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Jaboticabal
A GAZETA

Prefeito Prof. Emerson Camargo e os secretários Lucas Ramos e Alberto 
Almeida apresentam às entidades detalhes de como poderá ser a festa 

este ano. Renata Assirati e vereadores também estiveram presentes

O Reencontro: presidente do Legislativo participa 
de reunião sobre Festa do Quitute 2022

O aniversário de Ja-
boticabal é marcado 
pela Feira de Artesa-
nato e Festa do Quitu-
te, atraindo a popula-
ção e também cidades 
vizinhas para pres-
tigiarem a festa que 
possui décadas de his-
tória. Além de atrativos 
shows, as comidas típi-
cas de vários estados 
brasileiros e também 
do mundo afora, estão 
presentes na festa que 
conquista milhares de 
pessoas.  

Durante dois anos, 
devido à pandemia, 
a festa tomou outros 
perfi s, fazendo com 
que as entidades par-
ticipassem com o Qui-
tute Online, mas a 
saudade, claro, fi cou 
marcada entre os fre-
quentadores, artesãos 
e entidades. 

O Reencontro foi o 
nome defi nido e que 
marcará a 38ª edição da 
festa, nos 194 anos de 
Jaboticabal, que acon-
tecerá entre os dias 12 
e 17 de julho. E na úl-
tima quarta-feira, dia 
30, aconteceu uma reu-
nião com o prefeito Prof. 
Emerson Camargo, jun-
tamente com a comissão 
organizadora e repre-
sentantes de entidades e 
clubes de serviços. 

A comissão organi-
zadora está compos-
ta por Lucas Ramos, 
presidente; Daniele 
Jovino Gimenes, vice-
-presidente; Abel Apa-
recido Zeviani e Thais 
Creolezio, como 1º e 2º 
secretários, respecti-
vamente; e Luiz Anto-
nio Fieno, tesoureiro, 
além de membros que 
integram a comissão 
deste ano. 

A presidente do Le-
gislativo, Renata As-
sirati e  o vereador 
Ronaldinho são os re-
presentantes da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal. Durante 

a reunião, também es-
tiveram presentes Val 
Barbieri e  Prof. Jonas, 
além de assessores. 

O prefeito Emerson 
Camargo, Lucas Ra-
mos e o secretário de 
planejamento Alberto 
de Almeida, apresenta-
ram o layout da festa, 
a situação atual da es-
tação de eventos Cora 
Coralina e as mudan-
ças que deverão ser 
feitas. Os representan-
tes de entidades tam-
bém tiveram a oportu-
nidade de destacarem 
os pontos necessários. 

Em entrevista, o pre-
feito de Jaboticabal, 
destacou a importân-
cia de retomar a Festa 
do Quitute. “Hoje é um 
momento de retomada 
ofi cial após dois anos 
sem a festa presen-
cial. As entidades e 
os clubes de serviços 
prestam relevantes e 
imprescindíveis ações 
à sociedade. Uma vez 
que estavam os da-
dos mostrando a bai-
xa transmissão da do-
ença e diminuição dos 
internados, além de 
observarmos os crité-
rios do Ministério da 
Saúde, a Secretaria 
Estadual de Saúde, os 
técnicos do estado e 
obviamente os técni-
cos aqui do município 
que compõem o comitê 
de contingenciamen-
to do coronavirus, nós 
caminhamos para a 
proposta da festa pre-
sencial, caso ocorra 
uma alta da Covid-19 
em Jaboticabal, ela 
voltará para modalida-
de online e drive-thru. 
Com a festa presencial, 
a prefeitura irá ofere-
cer toda a estrutura 
possível, para que as 
entidades possam re-
tornar às atividades. O 
tema da nossa festa é 
o Reencontro, porque 
é o encontro de ale-
grias e o reencontro 

de famílias, de ideias 
de bate-papo de tudo 
aquilo que é gostoso e 
que estava distante”, 
explica o prefeito. 

O secretário de in-
dústria Comércio e 
turismo, Lucas Ramos 
comenta o sentimento 
de alegria desse retor-
no da festa. “Hoje é um 
dia muito especial para 
a nossa cidade, a fes-
ta do Reencontro está 
aberta para a nossa 
querida cidade que 
vem esperando ansio-
samente. Quero agra-
decer as entidades que 
fazem um trabalho es-
petacular pela nossa 
cidade. Toda a ajuda 
que podemos colocar, 
as entidades são me-
recedoras, e fi ca nos-
sa gratidão ao prefeito 
Emerson Camargo, ter 
colocado o gás de co-
zinha gratuitamente às 
entidades”, fortalece o 
presidente da festa. 

Renata Assirati co-
memora o início da 
festa e esta primeira 
reunião com as enti-
dades. “Nós estamos 
aguardando uma festa 
linda para a nossa Ja-
boticabal, temos uma 
alegria muito grande 
que as entidades não 
precisarão gastar com 
o gás e é um presente 
imenso. Foi um prazer 

estar presente na reu-
nião juntamente com o 
prefeito Emerson Ca-
margo e o presidente 
da festa, Lucas Ramos. 
Estamos trabalhando 
de mãos dadas por Ja-
boticabal, para que a 
Festa do Quitute seja 
grandemente linda, 
com toda a proteção e 
os cuidados necessá-
rios”, salienta Renata 
Assirati.

*O secretário de 
Planejamento, Alberto 
Almeida, destacou as 
reformas que deverão 
ser realizadas, entre 
piso, encanamento de 
gás, entre outros. “A 
situação da Estação 
Cora Coralina está 
bem complicada e fi-
cou depredada, com 
furtos também, e fize-
mos um levantamento 
para reforma e voltar 

a receber eventos, 
como a Festa do Quitu-
te. É necessário fazer 
a parte elétrica, a rede 
de gás, a manutenção 
dos fios elétricos, re-
paros dos banheiros 
e nas partes internas 
das tendas, entre ou-
tros. A estimativa e 
fechamento do orça-
mento será em torno 
de R$ 300 mil reais”, 
finaliza Alberto.
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 EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003585-19.2018.8.26.0291 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) MARIA ALCEDINA DE AMORIM SILVA, 
Brasileira, Casada, Prendas do Lar, RG 52.718.527-9, CPF 346.222.921-49, com endereço à Rua Maria Sebastiana Campos, 230, 
Centro-Sul, CEP 78110-129, Varzea Grande - MT e JOSÉ MARIA ALVES DA SILVA, Brasileiro, Casado, Armador, RG 11.443.099-8, 
CPF 002.434.568-75, com endereço à Rua Maria Sebastiana Campos, 230, Centro-Sul, CEP 78110-129, Varzea Grande - MT, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Morada do Campo Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
alegando, em síntese, que no dia 15 de Julho de 2012, o Executado firmou com a credora, ora Exequente, Instrumento Particular de 
Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de Preço e Alienação Fiduciária em Garantia, sob o nº 026319. Ocorre, contudo, que o 
parcelamento objeto do Instrumento Contratual supra descrito, encontra-se vencido e não pago desde Janeiro de 2014, incidindo-se 
desde então os encargos contratuais de inadimplemento, quais sejam: Correção Monetária; Juros moratórios a taxa de 1% (um por 
cento) ao mês; e, Multa de 2% (dois por cento), incidentes sobre o valor do débito. Encontrando se o(s) executado(s) 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$ 36.797,18 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 esta cidade de Jaboticabal, aos 21 de março de 2022.

SÍTIO PRÓXIMO DE RIBEIRÃO PRETO 
5.30 Alqueires 1.800.000.

Vendo sítio muito bom , entre Sertãozinho  e Dumont.  5.30 
alqueires,  duas casas,  energia: transformador novo. Energia trifá-
sica, curralama, brete e represa. 

Muito boa água poço, caixa d’água, confi namento,  chiqueiro 
para 600 cabeça de porcos, córrego no fundo, todo plano  perto do 
asfalto,  perto Sertãozinho,  perto de Dumont.  Sítio há mil metros 
do Hotel Fazenda Vista Alegre. Serve para cana, serve para amen-
doim, serve para gado de leite e para criação de peixes. 

R$ 1.800.000,00.
Aceito pick up como parte de pagamento. Documentação em 

ordem. Particular  - 16 - 974007711

 

 

 

 
 

 

Nossos inimigos têm os dias contados... 

Sim, nossos inimigos 
têm os dias contados! 
É uma questão de pro-
gresso que faz parte da 
Lei de Justiça, Amor e 
Caridade. Passo a pas-
so, processo íntimo a 
processo íntimo, um de 
cada vez, assim como 
acontece na Natureza 
(e nós somos parte inte-
grante dela), nós vamos 
acabar com nossos ini-
migos. Tenho essa cer-
teza íntima quando olho 
pra mim e me lembro 
que sou Filha de Deus, 
acompanhada de per-
to por Jesus e Amigos 
Espirituais que me pro-
tegem, inspiram e me 
Amam!

Utilizo-me desse tex-
to de Humberto de 
Campos, cujo título é 
‘Os maiores inimigos’ 
e consta do livro Luz 
Acima, de psicografi a 
de Chico Xavier. “Cer-
ta feita, Simão Pedro 
perguntou a Jesus: — 
Senhor, como sabe-
rei onde vivem nossos 
maiores inimigos? Que-
ro combatê-los, a fi m de 
trabalhar com efi ciên-
cia pelo Reino de Deus.

Iam os dois de cami-
nho, entre Cafarnaum 
e Magdala, ao sol ruti-
lante de perfumada ma-
nhã. O Mestre ouviu e 
mergulhou-se em longa 
meditação. Insistindo, 
porém, o discípulo, ele 
respondeu benevola-
mente:— A experiência 
tudo revela no momento 
preciso. — Oh! — excla-
mou Simão, impaciente 
— a experiência demo-
ra muitíssimo…

O Amigo Divino escla-
receu, imperturbável: 
— Para os que possuem 
“olhos de ver” e “ouvidos 
de ouvir”, uma hora, às 
vezes, basta ao apren-
dizado de inesquecíveis 
lições.

Pedro calou-se, de-
sencantado. Antes que 
pudesse retornar às 
interrogações, notou 
que alguém se esguei-
rava por trás de velhas 
fi gueiras, erguidas à 
margem. O apóstolo 
empalideceu e obrigou 
o Mestre a interromper 
a marcha, declarando 
que o desconhecido era 
um fariseu que procu-
rava assassiná-lo. Com 

palavras ásperas desa-
fi ou o viajante anônimo 
a afastar-se, ameaçan-
do-o, sob forte irrita-
ção. E quando tentava 
agarrá-lo, à viva força, 
diamantina risada se 
fez ouvir. A suposição 
era injusta. Ao invés de 
um fariseu, foi André, 
o próprio irmão dele, 
quem surgiu sorriden-
te, associando-se à pe-
quena caravana.

Jesus endereçou ex-
pressivo gesto a Simão 
e obtemperou:— Pedro, 
nunca te esqueças de 
que o medo é um adver-
sário terrível. Recom-
posto o grupo, não ha-
viam avançado muito, 
quando avistaram um 
levita que recitava pas-
sagens da Tora e lhes 
dirigiu a palavra, me-
nos respeitoso. Simão 
inchou-se de cólera. 
Reagiu e discutiu, longe 
das noções de tolerân-
cia fraterna, até que o 
interlocutor fugiu, ame-
drontado.

O Mestre, até en-
tão silencioso, fi xou 
no aprendiz os olhos 
muito lúcidos e inqui-
riu: — Pedro, qual é a 
primeira obrigação do 
homem que se candi-
data ao Reino Celeste? 
A resposta veio clara e 
breve: — Amar a Deus 
sobre todas as coisas 
e ao próximo como a si 
mesmo.

— Terás observado 
a regra sublime, neste 
confl ito? — continuou o 
Cristo, serenamente — 
recorda que, antes de 
tudo, é indispensável 
nosso auxílio ao que ig-
nora o verdadeiro bem 

e não olvides que a có-
lera é um perseguidor 
cruel.

Mais alguns passos e 
encontraram Teofras-
to, judeu grego dado 
à venda de perfumes, 
que informou sobre 
certo Zeconias, lepro-
so curado pelo profeta 
nazareno e que fugira 
para Jerusalém, onde 
acusava o Messias com 
falsas alegações. O 
pescador não se conte-
ve. Gritou que Zeconias 
era um ingrato, relacio-
nou os benefícios que 
Jesus lhe prestara e 
internou-se em longos 
e amargosos comentá-
rios, amaldiçoando-lhe 
o nome.

Terminando, o Cristo 
indagou-lhe: — Pedro, 
quantas vezes perdoa-
rás a teu irmão? — Até 
setenta vezes sete — 
replicou o apóstolo, hu-
milde. O Amigo Celeste 
contemplou-o, calmo, e 
rematou:— A dureza é 
um carrasco da alma.

Não atravessaram 
grande distância e cru-
zaram com Rufo Grá-
cus, velho romano se-
miparalítico, que lhes 
sorriu, desdenhoso, do 
alto da liteira susten-
tada pelos escravos 
fortes. Marcando-lhe o 
gesto sarcástico, Simão 
falou sem rebuços: — 
Desejaria curar aquele 
pecador impenitente, a 
fi m de dobrar-lhe o co-
ração para Deus.

Jesus, porém, afa-
gou-lhe o ombro e ajun-
tou:— Por que institui-
ríamos a violência no 
mundo, se o próprio Pai 
nunca se impôs a nin-

guém? E, ante o com-
panheiro desapontado, 
concluiu:— A vaidade é 
um verdugo sutil.

Daí a minutos, para 
repasto ligeiro, chega-
vam à hospedaria mo-
desta de Aminadab, um 
seguidor das ideias no-
vas. À mesa, um certo 
Zadias, liberto de Cesa-
reia, se pôs a comentar 
os acontecimentos polí-
ticos da época. Indicou 
os erros e desmandos 
da Corte Imperial, ao 
que Simão correspon-
deu, colaborando na 
poda verbalística. Digni-
tários e fi lósofos, admi-
nistradores e artistas 
de além-mar sofreram 
apontamentos ferinos. 
Tibério foi invocado com 
impiedosas recrimina-
ções. Finda a animada 
palestra, Jesus pergun-
tou ao discípulo se aca-
so estivera alguma vez 
em Roma. O esclareci-
mento veio depressa:— 
Nunca.

O Cristo sorriu e ob-
servou: — Falaste com 
tamanha desenvoltura 
sobre o Imperador que 
me pareceu estar dian-
te de alguém que com 
ele houvesse privado in-
timamente. Em seguida, 
acrescentou: — Esteja-
mos convictos de que 
a maledicência é algoz 
terrível. O pescador de 
Cafarnaum silenciou, 
desconcertado.

O Mestre contemplou 
a paisagem exterior, fi -
tando a posição do astro 
do dia, como a consul-
tar o tempo, e, voltando-
-se para o companheiro 
invigilante, acentuou, 
bondoso: — Pedro, há 
precisamente uma 
hora procuravas situar 
o domicílio de nossos 
maiores adversários. 
De então para cá, cinco 
apareceram, entre nós: 
o medo, a cólera, a du-
reza, a vaidade e a ma-
ledicência… Como reco-
nheces, nossos piores 
inimigos moram em 
nosso próprio coração. 
E, sorrindo, fi nalizou: — 
Dentro de nós mesmos, 
será travada a guerra 
maior.”

********
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espí-
ritos

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho 
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          Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
          CNPJ 57.717.282/0001-60                                     Fone: (0xx16) 3202-5355 

          Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
         Entidade Sindical Filiada à União dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais, 

         Autárquicos, Fundacionais e Afins do Estado de São Paulo – USIMESP 
         Frente Municipalista dos Servidores Públicos Municipais 

         Filiado à Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo 
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EDITAL DE ITINERÁRIO DAS URNAS, MESAS COLETORAS E  LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, em atenção ás normas Estatutárias , FAZ SABER aos que o presente 
EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que para as Eleições Sindicais,  que serão realizadas nos dias 17 e 18 de Maio de 2022, foi 
determinado os seguintes locais para instalação das mesas coletoras fixa e itinerantes de votos e distribuição de urnas, como segue: MESA 
COLETORA N º 01 – FIXA: SEDE DO SINDICATO MESA COLETORA Nº 02 – ITINERANTE: Centro de Recreação; Secretaria de 
Agricultura e  Meio Ambiente; Secretaria da Educação;  Arquivo Geral;  Paço Municipal; Creches; Ciaf’s;  Vetores e Zoonoses; Secretaria de 
Indústria e Comércio; Horta; Viveiro; Canil; Ambulatório do DST; Varejão; Departamento de Medicina do Trabalho; Casa Transitória; Cras; 
Creas;  Aposentados; Praças; Luzitania. MESA COLETORA Nº 03 – ITINERANTE: Centro Operacional Municipal - (Garagem Municipal); 
Ciaf”s; Creches; Escolas Municipais e Estaduais; Cap’s; Lajota; Transporte Educação; Cemitério; Inagro; Tiro de Guerra; Cras; Creas; Centro 
Especializado Odontológico - CEO; Bombeiro; Terminal Rodoviário; Departamento Vigias;  Praças; Córrego Rico, Aposentados e Praças. 
MESA COLETORA Nº 04 – ITINERANTE: S.A.A.E.J. – Estação de Tratamento de Água e Esgotos; Poços e Bombas; Estações de Captação; 
Escritório. Ciaf”s; Creches; Escolas Municipais e Estaduais; Museu; Escola Artes; Secretaria da Saúde; Farmácia; Promoção Social; Biblioteca; 
Mercado Municipal; SAMU; Seprem; Câmara; Unidade de Pronto Atendimento - UPA; Mini Usina; Ginásio Esportes; Centro Saúde; Laboratório 
Municipal; Transporte da Saúde; Departamento de Trânsito; Unidade da Mulher; Secretaria de Assistência e Ação Social; Vigilância Sanitária, 
Vigilância Epidemiológica;  Junta Militar; Praças. Assim, para que ninguém alegue desconhecimento, expediu-se, de acordo com as normas 
estatutárias, o presente Edital para conhecimento e  que vai publicado na Imprensa local e afixado nos demais locais de costumes.  Registre-se e 
Publique-se. Jaboticabal, 15 de Março de 2.022. RITA DE CASSIA MORANO CANDELORO - Presidente da Comissão Eleitoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recebi o original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição ______________, 
 
 no dia _____de ________________de 2022. 
 
 
 
Jaboticabal, 28 de Março de 2022. 
 
 
 
Assinatura do responsável:_____________________________________________ 
 

EDITAL DE ITINERÁRIO DAS URNAS, MESAS COLETORAS E  LOCAIS DE FUNCIONA-
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de Guerra; Crás; Creas; Centro Especializado Odontológico - CEO; Bombeiro; Terminal Rodoviário; 
Departamento Vigias;  Praças; Córrego Rico, Aposentados e Praças. MESA COLETORA Nº 04 – ITI-
NERANTE: S.A.A.E.J. – Estação de Tratamento de Água e Esgotos; Poços e Bombas; Estações de 
Captação; Escritório. Ciaf”s; Creches; Escolas Municipais e Estaduais; Museu; Escola Artes; Secreta-
ria da Saúde; Farmácia; Promoção Social; Biblioteca; Mercado Municipal; SAMU; Seprem; Câmara; 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA; Mini Usina; Ginásio Esportes; Centro Saúde; Laboratório Mu-
nicipal; Transporte da Saúde; Departamento de Trânsito; Unidade da Mulher; Secretaria de Assistência 
e Ação Social; Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica;  Junta Militar; Praças. Assim, para que 
ninguém alegue desconhecimento, expediu-se, de acordo com as normas estatutárias, o presente Edital 
para conhecimento e  que vai publicado na Imprensa local e afi xado nos demais locais de costumes.  
Registre-se e Publique-se. Jaboticabal, 15 de Março de 2.022. RITA DE CÁSSIA MORANO CANDE-
LORO - Presidente da Comissão Eleitoral
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O INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS E 
A   ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

(José Roberto Bottino)  
Advogado

Francisco Gomes 
Brandão, baiano, de Sal-
vador, ingressou na Fa-
culdade de Direito, em 
Coimbra, Portugal.

Durante o curso uni-
versitário, encontrou-se 
com temas atuais,  que 
abalavam o mundo de 
então.

Obras, estudos, pes-
quisas, nos mais varia-
dos campos da ciência, 
de forma especial as-
sentadas nas posições 
dos iluministas, revolu-
cionavam o mundo. As 
causas, as razões e os  
fundamentos que gera-
ram as três revoluções: 
a Gloriosa, ocorrida na 
Inglaterra;   a indepen-
dência  Americana,  nos 
Estados Unidos,  e a 
Francesa, especialmen-
te em Paris, alteraram 
valores e comporta-
mentos.

Em 1828, espraiou-
-se pelo Brasil aqueles 
valores. Emergiu, en-
tão, a necessidade de 
criarem-se Faculdades 
de Direito. Então, foram 
criadas   a Faculdades 
de Direito,  em  Olinda, 
Pernambuco, no Mos-
teiro de São Bento;  e em 
São Paulo, no Convento 
de São Francisco.

De retorno ao Brasil, 
Francisco Gomes Bran-
dão,  demonstrou ao 
Governo, que a  profi s-
são de advogado  deve-
ria ser   regulamentada. 
Pois, assim se poderia 

Próximo chamamento 
público

A Secretaria Mu-
nicipal de Educação, 

inscrevê-los, conferir-
-lhes direitos,  deveres, 
além de estatuir normas 
de conduta que, se des-
respeitadas, poderiam 
gerar  infrações, fatos 
que poderiam selar em  
penalidades.

A título de elucidação, 
creio que se deve anotar 
que, à  época, poderiam 
advogar: os que  conclu-
íssem o Curso de Direito; 
os práticos,  autodidatas 
que possuíssem conhe-
cimentos jurídicos, mas 
que deveriam se subme-
ter à exame pelo Tribu-
nal;  e os rábulas,  que 
eram as pessoas que 
recebessem  procura-
ção de terceiros.

Em 1.843, nasceu  o 
Instituto dos Advogados 
Brasileiros. 

Seu objetivo principal 
era: o de batalhar para 
a criação da Ordem dos 
Advogados Brasileiros.

Francisco Gomes 
Brandão, elegeu-se o 
primeiro Presidente do 
I. A. B. 

Detentor  de vasta 
cultura, destemor e so-
nhos, sentindo as injusti-
ças então existentes, re-
solveu mudar de nome. 
Passou a chamar-se  
FRANCISCO GÊ ACAIBA 
MONTEZUMA.

Alguém já disse que:“ 
Mudar é fácil, o difícil é 
aceitar as mudanças“. 

Ele não teve medo de 
mudar o nome e o com-
portamento.

Os índios, eram perse-
guidos e escravizados; o 
tráfego dos africanos, 
campeava;  a escra-
vização, os  açoites, a 
marcação com ferro 
em brasa nos escravos, 
para identifi car o nome 
de seu  proprietário, a 
realidade o chocou.

Mudou de nome e ati-
tude.

Acompanhado de ou-
tros colegas advoga-
dos, postulou Direitos, 

mesmo contrário às leis 
existentes, a fi m de que 
resplandecesse a Justi-
ça. 

Houve resistência, 
mas não desistência.   

Assim, Gê, era uma 
homenagem à todos os 
indígenas brasileiros;  
Acaiba,  aos tupis, e 
Montezuma,  ao impera-
dor Asteca.

Contudo, somente 80 
anos após, Getúlio Var-
gas, também advoga-
do, através do Decreto 
19.408/ 1930,  criou-se 
a O.A.B.

A importância e a 
grandeza do Instituto 
dos Advogados, encon-
tra-se materializada no  
artigo 1º. do Decreto, 
que diz : “Fica criada a 
Ordem dos Advogados 
dos Brasileiros, órgão 
de disciplina e seleção 
da classe dos advoga-
dos, que se regerá pelos 
Estatutos que forem vo-
tados pelo Instituto dos 
Advogados Brasileiros, 
com a colaboração dos 
Institutos dos Estados e 
aprovados pelo gover-
no.

Portanto, a OAB 
nasceu no ventre dos 
INSTITUTOS DOS AD-
VOGADOS BRASILEI-
ROS, Federal e  Esta-
duais.

Tao importante são 
os Institutos que, até 
os diais atuais, man-
tem-se-lhe  assento 
cativo no Conselho Fe-
deral da O.A.B.

Ah! Nós tivemos um 
advogado prático, em 
Jaboticabal. Extrema-
mente culto, educado, 
jurista de escol, que, 
em 1915, lançou a 
obra  “O Consultor Ju-
rídico”, anterior, por-
tanto, do Código Civil 
Brasileiro de 1917.

Mas, isso é outra his-
tória.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 79/2022

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

EXONERA, a partir de 01 de abril de 2022 (trabalhado) a Assessora de Gabinete 
Patrícia Aparecida Rizzo Moraes, lotada no Gabinete do Vereador Jonas, com fun-
damento no art. 66 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 31 de março de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 33/2022

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

Conforme formalização feita a partir do disposto no Art. 2º do Decreto Legislativo 
nº 759, de 21 de setembro de 2021, c/c o disposto no Ato da Presidência nº 31, de 25 
de janeiro de 2022, os seguintes homenageados receberão a Medalha comemorativa 
pelos 30 anos da empresa jaboticabalense SAN MARINO URBANISMO:

1. 101 FM 16. João Antônio Real

2. Agnaldo Cabral Miranda 17. Jornal O Combate

3. Antônio Carlos Fabris 18. Luís Carlos Córnia

4. Ayrton Salvador Leopoldino - in memorian 19. Marcelo Costa

5. Carlito Aparecido de Brito 20. Marcelo Teixeira De Stéfani

6. Cláudia Serranone Lacativa Morgatto 21. Mônica Rodrigues Braga

7. Donizete Aparecido Randisk 22. Nivaldo Gomes de Souza

8. Eduardo Gorayeb 23. Rafael Salvador Bianco

9. Elaine Cristina Rettondim Gazeta 24. Renato Celestino

10. Eldino Zeli 25. Ricardo Scatolin

11. Eliana Maria Vilhena De Stéfani 26. Roberto Pupulin

12. Elvio Roberto Morgatto 27. Sebastião Ricardo Cardoso

13. Felipe Masiero Estácio 28. Silvio Trajano Contart

14. Genaro Paschoini 29. Valdimir Aparecido Demonari

15. Gerson Tereska 30. Wladimir Morgatto

Jaboticabal, 1º de abril de 2022.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N. 03/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
FUNDAMENTO: Art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993.
PROCESSO N. 32/2022 – Inexigibilidade nº 01/2022
OBJETO: Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para uso exclu-
sivo da Câmara Municipal de Jaboticabal para atendimento das unidades administrativas 
internas desse Legislativo (CPFL).
VALOR ESTIMADO: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 23/02/2022

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 04/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE JABOTICABAL 
- SAAEJ
FUNDAMENTO: Art. 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/1993.
PROCESSO N. 103/2022 – Inexigibilidade nº 02/2022
OBJETO: Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto para uso exclu-
sivo da Câmara Municipal de Jaboticabal para atendimento das unidades administrati-
vas internas desse Legislativo (SAAEJ).
VALOR ESTIMADO: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/03/2022

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 
oficial da Prefeitura 
Municipal de Jaboti-
cabal.

Os pais e/ou res-
ponsáveis legais 
das crianças rece-
berão um telefone-
ma, informando o 
dia e o horário para 
se apresentarem 
na nova sede da SE-
CEL, localizada na 
Av. Eduardo Zam-
bianchi, 101, Vila 
Industrial, munidos 
de fotocópia dos se-
guintes documentos:

DA CRIANÇA:
• CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO;
• CARTEIRA DE VA-

CINAÇÃO;
• CARTÃO DO SUS;
• NÚMERO DO NIS 

(para beneficiários 
do Bolsa Família).

DO PAI/MÃE/RES-
PONSÁVEL:

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

A falta desse com-
provante não permi-
tirá a inscrição da 
criança.

• RG e CPF;
• Em caso de 

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

Confira a lista 
completa:

https://www.jabo-
ticabal.sp.gov.br/.../
chamamento-publi-
co...
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Precisa de contador para abrir sua 
empresa? A abertura de empresa aqui é mais 

simples! 
Para quem quer abrir uma micro ou peque-

na empresa é essencial, nesse primeiro passo 
contar com a ajuda de contador. 

Contrate uma empresa que tem experiência 
e iniciativa para cuidar do seu negocio.

Para abordar os 
desafi os que pes-
soas com espectro 
autista e familiares 
enfrentam diaria-
mente, as comissões 
permanentes de De-
fesa dos Direitos da 
Pessoa com Defi ci-
ência (CDDPD) e de 
Direitos Humanos e 
da Cidadania (CDHC) 
da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
promovem uma audi-
ência pública no dia 
06 de abril. O evento 
é aberto ao público, 
e começa às 19h30, 
com transmissão ao 
vivo pelo canal da 
Câmara no YouTube, 
com retransmissão 
pelo Facebook. O de-
bate será realizado 
com a exposição e 
participação de pro-
fi ssionais da área da 
saúde, educação e 
assistência social.

Há dez anos, a Polí-
tica Nacional de Pro-
teção dos Direitos da 
Pessoa com Trans-
torno do Espectro 
Autista se transfor-
mou em lei no Brasil 
(Lei nº 12.764/2012). 
Basicamente, a nor-
ma reconhece que as 
pessoas com autis-
mo têm os mesmos 
direitos que todos 
os demais pacientes 
com necessidades 
especiais no Brasil. 
A legislação garan-
te, entre outros, que 
os autistas possam 

Autismo será tema de audiência pública na 
Câmara Municipal de Jaboticabal

frequentar escolas 
regulares e, se ne-
cessário, solicitar 
a c o m p a n h a m e n t o 
nesses locais. Mas 
será que esses direi-
tos são mesmo cum-
pridos? Como e de 
quem cobrar?

A vereadora Val 
Barbieri (PRTB), inte-
grante da Comissão 
de Direitos Huma-
nos, e uma das ide-
alizadoras do even-
to, defende que “são 
necessárias ações 
de conscientização 
social para a disse-
minação de infor-
mações sobre o au-
tismo, porque ainda 
existe muita discri-
minação e estigma 
sobre essas pesso-
as. Em Jaboticabal, 
assim como no Bra-
sil, não temos dados 
ofi ciais sobre pes-
soas com autismo, o 
que difi culta ações 
públicas para essas 
pessoas e seus fami-
liares, por isso deci-
dimos alavancar uma 
audiência pública 
para que possamos 
debater sobre os as-
suntos ligados ao au-
tismo”, disse a parla-
mentar. “As pessoas 
com autismo devem 
ter as suas garantias 
defendidas, como o 
acesso prioritário 
ao serviço de saúde, 
de educação, aten-
dimento multipro-
fi ssional, a uma mo-

radia ou residência 
protegida, direito a 
acompanhante espe-
cializado nas classes 
comuns do ensino 
regular. Mas para 
tudo se tornar reali-
dade, precisamos de 
informação e forma-
ção”, emendou Profa. 
Paula, presidente da 
Comissão dos Direi-
tos da Pessoa com 
Defi ciência.

PARA SABER – A 
síndrome foi adicio-
nada à Classifi cação 
Internacional de Do-
enças da Organiza-
ção Mundial da Saú-
de somente em 1993. 
O dia 02 de abril foi 
instituído pela Orga-
nização das Nações 
Unidas (ONU) como o 
Dia Mundial de Cons-
cientização sobre o 
Autismo, comemo-
rada no mundo todo 
desde 2008 com o 
objetivo de dar visi-
bilidade à causa do 
autismo.

O símbolo mundial 
da conscientização do 
TEA é uma fi ta que-
bra-cabeça, utiliza-
da para identifi car a 
prioridade devida às 
pessoas com autis-
mo. Em Jaboticabal, a 
Semana Municipal da 
Consciência do Au-
tismo, que integra o 
Calendário Ofi cial de 
Eventos do Municí-
pio, foi instituída pela 
Lei nº 4691/2015, de 

autoria do então ve-
reador Jan Nicolau. 
Desde 2020 está em 
vigor uma lei fede-
ral, apelidada de Lei 
Leo Romeo Mion (Lei 
13.977/2020), que 
institui a Carteira de 
Identifi cação da pes-
soa com TEA. Entre 
os objetivos da lei é 
assegurar atenção 
integral, pronto aten-
dimento e prioridade 
no atendimento e no 
acesso aos serviços 
públicos e privados, 
em especial nas áreas 
de saúde, educação e 
assistência social.

A Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) estima que 
uma em cada 160 
crianças no mundo 
tem autismo. A con-
dição é chamada de 

transtorno do espec-
tro autista (TEA), ge-
ralmente tem início 
na infância e persis-
te durante a adoles-
cência e vida adulta. 
O Brasil ainda não 
possui dados ofi ciais 
sobre a prevalência 
do autismo em sua 
população, mas em 
2019 foi editada a 
Lei nº 13861/2019, 
que incluiu o TEA no 
censo demográfi co, 
objetivando o conhe-
cimento atualizado 
do número de pesso-
as com necessidades 
especiais no país.

O diagnóstico é 
complexo. Entre os 
arcabouços de com-
portamentos de pes-
soas com autismo, 
está a defi ciência 
signifi cativa da co-

municação e da inte-
ração social; ausên-
cia de reciprocidade 
social; padrões res-
tritivos e repetitivos 
de comportamentos, 
interesses e ativida-
des; excessiva ade-
rência a rotinas e 
padrões de compor-
tamento ritualizados; 
interesses restritos 
e fi xos. Profi ssionais 
capacitados podem 
fazer o diagnóstico. 
Especialistas expli-
cam que algumas 
pessoas com a con-
dição neurológica 
podem ter uma vida 
independente e pro-
dutiva, outras, po-
dem sofrer de uma 
defi ciência severa e 
exigir cuidados por 
toda a vida, já que há 
uma série de graus 
de autismo.
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Novo formato para as vagas 
de motocicletas

Departamento de 
Trânsito e Trans-
porte de Jaboti-
cabal implementa 
novo formato para 
as vagas de moto-
cicletas. Apesar do 
modelo já previsto 
na legislação ante-
riormente, essa é a 
primeira implemen-
tada no município, 
entre a Av. Pintos 
e Rua Juca Quito. 
O novo formato au-
xilia o motociclis-
ta na utilização da 
vaga. Outras serão 
implementadas em 
novos locais.

 

 

 

E TEMPO DE ORARMOS PARA UMA NAÇÃO QUE ESTA DOENTE. 
 
Em I Timóteo 2.1-3 diz que: “Antes de tudo, pois, exorto que se 
use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de 
graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de 
todos os que se acham investidos de autoridade, para que 
vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador”. 

Estamos vivendo tempos muito difíceis. Devemos orar, jejuar, pagar 
um preço de intercessão, pois o Brasil está indo de mal a pior. A crise 
econômica, a promiscuidade, a epidemia que assola nossa nação e o 
mundo são apenas alguns exemplos de um país que virou as costas 
para Deus. As pessoas ignoram a Palavra de Deus como se pudessem 
"dar um jeitinho" em tudo, mas não percebem que estão caminhando 
rumo a perdição eterna. 

Todos nós gostaríamos de ver o Brasil próspero em todos os sentidos? 
Ou seja, a economia equilibrada, a taxa de desemprego baixando, o 
PIB crescendo, a segurança mais eficiente, a desigualdade, a educação 
e a saúde como bens de acessibilidade a todos? Quando a igreja ora, 
as coisas acontecem no mundo espiritual. Quando a igreja ora, a vitória 
do Senhor é certa, o inimigo é vencido e a paz volta a reinar em nossa 
nação! Que nossa oração seja como a de Davi. 

"Dá-me libertação; salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm 
lábios mentirosos e que, com a mão direita erguida, juram falsamente. 
Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as 
nossas filhas, como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os 
nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos 
rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em 
nossos campos; o nosso gado dará suas crias; não haverá praga 
alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. 
Como é feliz o povo assim abençoado! Como é feliz o povo cujo Deus 
é o Senhor!" (Salmos 144:11-15). 

 

NOVA COLEÇÃO FRETE
GRÁTIS
REGIÃO SUDESTE

www.marancalcados.com.br

3202-5441             | 3204-3634



6 SÁBADO, 02 DE ABRIL DE 2022

 Câmara de Jaboticabal faz sessão solene para entrega de 
títulos de Cidadania e diplomas de Honra ao Mérito

Câmara Municipal de Jaboticabal vota 11 
projetos nesta segunda-feira (04/04)

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal reali-
zará na segunda-feira 
(11/04) uma sessão 
solene para a entrega 
de três títulos de Cida-
dão Jaboticabalense e 
dois diplomas de Honra 
ao Mérito. A solenida-
de acontece no Plená-
rio do Palácio Ângelo 
Berchieri, a partir das 
19h, com transmissão 
ao vivo pelo canal da 
Câmara no YouTube 
(https://www.youtube.
com/CamaraMunici-
paldeJaboticabal), com 
retransmissão pelo Fa-
cebook (https://www.
facebook.com/Cama-
raJaboticabal).

Recebem o título de 
Cidadania: José Ama-

Na próxima segunda-
-feira (04/04), os ve-
readores se reúnem 
em sessão ordinária 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal para a 
discussão e votação de 
11 projetos, pautados 
na Ordem do Dia. Entre 
eles está o Projeto de 
Lei nº 211/2022 que 
cria o “Programa Reco-
meça”, do Governo Mu-
nicipal.

De acordo com o tex-
to, o programa visa 
possibilitar o acesso 
a créditos fi nanceiros 
a juros mais baixos a 
microempreendedo-
res individuais (MEIs) 
cadastrados e ativos 
no Município de Jabo-
ticabal, além de micro 
e pequenas empresas 
como forma de fomen-
tar o desenvolvimento 
local. 

Para a efetivação 
da medida econômica, 
proposta como apoio 
ao enfrentamento dos 
refl exos da pandemia 
da COVID-19, o texto 
pede autorização para 
que o Poder Executi-

ro Cury, conforme o 
Decreto Legislativo nº 
742, de 03 de março 
de 2020, de autoria do 
vereador Pepa Servi-
done; Luana Cristina 
Cristiano da Silva, se-
gundo o Decreto Le-
gislativo nº 729, de 18 
de junho de 2019, de 
autoria da então vere-
adora Dona Cidinha; e 
Dr. Renato Gonçalves 
dos Reis, em cumpri-
mento ao Decreto Le-
gislativo nº 741, de 03 
de março de 2020, de 
autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich.

Igualmente serão en-
tregues os diplomas 
de Honra ao Mérito, 
ao Dr. Arnaldo Geral-
des Morelli, conforme 

o Decreto Legislativo nº 
651, de 08 de dezembro 
de 2015, de autoria da 
vereadora Drª Andréa 
Cristiane Fogaça de 
Souza Nogueira, e ao 
professor Carlos Cé-
sar Ignácio, segundo o 
Decreto Legislativo nº 
746, de 22 de setembro 
de 2020, de autoria do 
então vereador Samuel 
Cunha.

A solenidade será 
aberta e realizada obe-
decendo ao limite de 
60% de sua capacida-
de, conforme disposto 
no Decreto Municipal nº 
7.606, de 20 de janeiro 
de 2022. É importante 
ressaltar que o uso de 
máscara será obrigató-
rio.

vo fi rme um termo de 
colaboração com enti-
dade privada sem fi ns 
lucrativos, denomina-
da Sociedade Garanti-
dora de Crédito (SGC), 
para complementar 
as garantias exigidas 
nas operações de cré-
dito contratadas com 
as instituições fi nan-
ceiras do programa. O 
aval para a concessão 
aos benefi ciários dos 
empréstimos caberá à 
SGC.

O PL ainda pede au-
torização para que R$ 
500 mil sejam aloca-
dos, por meio do Fundo 
Municipal de Desenvol-
vimento Integrado, no 
Exercício de 2022, para 
criar mecanismos faci-
litadores de garantia 
de crédito a partir de fi -
nanciamentos a serem 
concedidos por institui-
ção fi nanceiras parti-
cipantes do “Programa 
Recomeça”. 

Ainda segundo a ma-
téria, o prazo para pa-
gamentos dos fi nan-
ciamentos concedidos 
com garantia do “Pro-

grama Recomeça” será 
de até 36 meses, com 
carência de até seis me-
ses, com taxas de juros 
inferiores àqueles pra-
ticadas pelas institui-
ções fi nanceiras par-
ticipantes, e poderão 
ser utilizadas em inves-
timentos, para micro-
empreendedores indi-
viduais, e em capital de 
giro e/ou investimento 
para empresas classi-
fi cadas como microem-
presas ou empresas de 
pequeno porte. A taxa 
de concessão do aval, 
os valores percentuais, 
formas e condições de 
pagamento, e demais 
condições de operacio-
nalização do programa 
serão regulamentados 
por Decreto.

Os vereadores tam-
bém votam outros dois 
projetos de autoria do 
Executivo Municipal. 
São eles: o Projeto de 
Lei nº 160/2021, que 
assegura redução da 
jornada de trabalho, 
sem prejuízo da remu-
neração, ao servidor 
público com defi ciên-
cia, titular de cargo 

efetivo, para tratamen-
to médico ou realização 
de processo terapêu-
tico. O mesmo é pro-
posto aos servidores 
públicos de provimen-
to efetivo que tenham 
dependentes com defi -
ciência e que necessi-
tem de tratamento ou 
processo terapêutico; 
e o Projeto de Lei nº 
208/2022, que cria a 
Comissão Permanente 
de Levantamento e Ava-
liação de Bens Móveis e 
Imóveis do patrimônio 
público municipal, que 
terá entre as atribui-
ções, a de avaliar bens 
móveis e imóveis ob-
jetos de desapropria-
ção, venda permuta ou 
aquisição; diligenciar 
junto ao proponente, 
com vistas à obtenção 
de informações com-
plementares e verifi ca-
ção da regularidade do 
bem; entre outros. A co-
missão deve ser forma-
da por cinco servido-
res efetivos, sendo dois 
servidores do Quadro 
de Pessoa Permanente 
da Secretaria de Pla-
nejamento, com expe-
riência em avaliações; 
um servidor efetivo da 
Secretaria de Planeja-
mento, na especialida-
de administrativa; um 
servidor da Secretaria 
de Negócios Jurídicos, 
na especialidade Pro-
curador Jurídico; e um 
servidor da Secretaria 
de Administração, na 
especialidade adminis-
trativa; todos nomea-
dos pelo prefeito muni-
cipal.

O Projeto de Lei nº 
94/2021, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada, que 
institui o estatuto da 
desburocratização no 

município de Jabotica-
bal, igualmente será 
discutido e votado. Na 
prática, o PL estabelece 
normas básicas para a 
simplifi cação de atos 
administrativos no âm-
bito do serviço público. 
O texto dispensa, entre 
outros, a exigência de 
reconhecimento de fi r-
ma e de autenticação 
de cópia de documento, 
fi cando as conferên-
cias de fi rma e atesta-
do de autenticidade a 
cargo do agente admi-
nistrativo na presta-
ção do serviço público. 
Segundo a vereadora, 
o “objetivo principal é 
simplifi car os proces-
sos, principalmente 
para os pequenos em-
preendedores que bus-
cam a formalização de 
seus negócios”. O texto, 
inclusive, já recebeu 
duas emendas, ambas 
da autora do proje-
to, para alteração de 
agente administrativo 
para agente público, e 
uma supressiva para 
retirada de dois pará-
grafos. 

Completam a Ordem 
do Dia o Projeto de Lei 
nº 205/2022, de au-
toria da vereadora 
Dra. Andréa Delegada, 
que institui e cria no 
Calendário Ofi cial de 
Eventos do Município 
o “Liquida Jabuka”, a 
acontecer anualmen-
te no segundo sábado 
de março; o Projeto de 
Lei nº 206/2022, de 
autoria do vereador 
Ronaldinho, que deno-
mina de “Wilson Carlos 
Palazzo” o Centro de 
Referência de Assis-
tência Social 4 (CRAS 
4) a ser instalado no 
município; o Projeto de 
Lei nº 207/2022, que 

autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imó-
vel dado em Conces-
são de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º de 
Maio, à Joseli Apare-
cida Garcia;  o Projeto 
de Lei nº 209/2022, 
de autoria da verea-
dora Dra. Andréa De-
legada, que declara 
de Utilidade Pública a 
Câmara de Dirigentes 
de Lojistas;  o Projeto 
de Lei nº 210/2022, de 
autoria do vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado, que denomina de 
“Mara Regina Macedo 
Pinto Nieres” a unida-
de de Apoio do CRAS, 
que será instalado no 
Distrito de Córrego 
Rico; o Projeto de Lei 
nº 212/2022, de auto-
ria do vereador Pepa 
Servidone, que institui 
e inclui no Calendário 
Ofi cial de Eventos, o 
“Dia Municipal de Luta 
para a Eliminação da 
Discriminação Racial”, 
a ser comemorado 
anualmente no dia 21 
de março; e o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 41/2022, de autoria 
do vereador Paulo Hen-
rique Advogado, que 
concede Título de Hon-
ra ao Mérito ao Grupo 
Rodo Jaboti pelos seus 
55 anos de fundação e 
serviços prestados ao 
município.

A sessão ordinária 
começa às 20 horas, 
aberta presencialmen-
te ao público, e com 
transmissão ao vivo 
pelos canais da Câma-
ra no YouTube (https://
www.youtube.com/Ca-
maraMunicipaldeJa-
boticabal) e Facebook 
(https://www.facebook.
com/CamaraJabotica-
bal).
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EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003718-27.2019.8.26.0291 
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) ANTONIO CARLOS FERREIRA, Brasileiro, Produtor Rural, RG 59389918-0, CPF 
026.478.088-48, com endereço à Rua Rotary Internacional, 139, Santa Monica, CEP 14871-530, Jaboticabal - SP, ADEMILSON 
CARLOS FERREIRA, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 25.490.883-4, CPF 156.220.388-63, com endereço à Rua Joao de 
Almeida, 1501, Centro, CEP 14870-830, Jaboticabal-SP e ANTONIO CARLOS FERREIRA, CNPJ 31.592.475/0001-48, com 
endereço à Rua Rotary Internacional, 139, Santa Monica, CEP 14871-530, Jaboticabal-SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de BEM BRASIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, alegando, em síntese, 
que o Autor, no giro de suas atividades empresariais, procedeu à venda de produtos agropecuários aos Executados, tendo como 
forma de pagamento duplicatas. As duplicatas não foram pagas. As duplicatas foram protestadas. Foram realizadas diversas 
tentativas de cobrança por telefone para tentativa de negociação do débito, contudo, sem sucesso. Embora tenha entregue o 
material ao Executado, até o presente momento o Exequente nada recebeu das referidas duplicatas. Encontrando-se o(s) 
executado(s) 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$191.348,30 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 honorários 
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 inadimple- 
mento 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 10 de março de 2022. 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004030-32.2021.8.26.0291 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) 
JENIFER MAIURIANTONIO, CPF 51406215848, com endereço à Rua Jorge Oliveira, 378, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 
SENAC, alegando em síntese: que a requerida firmou contrato de prestação de serviços educacionais em 28/11/2019, 
matriculando-se no curso de "Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem" e assumindo a responsabilidade 
do pagamento de R$ 9.330,40 (nove mil, trezentos e trinta reais e quarenta centavos) a serem pagos em 29 parcelas mensais e 
sucessivas. Afirma que a requerida deixou de efetuar os pagamentos, permanecendo em aberto, até o presente momento, as 
mensalidades vencidas em 20/03/2020 a 20/08/2021. Requer a condenação da requerida ao pagamento dos valores atrasados e 
das parcelas que vierem a vencer no curso da demanda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. 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 15 de março de 2022. K-19e26/03

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 29 de abril de 2022, às 8:00 horas, na sede social da companhia, na Avenida 
Aristides Bellodi, nº 100 - Jardim São Marcos, em Jaboticabal (SP), a fi m de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos membros da Diretoria 
para o triênio 2022/2025, e fi xação de seus honorários; d) Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal seus respectivos suplentes e fi xação de seus honorários. Encontram-se à disposição dos 
senhores acionistas, na sede social da companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6404/76, relativos ao exercício social objeto da Assembleia. 

Jaboticabal, 25/3/2022. Ass. Dr. Paulo Miki Junior - Diretor Presidente. (26/3, 2/4 e 9/4).

O “Projeto Recome-
ço”, da Secretaria de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer de 
Jaboticabal, em par-
ceria com o Sebrae, 
segue ofertando 
cursos para popula-
ção. Na quarta-feira 
(30/03), teve início 
o curso “Fabricação 

“Projeto Recomeço”
de Ovos de Páscoa e 
Bombons”, na EMEB 
Armando Lerro. 

Ministrado pelo SE-
NAI, o curso é gratui-
to e ensina as compe-
tências relativas ao 
processo produtivo 
de confecção de ovos 
de Páscoa e bom-
bons, o planejamento 

Campanha Benefi cente
Com a necessidade 

de angariar recursos 
para a manutenção de 
suas atividades o Cen-
tro Espírita Universal 
realiza a *Campanha 
Benefi cente* por meio 
da venda de Pizzas se-
mi-prontas.

São dois sabores de 
pizzas - Calabresa e 
Muçarela, que devem 
ser retiradas pelo sis-
tema Drive-Thru na 
Sede do Centro Espíri-
ta Universal, Av. José 
da Costa nº1109/1119 
Bairro Aparecida - Ja-
boticabal SP, https://
maps.app.goo.gl

/2gpqCDaRrKWY
Kuf59 
  Dia 07/05/2022  

(sábado),
 11h às 15h. 
Cada pizza custa 

R$35,00 
Caso você possa aju-

dar a vender, oferecen-
do para seus Amigos e 
Familiares,  cada talão 
contém 05 unidades de 
Pizzas. Favor entrem 
em contato via What-
sApp (16)996178605 
que será enviado os 
talões até a sua resi-
dência. 

“Contamos com a 
sua ajuda”.

Deputado Ricardo Silva quer suspensão do 
reajuste de valores dos medicamentos

O deputado federal 
Ricardo Silva protoco-
lou, na terça-feira (29), 
o pedido para que o go-
verno federal suspen-
da o aumento de 10,8% 
previsto para os medi-
camentos. A elevação 
dos preços está pre-
vista para ocorrer já 
a partir de sexta-feira, 
dia 1º de abril. 

“É um verdadeiro ab-
surdo o preço subir 
neste momento que a 
população tanto sofre. 
A industrial farmacêu-
tica lucrou como nun-
ca durante a pandemia, 
enquanto o comércio 
teve que fechar as por-
tas e os trabalhadores 
conviveram com o pe-

sadelo do desemprego. 
Não podemos aceitar 
essa situação que afeta 
o bolso dos brasileiros”, 
disse o deputado Ricar-
do Silva. 

O reajuste anual é pre-
visto no chamado Mar-
co Regulatório do Mer-
cado de Medicamentos 
(lei 10.742/2003) e pre-
cisa ser autorizado pela 
Câmara de Regulação 
do Mercado de Medica-
mentos (CMED), que é li-
gada à Anvisa. O impac-
to do aumento afetaria 
mais de 13 mil produtos 
que estão à disposição 
no mercado varejista. 

O deputado Ricardo 
Silva fez um ofício ao 
presidente da Repú-

blica e também para 
o Ministério da Saúde 
pedindo que uma Medi-
da Provisória seja feita 
de forma urgente. Com 
isso, qualquer elevação 
seria suspensa de for-
ma imediata.  

“Essa é a forma mais 
rápida de evitarmos 
que a população sofra 
esse duro golpe. Imagi-
ne só pessoas com do-
enças crônicas e apo-
sentados, que já deixam 
boa parte do benefício 
nas farmácias para 
cuidar da saúde. O inte-
resse da indústria não 
pode passar por cima 
de milhões de brasilei-
ros”, afi rmou Ricardo 
Silva.

das quantidades de 
matérias-primas e 
produto fi nal, a utili-
zação de equipamen-
tos e utensílios, e o 
controle do processo 
de produção, consi-
derando aspectos de 
qualidade e normas 
de higiene e segu-
rança do trabalho. 
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Abandono de animais de grande porte no 
perímetro urbano é assunto em reunião da 

Comissão do Meio Ambiente e Proteção Animal

A Comissão do Meio 
Ambiente e Proteção 
Animal (CMAPA) da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, presidi-
da pela vereadora Val 
Barbieri (PRTB), e com-
posta ainda pelos ve-
readores Ronaldinho 
(PATRI) e Daniel Rodri-
gues (PSDB), se reuniu 
na tarde de quinta-
-feira (31/03), na sede 
do Legislativo, com 
representantes do 
Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Depar-
tamento de Proteção 
Animal, Departamento 
de Controle de Vetores 
e Zoonoses, represen-
tante da Associação 
Protetora dos Animais 

(APA), veterinário atu-
ante na causa, além do 
vice-prefeito e secre-
tário de Obras e Ser-
viços Públicos, Nelson 
Gimenes, e também do 
Secretário da Saúde, 
André Domingues.

Em pauta, a neces-
sidade de adoção de 
medidas mais eficazes 
para lidar com a cir-
culação e abandono 
de animais no períme-
tro urbano, sobretudo 
de animais de grande 
porte. Segundo a ve-
readora, as reclama-
ções de animais soltos 
nas vias públicas, ou 
mesmo abandonados, 
continuam. “Sabe-

mos que quando eles 
[animais] estão soltos 
ou abandonados nas 
ruas, representam pe-
rigo de acidente. Tanto 
pras pessoas, quan-
to pros próprios ani-
mais. Como também 
sabemos que nem to-
dos têm bom senso, o 
poder público tem que 
endurecer as ações 
de fiscalização e puni-
ção”, acredita Val Bar-
bieri.

Além disso, a cons-
trução de um gatil pú-
blico e o problema da 
circulação de capiva-
ras no Lago Municipal 
também foram discuti-
dos na reunião.

“Nosso gabinete 
está à disposição para 
ouvir as sugestões 
da população sobre 
esses assuntos, que 
afeta a vida de toda a 
comunidade, porque 
também envolve ques-
tão de saúde pública e 
segurança. Mas, não 
basta somente o po-
der público fazer leis, 
correr para execu-
tar. Cada pessoa tem 
sua cota de respon-
sabilidade, principal-
mente, os tutores dos 
animais”, finalizou Val 
Barbieri.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Inverno 2022

Independente da ma-
quiagem que você irá usar 
nos dias de inverno 2022, 
seja durante o dia ou noi-
te, aquela pele natural, um 
olho preto ou até aquela 
boca poderosa vermelha, 
vinho, e tantas outras op-

ção que seguem como ten-
dência na próxima estação, 
é necessário destacar a im-
portância dessa dica a se-
guir:

O inverno é uma época 
do ano que resseca muito a 
pele, portanto é preciso ter 
cuidado com os produtos 
e assim escolher produtos 
para maquiagem para in-
verno 2022 que hidratam a 
pele. O cuidado com a pele 
nessa estação é muito im-
portante.

O uso de hidratante no 
rosto antes de iniciar a ma-
quiagem é essencial. Alguns 
passos são importantes an-
tes de aplicar a make, exem-
plos deles são: a limpeza, a 
toni� cação e a hidratação.

E não esqueça, você é lin-
da!

Até as próximas dicas!


