Médico 
Municipal de Especia-
lidades, o AME, além 
do anúncio das verbas 
que serão encaminha-
das a Jaboticabal, sen-
do R$ 11 milhões de re-
ais para a perfuração 
de poços artesianos, e 
mais R$ 2 milhões para 
infraestrutura asfálti-
ca em Jaboticabal.  

“A inauguração do 
Poupatempo no Jabo-
ticabal Shopping, com 
a presença do vice-
-governador, Rodrigo 
Garcia, com certeza é 
o nosso maior marco 
histórico até o momen-
to. Foi realmente mui-
to especial para todos 
nós, jaboticabalenses, 
onde teremos um Pou-
patempo só nosso, da 

Poupatempo é inaugurado em Jaboticabal 
com a presença do vice-governador Rodrigo 

Garcia e diversas autoridades 

nossa cidade, e tudo 
isso graças ao nosso 
prefeito Emerson Ca-
margo, com o apoio 
do deputado federal 
Samuel Moreira”, des-
taca a presidente do 
Legislativo Municipal, 
Renata Assirati, que 
juntamente com o ve-
reador Daniel Rodri-
gues, apoiaram de for-
ma efetiva a vinda do 
Poupatempo. 

A presidente com-
pleta, “foi um trabalho 
e empenho único de 
todos os vereadores 
da nossa Casa de Leis, 
todos, juntos, trabalha-
mos por esta unidade 
importante, tanto para 
Jaboticabal, como re-
gião, com capacidade 
para realizar 160 aten-
dimentos presenciais e 
virtuais por dia”.

Para a inauguração, 
compareceram os ve-
readores Daniel Rodri-
gues, Dr. Edu Fenerich, 
Dr. Mauro Henrique 
Cenço, Gregório Ca-
sagrande, Pepa Servi-
done, Paulo Henrique 
Advogado, Val Barbieri, 
Dra. Andréa Delegada, 
Gilberto de Faria, Ro-
naldinho e Prof. Jonas.

Renata Assirati tam-
bém destacou a impor-
tância do lançamento 
da Pedra Fundamental 
do Novo Centro de Saú-
de, o AME, que em bre-
ve será construído no 
bairro Sanbra e a uni-
dade levará o nome de 
Dr. Armando Caetano 
Assirati; de Dr. Chiqui-
nho Iglesias, a Sala de 
Pediatria; e de Sueli do 
Samu, a sala de Enfer-
magem. Todos projetos 
e indicações de sua au-
toria e aprovadas por 
unanimidade nas ses-
sões ordinárias. 

Durante entrevista 

coletiva, o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, 
destacou a importân-
cia do equipamento 
público do estado a 
serviço da população, 
o Poupatempo, e agra-
deceu a hospitalidade 
de Jaboticabal. 

“Fizemos a entrega 
deste novo serviço, o 
Poupatempo, e anun-
ciando  o futuro de 
obras para a cidade. 
Sabemos do esforço 
em criar um equipa-
mento muito grande de 
atendimento à saúde, 
que é o AME, e o go-
verno de São Paulo é 
parceiro da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, com 
R$3,5 milhões de reais 
para realizar o sonho 
da cidade e a liberação 
de mais R$2 milhões 
de reais para recape-
amento asfáltico. Esta-
mos reforçando o com-
promisso do Governo 
Estadual com Jaboti-
cabal. São recursos 
para fazer com que a 
cidade possa afastar 
qualquer crise hídrica 
para o futuro, mais de 
R$ 11 milhões de re-
ais do Desenvolve São 
Paulo, recurso para 
perfuração de poços 
artesianos e também 
reformas de escolas. 
São muitas ações que 
estão acontecendo do 
Governo de São Paulo. 
Anunciamos também 
a duplicação da Rodo-
via Cunha Bueno para 
melhorar o acesso a 
Jaboticabal”, destaca 
Rodrigo Garcia. 

O vice-governador 
também agradeceu a 
recepção que Jabo-
ticabal teve com sua 
comitiva. “Trago um 
abraço do governador 
João Dória e agrade-
ço a hospitalidade que 
você (prefeito Emerson 
Camargo), juntamente 
com sua esposa nos 
receberam na cidade. 

É muito bom ver a ci-
dade desenvolvendo, e 
agora trazendo o equi-
pamento público mais 
desejado do interior de 
São Paulo. Parabéns 
à sua administração 
e a toda a população 
que tem o melhor ser-
viço público do Brasil 
aqui em Jaboticabal. 
Agradeço o vice-pre-
feito, Nelson Gimenez 
e a sua esposa Danie-
le, por este excelente 
trabalho em conjunto. 
Cumprimento a pre-
sidente da Câmara 
Municipal, Renata As-
sirati, e em nome dela 
todos os vereadores 
aqui presentes. Para-
béns, presidente, pelo 
trabalho que tem reali-
zado e na parceria que 
tem na construção do 
AME”, nas palavras do 
vice-governador, que 
após o cerimonial, co-
nheceu as instalações 
do Poupatempo e, em 
seguida, retornou a 
São Paulo. 

O prefeito Emerson 
Camargo comenta so-
bre a inauguração e 
visita do vice-gover-
nador, Rodrigo Gar-
cia. “Um momento 
histórico para a nos-
sa cidade, ao lado do 
vice-prefeito, Nelson 
Gimenez. O Governo do 
Estado verifi cou que 
as nossas propostas 
eram viáveis. O gover-
nador João Dória e o 
vice-governador Ro-
drigo Garcia abraça-
ram esta ideia do Pou-
patempo, juntamente 
com o deputado fede-
ral, Samuel Moreira; o 
diretor-presidente do 
Detran, Neto Mascella-
ni; o diretor adminis-
trativo fi nanceiro da 
Prodesp, Murilo Ma-
cedo; e o secretário de 
Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi. 
Rodrigo Garcia veio 
neste momento histó-

rico, com mais verbas 
para o nosso município 
e agradeço também ao 
secretário de Gover-
no, Rodrigo Manolo, 
os administradores do 
Jaboticabal Shopping, 
o secretário de Indús-
tria e Comércio, Lucas 
Ramos e toda a popu-
lação de Jaboticabal. 
Tenho que agradecer a 
presidente Renata As-
sirati e todos os vere-
adores. É a prefeitura 
e o legislativo de mãos 
dadas para o progres-
so da nossa cidade.” 

O vice-prefeito Nelson 
Gimenes também des-
tacou sobre a inaugu-
ração do Poupatempo. 
“Agradecemos este mo-
mento importante para 
a nossa cidade. Sempre 
quisemos isso. Muitos 
sonharam e o prefeito 
Emerson Camargo re-
alizou este importante 
projeto. E está chegan-
do mais emendas prio-
ritárias. E agradecemos 
o governo de São Pau-
lo por mais esta verba 
para recapeamento as-
fáltico.”

O vereador Daniel 
Rodrigues comemora 
a inauguração do Pou-
patempo. “Estou muito 
feliz onde realizamos 
a inauguração do tão 
esperado Poupatem-
po. Uma luta de tantos 
anos e hoje é realidade 
em Jaboticabal. Estou 
muito feliz por fazer 
parte desta conquista 
junto à presidente da 
Câmara Municipal, Re-
nata Assirati, o prefeito 
Emerson Camargo e o 
vice-prefeito, Nelson 
Gimenez, em especial 
ao nosso amigo e pre-
sidente do Detran Neto 
Mascellani e todos que 
contribuíram para a 
vinda do Poupatempo 
no nosso município”, 
salienta.

Lucas Ramos, secre-
tário da Indústria e Co-

mércio de Jaboticabal, 
também falou sobre a 
vinda e o empenho que 
teve com o Poupatem-
po. “É um dia para fi car 
na história de Jabotica-
bal, tanta representati-
vidade que é o prefei-
to Emerson Camargo, 
com a presença de 18 
prefeitos municipais. 
Hoje o Poupatempo 
está inaugurado e já ti-
vemos na primeira se-
mana mais de mil aten-
dimentos. Jaboticabal 
já está com o serviço 
mais bem avaliado do 
estado à disposição”. 

O secretário também 
destaca o atendimen-
to do Poupatempo no 
Jaboticabal Shopping, 
que será das 9h às 
17h, de segunda a sex-
ta-feira, e aos sábados, 
das 9h às 13h. 

A presidente Renata 
Assirati fi naliza com 
muita satisfação pela 
vinda do Poupatempo. 
“Foi um sábado mara-
vilhoso e estamos em-
polgados pelo sucesso 
com o Poupatempo, 
junto com a população. 
Estávamos com depu-
tados federais estadu-
ais, entre eles o Ricar-
do Madalena, o Samuel 
Moreira, vários pre-
feitos, como o Duarte 
Nogueira, de Ribeirão 
Preto, entre outros, to-
dos muito importantes 
que compareceram ao 
evento. O tão sonhado 
Poupatempo aconte-
ceu  graças ao empe-
nho do prefeito Emer-
son Camargo, frente 
ao governo do estado. 
O descerramento da 
placa  do futuro AME, 
durante a inaugura-
ção simbólica, também 
foi muito importante. 
Agradecemos o nosso 
governador, as verbas 
que trouxe. Executivo 
e legislativo: estamos 
fazendo o melhor para 
Jaboticabal”.


