
Jaboticabal, 07 de Maio de 2022 N.º 2091ANO XLIV

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

Jaboticabal
A GAZETA

66 º Torneio Primeiro de Maio conta com a presença da presidente do 
Legislativo Renata Assirati e Prefeito Prof. Emerson Camargo

Com a volta dos even-
tos esportivos devido à 
pandemia, Jaboticabal 
fi ca movimentada com o 
conhecido e aclamado no 
meio esportivo, o 66º Tor-
neio Primeiro de Maio, 
que aconteceu no campo 
de futebol do bairro Jar-
dim das Rosas, em Jabo-
ticabal – SP. 

O Torneio reúne cola-
boradores  de várias em-
presas da cidade, e neste 
ano de 2022, contou com 
18 equipes participantes, 
com um total de 28 jogos 
nos fi ns de semana. 

O encerramento acon-
teceu no feriado de 1º 
de Maio, último domingo. 
Os campeões foram os 
seguintes times: campeã 
- Martins Cruz, vice-cam-
peã – RM Metalúrgicos, 
3° lugar – UCBVet e 4° lu-
gar – SAAEJ.

O torneio premia o Jo-
gador Revelação, rece-
bendo o troféu João Mar-
cos da Silva, da empresa 
campeã Martins Cruz. E 
na defesa menos vazada, 
o troféu fi cou para Júlio 
Batista, também da em-
presa campeã do Torneio 
e Thiago, da RM Meta-
lúrgicos, com um gol. O 
artilheiro Maycon Rafael 
Santos Silva, da UCBVET 
- quatro gols.

Estiveram presentes 
na fi nal do Torneio, a  pre-
sidente do Legislativo, 
Renata Assirati, e o pre-
feito de Jaboticabal, Prof. 
Emerson Camargo, que 
aproveitaram e entrega-
ram medalhas e troféus 
para os primeiros colo-
cados. 

“Acompanhei todo o 
encerramento do Tor-
neio Primeiro de Maio. 
Parabéns para a equipe 
campeã Martins Cruz e 
a todas as equipes que 
participaram do torneio. 
À RM Metalúrgicos pelo 
segundo lugar e à UCB-
Vet pelo terceiro lugar e 
o Saaej pelo quarto lugar. 
Um parabéns especial à 
equipe da FAE / DEL, em 
nome do presidente da 
FAE Anselmo Húngaro; 
Érika Pifer, Coordena-
dora Geral de Esportes 
do Município e Aline Bri-
to, pela organização e 
o incentivo ao esporte. 
Agora, tudo voltando ao 
normal. Foi um momento 
muito contagiante parti-
cipar e entregar meda-
lhas e troféus junto ao 
nosso prefeito Emerson 
Camargo e ao vice Nelsi-
nho Gimenes. Parabéns 
a todos”, destaca Renata 
Assirati. 

A presidente do Le-
gislativo também come-
morou a volta dos jogos. 
“Como é bom voltar a este 
movimento, aos torneios 
e ver tantas pessoas reu-
nidas no campo torcendo 
pelos seus times e a vol-
ta da família nos jogos. É 
muito bom ver tudo isso”, 
completa. 

Érika Pifer, destaca a 
importância gradativa 
das atividades no espor-
te. “A edição do torneio 
Primeiro de Maio deste 
ano de 2022, marcou o 
retorno das atividades 
esportivas amadoras 
aqui no nosso município 
e para nós, da FAE e De-
partamento de Esportes, 
é de grande importância 
esse retorno gradativo 
após um longo período 
de paralisação por con-
ta da pandemia, mas aos 
poucos conseguimos re-
tomar  as atividades para 
as crianças, adolescen-
tes, e com os adultos, os 
torneios. Todos os domin-
gos tivemos os campos 
lotados e muitas famílias 
participando, crianças 
assistindo e os atletas 
muito empolgados. Agora 
é  continuar trabalhan-
do, temos ainda um longo 
período de 2022 com o 

retorno de todas as com-
petições que ainda estão 
por vir estamos retoman-
do os jogos da Juventude, 
as competições regionais 
das ligas e associações 
das nossas modalida-
des e também as nos-
sas escolinhas que hoje 
já contamos com gran-
de número de inscritos, 
totalizando entre DEL e 
FAE mais de 1.300 crian-
ças dentro das escolas 
e também nos ginásios 
de esportes nas praças 
esportivas que estamos 
utilizando. Estamos mui-
to felizes, e sabemos que 
temos que dar um passo 
de cada vez. A Prefeitu-
ra sempre nos apoia por 

meio do prefeito Emerson 
Camargo e o vice Nelsi-
nho Gimenes. Nós acre-
ditamos que aos poucos 
nós vamos melhorando 
cada dia a qualidade do 
esporte em nossa cida-
de. É uma alegria imen-
sa. E esse é o primeiro de 
muitos eventos que ainda 
a FAE e DEL irão realizar 
neste ano de 2022”, sa-
lienta.

O presidente da FAE, 
Anselmo Húngaro, exal-
ta o Torneio de 2022. “É 
muito importante des-
tacar este Torneio após 
pandemia. É o primeiro 
torneio de Futebol rea-
lizado pela prefeitura e 
pela FAE após a pande-

mia e teve um número 
muito grande de partici-
pantes,  com 18 equipes. 
A fi nal teve um público 
gigantesco. Em 20 anos 
que trabalho na prefei-
tura, eu nunca tinha visto 
uma fi nal de Primeiro de 
Maio com tantas pesso-
as. Numa festa tão bonita. 
Foi um torneio maravilho-
so e muitas pessoas elo-
giaram”.

“Aos poucos vamos re-
tomar nossos eventos, e 
tudo que envolve espor-
te é importante apoiar e 
conseguir para a nossa 
população, pois esporte é 
vida, é saúde e é qualida-
de de vida”, fi naliza Rena-
ta Assirati. 
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Coração de Mãe 

Dizem que quando a 
Terra foi criada, fazendo-
-se possuída pelos � lhos da 
vida que vinham de outros 
mundos, tudo na estrada 
humana, cortando a imen-
sidão dos campos infecun-
dos, era a dominação do 
ódio que se aferra à dissen-
ção, à morte, ao desespero e 
à guerra ... 

Foi quando um mensa-
geiro do Céu às criaturas, 
regressou às Alturas e disse 
humildemente ao Grande 
Deus: Senhor! O que pos-
so fazer dos homens sem 
amor?

Do cérebro mais tardo ao 
gênio mais precoce, tudo na 
Terra é luta em conquistas 
da posse. Compadece-te 
oh! Pai! ... (...) 

Revelou-se que o Pai de 
In� nita Bondade pensou, 
por muito tempo, e dis-
se, comovido: Aceito, � lho 
meu, quanto me falas, en-
tendo-te o pedido! ... Volta 
ao mundo a servir na tare-
fa em que avanças, os que 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

morrem no mal renascerão 
crianças, a Terra evoluirá, 
- ponderou o Senhor - nin-
guém alterará minha obra 
de amor. A � m de desar-
mar a violência e a cobiça, 
instalarei no mundo a força 
da Justiça. E para que haja 
amor exterminando o or-
gulho, sem pancada, sem 
grito, sem barulho, enviarei 
alguém, que ame os � lhos 
meus, com o meu amor ao 
bem, na exaltação da paz, 
sem desprezo a ninguém. 
Alguém que saiba amar, a 
servir e a sofrer, cultivando 
o perdão como simples de-
ver. 

Dizem que foi assim que 
a Terra começou a fazer-
-se jardim. Ouviu-se verbo 
novo, alteraram-se ima-
gens, e conforme o Senhor 
mandou e prometeu, entre 
as rudes mulheres dos sel-
vagens, o Coração de Mãe 
apareceu.

****
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabotica-
bal

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

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

Serviço de Obras 
Sociais de 

Jaboticabal/SP - SOS 

Assembléia 
Geral Ordinária

Convocação

De acordo com o Estatuto 
do SOS, fi cam convocados os 
senhores Associados do Servi-
ço de Obras Sociais - SOS, sito 
à Rua Ramiro Coelho nº 152, 
bairro Santa Luzia, para se 
reunirem em ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, que se 
realizará no dia 14 de maio de 
2022 às 19h00; não havendo 
em primeira convocação, com 
no mínimo da metade mais um 
dos associados em pleno gozo 
dos seus direitos, instalar-se-á 
a Assembleia em segunda con-
vocação, meia hora depois, ou 
seja, às 19h30, com qualquer 
número de associados, tudo 
em conformidade com o artigo 
41, incisos I e II, do Estatuto 
Social do SOS vigente, afi m 
de discutirem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:
a) Eleição da nova Direto-

ria Executiva e do Conselho 
Fiscal; 

b) Lacuna da Diretoria, 
com relação ao período de 
19/08/2021 à 14/05/2022;

c) Alteração do endereço da 
sede; 

d) Outros assuntos de inte-
resse social.

Jaboticabal, 26 de abril de 
2022.

 

 

 

 
                                RELIGIÃO OU RELACIONAMENTO 
 
   Você sabia que Deus quer ser seu amigo? Jesus passou pela experiência da morte 
na cruz para que você pudesse ter uma intimidade profunda, um relacionamento 
pessoal com Ele. Nunca foi Seu plano vir e dar-nos uma lista com regras a cumprir 
para só assim sermos aceitos por Deus. Para a maioria, isto é tudo que religião é — 
seguir um conjunto de regras e regulamentos. Quando cumprimos regras, nos 
sentimos bem, e quando falhamos ao cumpri-las, nos sentimos mal. Ao contrário de 
religião, relacionamento é comunhão, não é o que fazemos ou deixamos de fazer. É 
estar apaixonado por Deus e comunicando-se com Ele durante o dia, justamente 
como fazemos com um bom amigo. Há uma grande diferença entre praticar uma 
religião e experimentar um relacionamento com Deus. 

   Muitas pessoas pensam que Deus espera que elas sejam boas. Mas a bíblia diz que 
não há um justo se quer. Deus sabia que você e eu não seríamos capazes de sermos 
bons distante Dele. Foi por isso que Ele enviou Jesus—para podermos nos tornar a 
justiça de Deus em Cristo.  

   Somos nós que precisamos da graça de Deus para ser bons, porque ser bom não é 
só sobre nosso comportamento ou seguir regras corretas… é também sobre nossas 
motivações. Se nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, os resultados 
naturais serão a motivação e o fortalecimento vindos do nosso relacionamento com 
Ele, para fazermos as coisas que Ele quer que nós façamos, também quando 
desfrutamos nossa vida com Ele. 

   Jesus não quer que vivamos em baixo de jugo e condenação. Ele veio para nos 
tornar livres! Você pode praticar Religião, esforçando-se em cumprir regras e 
regulamentos, ou você pode desfrutar de um relacionamento, experimentando 
intimidade com Deus. O Deus de toda a criação quer ser seu amigo—para conversar 
com você sobre qualquer coisa, dividir seus segredos, suas alegrias e suas lágrimas. 
Eu o encorajo a buscar a Ele para uma revelação pessoal do Seu amor para que você 
possa relaxar e desfrutar de um relacionamento de liberdade e intimidade com Ele—
Começando hoje! 
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Plenário aprova PL que permite o estágio de estudantes 
como monitores da Área Azul e outros dois projetos

Vereadores representam Jaboticabal na XXI 
Marcha dos Legislativos Municipais em Brasília

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram por unanimidade, 
em sessão ordinária na 
segunda-feira (02/05), 
o Substitutivo ao Pro-
jeto de Lei nº 222/2022 
que permite o estágio 
de estudantes na Pre-
feitura Municipal para 
atuação como monitor 
junto à Área Azul. O es-
tacionamento rotativo, 
que deve voltar a fun-
cionar no município, 
ainda segue sem data 
defi nida para começar.

O novo texto apresen-
tado pelo Poder Execu-

tivo, único que estava 
previsto originalmente 
na Ordem do Dia, de-
termina, por exemplo, 
a idade mínima para o 
estudante que deseja 
pleitear uma vaga de 
estágio como monitor 
da Área Azul. A reda-
ção dita que o estudan-
te deve estar frequen-
tando o ensino médio 
em qualquer de suas 
modalidades, e ser 
maior de 18 anos. A du-
ração do estágio será 
de um ano, prorrogável 
por mais um. Os esta-
giários receberão uma 
bolsa-auxílio, a título 
de remuneração das 

atividades relativas ao 
estágio, de R$ 606,00. 
O texto aprovado, que 
segue para sanção 
do prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go (PATRI), ainda traz 
as obrigações das ins-
tituições de ensino, em 
relação aos estágios e 
seus educandos, bem 
como sobre a cele-
bração de convênio de 
concessão de estágio 
entre a instituição de 
ensino e a parte conce-
dente, e termo de com-
promisso; entre outros.

INCLUSÕES – Ou-
tros dois projetos de 

autoria do Executivo 
Municipal acabaram 
sendo apreciados pe-
los vereadores após 
requerimento de inclu-
são na Ordem do Dia 
assinado pela maio-
ria dos vereadores, o 
que dispensa a trami-
tação ordinária pelas 
comissões permanen-
tes. São eles: Projeto 
de Lei nº 245/2022, 
que autoriza a abertu-
ra de um crédito adi-
cional especial de R$ 
13.816.465,00 milhões 
no orçamento da pre-
feitura para a constru-
ção de escola padrão 
da rede de ensino Es-
tadual FDE (ARE), na 
rua Carlos Agostinho 
Artoni, no conjunto re-
sidencial Pedro Bedin. 
O valor do crédito será 
proveniente de repas-
se integral da Secre-
taria da Educação do 
Estado de São Paulo; e 
o PL nº 247/2022, que 
permite a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 100 
mil destinados a servi-
ços de proteção social 
direcionado à Associa-
ção de Pais e Amigos do 
Surdo (APÁS) e Recanto 
Menina, cujos créditos 
são oriundos do Minis-
tério da Cidadania, por 

A presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Renata 
Assirati (PSC), acom-
panhada pelos vere-
adores Dr. Edu Fene-
rich (MDB), Dr. Mauro 
Cenço (PODEMOS) e 
Val Barbieri (PRTB), re-
presentou o Legislati-
vo jaboticabalense na 
XXI Marcha dos Legis-
lativos Municipais. O 
evento, promovido pela 
União dos Vereadores 
do Brasil (UVB) entre 
os dias 26 e 29/04, em 
Brasília, foi realizado 
no Ópera Hall, e reuniu 
cerca de 3.500 parla-
mentares de todo o país 
para debater acerca do 
universo legislativo e 
da construção do futu-
ro das cidades.

Neste ano, o tema da 
marcha foi “O Brasil do 
Futuro passa pela Lide-
rança e o Protagonismo 
do Legislativo Munici-
pal”, e contou com pa-

lestras que abordaram 
a relação entre o Poder 
Legislativo e Judiciário; 
o Protagonismo Legis-
lativo; a responsabili-
dade dos vereadores 
perante os Tribunais 
de Contas; acerca da 
nova lei da Improbida-
de Administrativa; do 
pacto federativo; sobre 
o papel da Comissão 
de Finanças e emendas 
parlamentares; da ges-
tão legislativa, adminis-
trativa e fi nanceira nas 
Câmaras; da indepen-
dência do Poder Legis-
lativo e dos desafi os na 
construção do futuro 
das cidades; entre ou-
tros.

A Marcha também 
contou com a presença 
de presidenciáveis para 
as eleições de 2022. 
Além do Presidente da 
República, Jair Bolso-
naro (PL), participa-
ram Ciro Gomes, João 
Dória, Simone Tabet, e 

meio de emenda par-
lamentar do deputa-
do Baleia Rossi (MDB). 
Ambos os projetos fo-
ram aprovados por 
unanimidade e seguem 
para sanção do prefei-
to municipal.

TRIBUNA LIVRE – An-
tes do início da sessão, 
a presidente do Sindi-
cato dos Funcionários 
Públicos Municipais 
de Jaboticabal, Ma-
ria Elvira Armentano, 
ocupou o espaço da 
Tribuna Livre para fa-
lar sobre o dissídio do 
funcionalismo munici-
pal. Servidores públi-
cos lotaram o plenário 
para acompanhar a 
exposição. Em sua fala, 
Maria Elvira destacou 
a difi culdade de obter 
os dados fi nanceiros 
do Governo Munici-
pal, o que inviabilizaria 
melhor análise sobre 
a proposta do Executi-
vo, bem como solicitou 
aos vereadores a cria-
ção de uma comissão 
de parlamentares para 
acompanhar e discu-
tir as tratativas sobre 
a revisão geral anual, 
integrando represen-
tantes do Legislativo, 
do Sindicato, por meio 
de uma comissão elei-

ta em assembleia, e do 
Executivo.

Já na sessão ordi-
nária, a presidente da 
Câmara, Renata As-
sirati (PSC), após um 
pedido do vereador Dr. 
Edu Fenerich (MDB), 
e em consulta aos de-
mais parlamentares, 
utilizou o intervalo pre-
visto regimentalmente 
entre o Expediente e a 
Ordem do Dia, para a 
escolha dos membros 
da Comissão de Vere-
adores solicitada pela 
presidente do Sindica-
to. Representarão o Le-
gislativo os vereadores 
Dr. Mauro Cenço (pre-
sidente), Dr. Edu Fene-
rich, Ronaldinho, Prof. 
Jonas, Dra. Andréa De-
legada e Profa. Paula, 
conforme Ato da Pre-
sidência nº 37/2022 
publicado nessa terça-
-feira (03/05).

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara (ht-
tps://www.facebook.
com/CamaraJaboti-
cabal/). Confi ra a ín-
tegra da sessão pelo 
canal da Câmara no 
Youtube > https://
www.youtube.com/
watch?v=FKMKpsGtqxI

Eduardo Leite – único 
não-candidato ofi cial à 
corrida presidencial.

Os parlamentares 
ainda aproveitaram a 
ida à capital federal 
para visitar parlamen-
tares de suas bases e 
ministérios em busca 
de recursos para o mu-
nicípio.

“Participamos de 
uma ampla progra-
mação, que envolveu 
diversos assuntos do 
universo Legislativo. 
Também tivemos a pre-
sença de presidenciá-
veis para as eleições 
desse ano. Pudemos ter 
acesso a informações 
que antes não tínha-
mos, e aprender muito. 
E, claro fi zemos diver-
sos contatos com de-
putados, sempre com a 
oportunidade de pedir 
mais para Jaboticabal. 
Não tenho dúvidas de 
que teremos muitas 

coisas boas para o nos-
so município”, contou a 
presidente da Câmara, 
Renata Assirati.

A vereadora Val Bar-
bieri, que integrou a 
comitiva jaboticabalen-
se, destacou a impor-
tância do network e do 
fortalecimento do le-

gislativo municipalista. 
“Essa troca de experi-
ência entre legislado-
res de diversas regiões 
é importante para tro-
carmos informações 
e conhecimentos so-
bre os municípios que 
representamos. Além 
disso, nós vereadores 
somos os que mais es-

tamos perto e acessível 
à população. Toda de-
manda chega primeiro 
no vereador. E este foi 
alguns dos assuntos 
tratados, para que as 
esferas estaduais e fe-
deral ouçam mais as 
Casas Legislativas Mu-
nicipais”, arrematou a 
parlamentar.

APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Edital de licitação – Cantina Escolar

Edital: 001/2022
Interessado: APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA

Modalidade: melhor oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de Lanchonete/Cantina 

nas dependências da EE Dr. Joaquim Batista, em Jaboticabal.
A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dr. Joaquim Ba-

tista, situada à Rua Prof. Carlos Nobre Rosa, 100 – Jardim Bela Vista – Jaboticabal/SP, torna 
pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina Es-
colar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas no 
endereço acima, na secretaria da escola, nos dias 09, 10 e 11 de maio, das 8 horas do dia 09/05 
até às 15h do dia 11/05, com as gestoras da escola, no horário das 8h00 às 15h00, mediante a 
comprovação do recolhimento de R$ 63,94 (Sessenta e três reais e noventa e quatro centavos), 
correspondente a 2 (duas) UFESP`s, no valor atual de R$31,97, em nome da Associação de Pais 
e Mestres da E.E. Dr. Joaquim Batista, junto ao Banco do Brasil-001, agência nº 0269, conta 
corrente nº 55006-X , sem devolução posterior.

As propostas, bem como toda a documentação, deverão ser encaminhadas para o mesmo 
endereço, em envelopes lacrados até o dia 13 de maio de 2022, às 15 horas, com as gestoras 
da escola. 

A abertura dos envelopes 1 e 2, contendo os documentos e as  propostas, respectivamente, 
será realizada em seção pública no dia 16 de maio de 2022, às 14h30 nas dependências da 
Escola, pela Comissão Julgadora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação do 
resultado ocorrerá no dia 17 de maio de 2022 às 10h, nas dependências da escola. Jaboticabal, 
05 de maio de 2022.
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FELIZ DIA DAS MÃES!
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SÍTIO PRÓXIMO DE RIBEIRÃO PRETO 

5.30 Alqueires 1.600.000.
Vendo sítio muito bom , entre Sertãozinho  e Dumont.  

5.30 alqueires,  duas casas,  energia: transformador 
novo. Energia trifásica, 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 amendoim, serve 
para gado de leite e para criação de peixes. 

R$ 1.600.000,00.
Aceito pick up como parte de pagamento. Documen-

tação em ordem. 

Particular  - 16 - 974007711

San Marino Urbanismo recebe homenagem da Câmara 
Municipal de Jaboticabal em sessão solene

No último dia 04 
de maio, a Câma-
ra Municipal de 
Jaboticabal home-
nageou em sessão 
solene a  empre-
sa jaboticabalense 
San Marino Urba-

nismo pelos seus 
30 anos de funda-
ção.

A cerimônia ocor-
reu no Cine Thea-
tro Municipal “Ma-
noel Marques de 

Mello” em uma noi-
te marcada pela 
história de união e 
compromet imento 
dos homenageados 
que contribuíram, 
ao longo tempo, na 
construção da San 

Marino Urbanismo.

O vereador Drº 
Edu Fenerich, au-
tor do Decreto Le-
gislativo nº 759 de 
21 de setembro de 
2021, que instituiu 

as Medalhas Come-
morativas abriu a 
rodada de pronun-
ciamentos. Em sua 
fala, o parlamen-
tar fez um resgate 
histórico da cria-
ção da empresa ja-
boticabalense San 
Marino Urbanismo, 
que nasceu do  en-
contro de um grupo 
de amigos.

Na sequência, 30 
medalhas comemo-
rativas foram en-
tregues ao mesmo 
número de homena-
geados, entre eles, 
a Eduardo Gorayeb,  
escolhido para fa-
zer o pronuncia-
mento em nome dos 
homenageados. Em 
seu discurso, de-
finiu o sucesso da 
empresa devido “a 
seriedade, hones-
tidade, comprome-
timento, respeito 
ao cliente, respeito 
aos colaboradores 
e acima de tudo, 
amor ao trabalho. O 
sucesso não é aca-
so é fruto de muito 
suor trabalho e de-
dicação”, declarou.

Em seguida, Wla-
dimir Morgato, só-
cio proprietário da 
San Marino Urba-
nismo usou o espa-
ço para relembrar 

de pessoas que fo-
ram importantes no 
decorrer da histó-
ria de sua empre-
sa. “Deus foi muito 
generoso conosco. 
Nós trabalhamos 
muito, nós nos de-
dicamos muito, 
mas foi Deus que 
sempre colocou as 
pessoas certas em 
nosso caminho. O 
nosso maior legado 
são os nossos cola-
boradores! É deles 
que nós temos or-
gulho, e é para eles 
que hoje a gente 
trabalha”, finalizou 
o empresário.

Para o prefei-
to municipal, Prof. 
Emerson Camargo, 
a principal virtu-
de dos gestores da 
empresa é a cora-
gem e salientou ain-
da que San Marino 
Urbanismo é mais 
que uma empre-
sa, é uma família. 
“Uma família que 
teve a coragem de 
fazer acontecer”, 
pontuou o chefe do 
executivo jabotica-
balense.

Antes de dar por 
encerrada a soleni-
dade, a presidente 
da Câmara, Renata 
Assirati, descre-
veu a história da 
San Marino Urba-
nismo, como uma 
trajetória de “com-
prometimento com 
os clientes, amigos, 
profissionais, cola-
boradores em geral 
e a tantas famílias 
que realmente rea-
lizam sonhos”, con-
cluiu.

Prestigiaram a 
solenidade os vere-
adores Dra. Andréa 
Delegada, Gregório 
Casagrande, Daniel 
Rodrigues, Val Bar-
bieri, Ronaldinho e 
Dr. Mauro Cenço.

A íntegra da ga-
leria de fotos, está 
disponível no Fa-
cebook da Câmara 
(https://www.face-
book.com/Camara-
Jaboticabal).
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Unesp divulga seu calendário 
para o Vestibular 2023

O frio está chegando e nada mais reconfortante do que dar 
um fi nal feliz ao seu agasalho e ajudar quem precisa

A Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) 
defi niu as datas dos 
principais eventos do 
Vestibular 2023. O perí-
odo de inscrições será 
de 5 de setembro a 10 
de outubro de 2022, 
pelo site da Fundação 
Vunesp (www.vunesp.
com.br). O prazo para 
os pedidos de isenção e 
redução da taxa deverá 
ser divulgado até o mês 
de agosto.

O exame da primeira 
fase acontecerá em 15 
de novembro, feriado 
nacional. Os candida-
tos habilitados e convo-
cados para a segunda 
fase farão nova prova 
no dia 19 de dezembro. 
No exame para ingres-
so em 2022, as provas 
foram aplicadas para 
69.031 candidatos em 
35 cidades, sendo 31 
destas no Estado de São 
Paulo.

O resultado fi nal do 
Vestibular Unesp será 
divulgado em 6 de feve-
reiro de 2023. A Resolu-
ção deverá ser publica-
da até o mês de agosto, 
com todas as informa-
ções sobre cursos e va-
gas disponíveis para in-
gresso em 2023. Para 
matrícula em 2022, a 

Em Jaboticabal, a 
campanha do agasa-
lho teve início no dia 
06 de maio e é reali-
zada em parceria en-
tre a Prefeitura Muni-
cipal, Fundo Social de 
Solidariedade e EPTV. 
Confi ra os pontos de 
arrecadação:

 Fundo Social de So-
lidariedade

Av. do Carmo, 242 – 
Centro

CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 - Jd. Grajaú
CRAS 2
Av. Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 - Cohab 
IV

CRAS 3

Unesp ofereceu 7.690 
vagas em 24 cidades, 
além de 218 vagas adi-
cionais para partici-
pantes de olimpíadas 
científi cas: Araçatuba, 
Araraquara, Assis, Bau-
ru, Botucatu, Dracena, 
Franca, Guaratinguetá, 
Ilha Solteira, Itapeva, 
Jaboticabal, Marília, 
Ourinhos, Presidente 
Prudente, Registro, Rio 
Claro, Rosana, São João 
da Boa Vista, São José 
do Rio Preto, São José 
dos Campos, São Paulo, 
São Vicente, Sorocaba e 
Tupã.

O Sistema de Reser-
va de Vagas para a Es-
cola Básica Pública 
(SRVEBP) garante um 
mínimo de 50% das va-
gas de cada curso da 
Unesp para alunos que 
tenham feito todo o en-
sino médio em escola 
pública, maioria entre 
os ingressantes desde o 

Vestibular Unesp 2017.

Mais informações

A Unesp é uma uni-
versidade pública e 
gratuita que está entre 
as maiores e melhores 
do país e da América 
Latina. Presente em 24 
cidades do Estado de 
São Paulo, com 34 uni-
dades universitárias, 
desenvolve atividades 
de ensino, pesquisa e 
extensão universitária 
em todas as grandes 
áreas do conhecimento.

Criada em 1976, a 
Universidade tem apro-
ximadamente 54 mil 
estudantes, entre alu-
nos de graduação e 
pós-graduação (stricto 
sensu). Oferece ainda 
cursos pré-vestibula-
res gratuitos e mantém 
programas de extensão 
abertos para a comu-

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 178.941 de 14/12/2021)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone (016) 3202-3015.

                       FAZ SABER a MARIA DE JESUS PEREIRA 
MATHEUS, RG nº 15.418.003-8-SSP/SP, CPF nº 030.834.958/03, 
brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada nesta cida-
de, na Avenida Major Américo Lopes, número 199, bairro Apa-
recida (endereço que constou da matrícula na época de aquisi-
ção do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 
e a requerimento da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- CDHU, com sede na Rua Boa Vista, número 170, 4º ao 13º an-
dares, na cidade de São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF sob núme-
ro 47.865.597/0001-09, credora fi duciária através do Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação 
fi duciária registrada sob nº 02 na matrícula nº 43.289, que grava 
o imóvel indicado como Apartamento número 01, localizado no 
Térreo do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Ja-
boticabal D “Bloco D”, situado na Rua Doutora Leonor Sanches 
Louzada e Santos, número 200, bairro Alto, nesta cidade e comar-
ca de Jaboticabal, vem lhe notifi car para cumprimento das obriga-
ções contratuais principais e acessórias relativas às parcelas venci-
das de 27/02/2015 a 27/11/2021, com valor apurado pela credora 
fi duciária até 27/11/2021, que totaliza a quantia de R$24.656,44 
(vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta 
e quatro centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de 
mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo des-
ta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a com-
parecer no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jabo-
ticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 
535, centro, telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas 
às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pa-
gamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$224,40 
(duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), referente às 
custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados a partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi ca-
da de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprie-
dade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perde V. Senhoria a proprie-
dade do imóvel em favor da credora Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 02 
de maio de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

                                 O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
                

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 37/2022

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

Conforme definido em sessão ordinária do dia 02 de maio de 2022, fica nomeada 
a Comissão de Vereadores para discutir Revisão Geral Anual, junto com Comissão de 
Servidores, Sindicato e Poder Executivo, que ficou assim constituída:

a) Dr. Mauro Cenço – Presidente;
b) Dr. Edu Fenerich – Membro
c) Ronaldinho – Membro;
d) Dra. Andréa Delegada – Membro;
d) Profa. Paula – Membro;
e) Prof. Jonas – Membro;

Jaboticabal, 03 de maio de 2022.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 90/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO, Agen-
te Legislativo, lotada no Departamento Técnico Legislativo, pagamento de parcela da 
Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 03 de maio  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 91/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE, lotada 
no Departamento de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 02 
de maio de 2022, com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 03 de maio  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 91, DE 03 DE MAIO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia ao 
servidor LUIZ GUSTAVO CARMELO.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

PARTES: Prefeitura Municipal de Jaboticabal (Poder Executivo) e Câmara Municipal 
de Jaboticabal (Poder Legislativo).
FUNDAMENTO: Art. 88, parágrafos 1º e 2º, da Resolução nº 366/2021.
OBJETO: Cooperação entre as partes signatárias, especificamente no tocante à ope-
racionalização dos termos do artigo 88, parágrafos 1º e 2º, da Resolução nº 366/2021, 
que prevê a atuação, como membro de Comissão Disciplinar ou de Comissão de Sin-
dicância, de servidor de provimento efetivo do Poder Executivo em procedimento disci-
plinar perante a Câmara Municipal de Jaboticabal, mediante cooperação formalmente 
celebrada.
VIGÊNCIA: 2 (dois) anos, a partir da assinatura do termo.

Rua José Marfará, 
160 – Parque 1º De 
Maio

CREAS
Rua João Batista 

Ferraz Sampaio, 40 – 
Aparecida

Secretaria De As-
sistência e Desenvol-
vimento Social

Travessa Lauro 
Gonçalves de Souza, 
93 – Centro

Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal

Esplanada do Lago 
Carlos Rodrigues Ser-
ra, 160 - Vila Serra

O “Dia D” acontece-
rá no dia 28 de maio, 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina, no sis-

tema drive thru, para 
facilitar as doações.

Contamos com a co-
laboração de todos, 

pois a união e a solida-
riedade juntas podem 
aquecer o inverno de 
quem mais precisa.

nidade. Três escolas de 
ensino médio/técnico 
também são mantidas 
pela Unesp, que possui 
cerca de 1.900 labora-
tórios e 33 bibliotecas, 
além de cinco fazendas 
de ensino e pesquisa e 
três hospitais veteriná-
rios.

Para tirar dúvidas 
sobre o vestibular, o 
candidato pode fazer 
contato pelo link “Fale 
Conosco” do site da 
Vunesp: https://www.
vunesp.com.br/FaleCo-
nosco. Também pode 
acessar os sites vesti-
bular.unesp.br e www.
vunesp.com.br. 

Para obter informa-
ções sobre os cursos 
de graduação da Unesp, 
acesse o Guia de Profi s-
sões em www.unesp.
br/guiadeprofi ssoes
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Projeto cultural realizará shows em formato 
de ofi cinas no polo Guri de Jaboticabal

“Escola de Blues” acontecerá em diferentes polos do 
Projeto Guri da região de Ribeirão Preto

Projeto cultural ide-
alizado por músicos 
de Ribeirão Preto e 
região irá levar muito 
Blues para aproxima-
damente 1400 crian-
ças e adolescentes, 
alunos dos polos do 
Projeto Guri. O Escola 
de Blues foi contem-
plado pelo Programa 
de Ação Cultura (Pro-
AC) do Governo do 
Estado de São Paulo 
e estará em cidades 
como: Ribeirão Preto, 
Sertãozinho, Jaboti-
cabal, entre outras.

O projeto vai apre-

sentar de maneira 
pedagógica, descon-
traída e acessível 
tudo sobre o Blues 
tradicional. “Vamos 
revelar algumas di-
ferenças nas propor-
ções rítmicas e me-
lódicas que eram e 
são usadas em cada 
região dos EUA, onde 
aconteceu o início do 
Blues. Sabemos que 
este estilo musical, 
infelizmente, é pouco 
explorado e comer-
cializado na socieda-
de, mas ele tem extre-
ma importância com 

raízes mundialmente 
conhecidas e até in-
fl uências em outros 
estilos”, comentou 
vocalista e contrabai-
xista do projeto, Nil 
Guimarães.

O Escola de Blues 
também tem o obje-
tivo de servir de ins-
piração e estimular 
ainda mais o envol-
vimento dos alunos 
nas ações artístico-
-culturais na música. 
Para isso todas as 
ofi cinas serão reali-
zadas como se fos-

sem um show para 
as crianças e ado-
lescentes. “Iremos 
nos apresentar com 
a formação ofi cial da 
banda utilizando os 
instrumentos gaita, 
guitarra solo, guitar-
ra base, voz, baixo e 
bateria. Também te-
remos a parte didá-
tica do Blues, tudo 
será apresentado 
por slides e os alunos 
ainda receberão uma 
revista que conta a 
história desse estilo 
musical”, disse o mú-
sico e diretor do pro-
jeto Duda Lazarini, 
professor que ensina 
música há 35 anos 
e já trabalhou como 
professor do Projeto 
Guri por oito anos.

A estreia do proje-
to acontecerá no polo 
Guri de Jaboticabal, 
no dia 10 de maio 
com dois horários de 
apresentações, às 
10h da manhã e 15h 
da tarde com expeta-
tiva de participação 
de 200 crianças e 
adolescentes. “Nosso 
repertório contextu-
aliza cada música no 
sentido de mostrar 
as diferentes modali-
dades do Blues, ten-

do em vista a ideia de 
trabalhar com estas 
crianças as mesmas 
diferentes propor-
ções rítmicas e me-
lódicas. Assim va-
mos proporcionar a 
oportunidade de uma 
participação ativa e 
ampliação dos co-
nhecimentos”, fi nali-
zou Nil Guimarães.

Show aberto ao pú-
blico 

Além das ofi cinas-
-shows para os alu-
nos do Projeto Guri, 
será realizado um 
show de Blues aberto 
para toda a popula-
ção no Vila Dionísio, 
em Ribeirão Preto. O 
objetivo será arre-
cadar produtos de 
limpeza e de higie-
ne pessoal para se-
rem doados à Asso-
ciação Assistencial 
Dona Nair. O show 
está marcado para o 
dia 22 de junho com a 
participação da equi-
pe completa do Pro-
jeto Escola de Blues: 
Nil Guimarães, voca-
lista e contrabaixis-
ta, dona de uma das 
vozes mais potentes 
e enérgicas da re-

gião, Duda Lazarini, 
baterista, Celso Lo-
pes, guitarrista, Uirá 
Cabral, gaitista e vo-
calista e Netto Rock-
feller, guitarrista e 
vocalista.

Escola de Blues na 
região (locais confi r-
mados)

Jaboticabal - 10 de 
maio - 10h e 15h

Local: Polo Projeto 
Guri de Jaboticabal

Rua Mizael de Cam-
pos 202, Centro

Batatais – 11 de 
maio

Local: Polo Projeto 
Guri de Batatais

Ribeirão Preto - 09 
de junho

Local: Polo Projeto 
Guri de Ribeirão Pre-
to

Bebedouro – 28 de 
junho

Local: Polo Projeto 
Guri de Bebedouro

Cravinhos – 29 de 
junho

Local: Polo Projeto 
Guri de Cravinhos

Prefeitura de Jaboticabal fecha convênio com 
o Hospital Veterinário da FCAV/UNESP para 

castração de cães e gatos de famílias carentes
A Prefeitura de Ja-

boticabal assinou na 
última sexta-feira 
(30/04), em reunião 
realizada no Paço 
Municipal, um convê-
nio junto ao Hospital 
Veterinário da FCAV/
UNESP, de Jabotica-
bal, para a realiza-
ção de castrações de 
cães e gatos de famí-
lias carentes do mu-
nicípio. O convênio só 
foi possível graças a 
uma emenda parla-
mentar do vereador 
Daniel Rodrigues de 
R$35 mil junto ao de-
putado federal Ricar-
do Izar. 

Segundo a respon-
sável pelo Departa-
mento de Proteção 
Animal de Jabotica-
bal, Isabel Borsari, 
será feita uma tria-
gem para a castração 
dos animais. “Com o 
recurso da emenda, 
compramos insumos 
e o Hospital Veteri-
nário fará as castra-
ções. No início, serão 

feitas 100 castrações. 
As pessoas serão 
triadas pelo departa-
mento e terão que ter 
cadastro no CadÚnico 
comprovando a bai-
xa renda. Além disso, 
também já iniciamos 
um levantamento jun-
to aos bairros mais 
carentes”, afi rmou 
Isabel. 

O médico veteriná-
rio e professor do De-
partamento de Clínica 
e Cirurgia Veteriná-
ria da FCAV/Unesp, 
Andrigo Barbosa De-
nardi, explicou como 
será realizado o con-
vênio. “O trabalho 
será coordenado pela 
Prefeitura, por meio 
do Departamento de 
Proteção Animal, até 
que os animais che-
guem até nós para 
realizarmos as cas-
trações com todo o 
cuidado e segurança. 
Serão coletados exa-
mes de sangue dos 
animais para ava-
liarmos o animal de 

forma ampla e se ele 
está apto para a cas-
tração”, explicou.

O diretor do cam-
pus, Prof. Antônio 
Sérgio Ferraudo afi r-
mou que a universi-
dade também deve 
prestar atendimento 
à sociedade. “A pes-
quisa e a ciência são 

extremamente impor-
tantes, mas precisam 
mostrar resultados 
mais práticos para 
a sociedade, além de 
atender a população. 
Esse projeto é uma 
obra de arte para nós. 
Agradecemos de-
mais”, afi rmou.

Para o prefeito de 

Jaboticabal, este é 
mais um passo da 
atual administração 
no cuidado com a 
causa animal. “É um 
projeto importante 
para o controle da 
natalidade e para a 
saúde animal. Temos 
um olhar carinho-
so com essa causa 
e, dentro das nossas 

possibilidades, esta-
mos oferecendo o me-
lhor. Neste caso, com 
o apoio do amigo e ve-
reador Daniel Rodri-
gues que, por meio de 
uma emenda conquis-
tada por ele, viabilizou 
esse projeto. Agrade-
ço o vereador e toda 
a universidade”, afi r-
mou o prefeito
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As empresas necessitam de informações precisas para a tomada de decisões.

A Assessoria Contábil possui as informações e os dados, que permitem atender essa necessidade. A decisão 
da empresa de investir, de reduzir custos, enfi m de gerir a empresa de forma efi caz deve se basear em dados 
técnicos extraídos dos registros contábeis. 

O escritório contábil pode e deve ajudar o empresário a cumprir esta responsabilidade
A contabilidade é necessária à empresa de qualquer porte, como principal instrumento de defesa, controle 

e de preservação do patrimônio. 

Uma empresa sem assessoria contábil é uma empresa sem memória, sem identidade e sem as mínimas 
condições de planejamento de seu crescimento.

Estará impossibilitada de elaborar demonstrações contábeis por falta de escrituração contábil.

COMPRANDO O PRESENTE DO 

DIA DAS MÃES 
NA MARAN CALÇADOS OU MARAN SPORT 

VOCÊ GANHA 
UM LINDO BRINDE 
PARA PRESENTEÁ-LA


