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Implantação de 1/3 de hora atividade e piso salarial são 
temas de audiência pública na Câmara de Jaboticabal

A Comissão de Edu-
cação, Cultura, Espor-
tes e Lazer (CECELMA) 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal pro-
move uma audiência 
pública, na próxima 
quarta-feira (08/06), 
às 19 horas, para tra-
tar sobre a reivindi-
cação de implantação 
da jornada de 1/3 de 
hora atividade e do 
piso salarial de pro-
fessores de creche e 
do magistério que atu-
am na rede municipal. 

Projeto Emprega 
Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal através da Se-
cretaria de Indústria, Comércio e Turismo 
em parceria com a Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, realiza o projeto 
Emprega Jaboticabal, tornando as políticas 
públicas de emprego ainda mais próximas 
do cidadão Jaboticabalense, modernizando 
e ampliando as possibilidades para aqueles 
que buscam uma recolocação ou mesmo a 
oportunidade do primeiro emprego.

Renata Assirati visita 
exposição de móveis feitos de 
pallets na Fatec Jaboticabal

Responsabilidade ambiental e solidariedade caminhando juntas para ajudar entidades do muni-
cípio. Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, aconteceu uma exposição diversa na Fatec 
de Jaboticabal, com móveis feitos com pallets. Uma promoção da Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio do Centro de Educação Ambiental – CEA, em parceria com a Faculdade de Tecnologia. 
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Com o Espiritismo, 
renovam-se as 

esperanças!

O Espiritismo é o Conso-
lador Prometido. Eu estou 
falando do Espiritismo em 
sua essência! Na explica-
ção sobre de onde viemos, 
o que estamos fazendo 
aqui e para onde vamos. 
Na explicação – que só ele 
traz - a respeito do Ser Es-
piritual que somos; das Leis 
Divinas nas quais estamos 
mergulhados e às quais res-
pondemos; na Inteligência 
Suprema do Universo que 
é Deus; no Mestre Amado, 
Guia e Modelo da Humani-
dade, que é Jesus!

Não estou falando de re-
ligião, mesmo tendo a luci-
dez de que essa é uma das 
facetas do Espiritismo. Es-
tou indo além da religião. 
Estou falando, como já dis-
se, da essência! 

Nas Live que faço aos sá-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

bados e terças, faço sempre 
questão de rea� rmar: não 
tenho nenhum interesse 
em converter ninguém ao 
Espiritismo. Não mesmo. 
Mas tenho todo o interes-
se do mundo em ofertar o 
melhor de mim para que o 
Espiritismo console, acal-
me, direcione o máximo 
de pessoas possível para a 
felicidade verdadeira: a feli-
cidade do Espírito que cada 
um é, criação divina desti-
nada ao bem e ao belo em 
sua expressão mais elevada! 

Peço ajuda de André 
Luiz, na lição ‘Nem cas-
tigo, nem perdão’, que faz 
parte do livro O Espírito 
da Verdade, de psicogra� a 
de Chico Xavier. Em pou-

cas palavras, ele traz muito 
dos conceitos fundamentais 
do Espiritismo. E é muito, 
muito, muito, sempre mui-
to consolador! 

“O espírita encontra na 
própria fé - o Cristianismo 
Redivivo - estímulos no-
vos para viver com alegria, 
pois, com ele, os conceitos 
fundamentais da existência 
recebem sopros poderosos 
de renovação.

A Terra não é prisão de 
sofrimento eterno. É escola 
abençoada das almas. A fe-
licidade não é miragem do 
porvir. É realidade de hoje. 
A dor não é forjada por ou-
trem. É criação do próprio 
espírito. A virtude não é 
contentamento futuro. É jú-
bilo que já existe. A morte 
não é santi� cação automá-
tica. É mudança de traba-
lho e de clima. O futuro não 
é surpresa atordoante. É 
consequência dos atos pre-
sentes. O bem não é o con-
forto do próximo, apenas. É 
ajuda a nós mesmos. Deus 
é Equidade Soberana, não 
castiga nem perdoa, mas o 

ser consciente profere para 
si mesmo as sentenças de 
absolvição ou culpa ante as 
Leis Divinas. Nossa condu-
ta é o processo, nossa cons-
ciência o tribunal. Não nos 
esqueçamos, portanto, de 
que, se a Doutrina Espírita 
dilata o entendimento da 
vida, amplia a responsabi-
lidade da criatura. As raízes 
das grandes provas irrom-
pem do passado - subsolo 
da nossa existência -, e, na 
estrada da evolução, quem 
sai de uma vida entra em 
outra, porque berço e tú-
mulo são, simultaneamen-
te, entradas e saídas em pla-
nos de Vida Eterna.”

****

PARTICIPE DE NOSSAS 
REUNIÕES ONLINE

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

Projeto Emprega Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal através da 
Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo em parceria 
com a Secretaria de 
Assistência e Desen-
volvimento Social, 
realiza o projeto Em-
prega Jaboticabal, 
tornando as políticas 

públicas de emprego 
ainda mais próximas 
do cidadão Jaboti-
cabalense, moderni-
zando e ampliando as 
possibilidades para 
aqueles que buscam 
uma recolocação ou 
mesmo a oportunida-
de do primeiro em-
prego.

As secretarias dis-
ponibilizaram os Cras 
1, 2 e 3 para que se-
jam utilizados como 
ponto de coleta de 
currículos para faci-
litar o acesso de toda 
a população.

“Temos grandes 
oportunidades de 
emprego em Jabo-

ticabal, porém, nós 
precisamos conec-
tar os trabalhadores 
com as empresas. 
Nosso foco principal 
é montar um ban-
co de currículos em 
nossa cidade para 
gerar maior agilida-
de na contratação 
e, consequentemen-
te, entender sobre a 
qualificação das pes-
soas que estão de-
sempregadas, para, 
então, pensarmos 
em um programa de 
qualificação. Isso é 
fundamental para 
o desenvolvimento 
econômico do setor 
produtivo e de nossa 
cidade. Onde temos 
emprego, não pode 
faltar mão de obra 
qualificada! Esse é 
o foco do nosso pre-
feito Prof. Emerson 
e de todas as nossas 
secretarias”. Comen-
tou Lucas Ramos, se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo 
de Jaboticabal.

Para mais informa-
ções, os interessa-
dos podem entrar em 
contato através do te-
lefone da Secretaria 
de Indústria, Comér-
cio e Turismo no (16) 
3203-8014.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1004690-94.2019.8.26.0291 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) Raquel Jesus Dias, Brasileira, 
Solteira, Atendente, RG 44567481-7, CPF 378.583.378-40, com endereço à Rua Satyro Loureiro, 1227, São Vicente, CEP 88309-
630, Itajai - SC, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC, alegando em síntese débito da requerida de R$5.175,97 (set/19), decorrente das mensalidades vencidas de 
20.10.16 a 20.05.19 do contrato firmado em 04/05/2016 para o curso de Técnico em Enfermagem. Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) 
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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) 
réu(ré)(s) será(ão) considerado(a)(s) revel(is), caso em que lhe(s) 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 23 de maio de 2022. K-28/05e04/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007149-28.2015.8.26.0291 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) 
DANIELE CRISTINA BRUNO PENARIOL, Brasileira, Solteira, Empresária, RG 45213173, CPF 391.396.958-67, Nascido/Nascida 
17/11/1993, com endereço à Avenida Quinze de Novembro, 791, Centro, CEP 14870-600, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese que os executados emitiram em 
favor da exequente Cédula de Crédito Bancário nº 8.150.514 no valor de R$100.500,00, sendo que não pagaram as parcelas 
vencidas desde 20/04/2015 (10ª parcela), incorrendo em mora, sendo que o saldo devedor perfaz a quantia de R$105.127,44 
(atualizado até 29/01/2016). 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 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagar o 
valor da dívida, devidamente atualizada até a data do pagamento, acrescido dos honorários advocatícios. Caso a executada efetue o 
pagamento dentro do prazo retro, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. A executada poderá apresentar 
Embargos à Execução no prazo de 15 dias. 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 28 de abril de 2022. K-28/05e04/06

AVISO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 02/2022

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São 

Paulo - ARTESP torna público que se encontra aberta a Concorrência Pública Internacional 

nº 02/2022, para a concessão dos serviços públicos de ampliação, operação, conservação, 

manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema 

rodoviário denominado Lote Noroeste.

Os documentos da licitação (edital, contrato e anexos) estarão disponíveis para consulta  

no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br), a partir de 04/06/2022.

Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos até o dia 31 de agosto de 

2022. Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail 

novasconcessoes@artesp.sp.gov.br.

A sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 15 de setembro de 2022,  

às 14h, na sede da B3 (Rua XV de Novembro, 275, Centro), em São Paulo.
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Câmara de Jaboticabal vota 11 projetos em 
sessão ordinária na segunda-feira (06/06)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordiná-
ria na segunda-feira 
(06/06), a partir das 
20 horas, para votar 
11 projetos. A sessão 
é aberta ao público, 
com transmissão ao 
vivo pelos canais da 
Câmara no YouTube e 
no Facebook.

O primeiro item da 
pauta previsto para 
apreciação do ple-
nário é o Projeto de 
Lei Complementar nº 
12/2022, de autoria 
do Executivo Munici-
pal. A matéria altera a 
classificação de uma 

área localizada no 
bairro “Vale do Sol” de 
Zona de Alta Permeabi-
lidade (ZAP) para Zona 
Mista (ZM). A altera-
ção, segundo o texto, 
prevista no mapa de 
Zoneamento e Uso do 
Solo Urbano, instituí-
do pelo Plano Diretor, 
foi aprovada pelo Con-
selho do Plano Diretor 
(CONSPLAN) baseado 
em parecer técnico 
descaracterizando a 
respectiva área como 
de Zona de Alta Per-
meabilidade, uma vez 
que o solo foi classifi-
cado como de baixa e 
muito baixa permeabi-
lidade.

Igualmente será vo-
tado em 1º turno o PLC 
nº 13/2022, de auto-
ria do Poder Executi-
vo, que altera a tabela 
que define os índices 
urbanísticos dos lotes 
e edificações do mu-
nicípio constante na 
Lei do Plano Diretor 
de Desenvolvimento 
do Município. O texto 
altera a área mínima 
dos lotes de meio de 
quadra e de esquina 
das Zonas Industriais, 
passando dos atuais 
mínimos de 1000m2 
e 600m2 respectiva-
mente, passando para 
área mínima de 450m2 
em ambos os casos 
(lotes de meio de qua-

dra e de esquina das 
ZIs), bem como prevê 
testada mínima do lote 
de esquina para os lo-
tes das Zonas Indus-
triais de 15m, e não 
mais dos atuais 20m.

Na sequência os 
parlamentares vo-
tam o Projeto de Lei 
nº 213/2022, de au-
toria da vereadora Val 
Barbieri, que trata da 
obrigatoriedade de 
divulgação da lista de 
espera para castra-
ções de cães e gatos 
pelo Município. O tex-
to prevê que o Poder 
Executivo divulgue em 
seu site oficial a lista 
de espera para a cas-
tração de cães e gatos 
já cadastrados para 
essa finalidade, infor-
mando, no mínimo, o 
número de protocolo 
e data de inscrição, 
que deverá seguir ri-
gorosamente a ordem 
de inscrição para a 
chamada dos animais. 
A atualização da lista 
deverá ocorrer men-
salmente além de ga-
rantir o direito de pri-
vacidade dos tutores.

Ainda serão vota-
dos cinco projetos de 
denominações. São 
eles: PL nº 248/2022, 
de autoria do verea-
dor Pepa Servidone, 

que denomina de João 
Guariz a “Rua A” do lo-
teamento Distrito In-
dustrial Nova Aliança; 
o PL nº 249/2022, de 
autoria da vereadora 
Renata Assirati, que 
denomina de Profa. 
Zina Maria Assirati 
Casemiro o prédio de 
instalação da Mini Usi-
na (Departamento de 
Alimentação Escolar) 
de Jaboticabal; o PL nº 
251/2022, de autoria 
do vereador Pepa Ser-
vidone, que denomina 
de Flávio Roque Chris-
tovam a “Av. Projetada” 
do loteamento Distrito 
Industrial Nova Alian-
ça; o PL nº 252/2022, 
de autoria do vere-
ador Pepa Servido-
ne, que denomina de 
Adalberto Christovam 
a “Rua C” do loteamen-
to Distrito Industrial 
Nova Aliança; e o PL nº 
253/2022, também de 
autoria de Pepa Servi-
done, que denomina de 
João Batista Teciano a 
“Rua B” do loteamen-
to “Distrito Industrial 
Nova Aliança”.

A Ordem do Dia ain-
da lista outros três 
projetos de autoria do 
Poder Executivo para 
1ª discussão e vota-
ção. São eles: o PL nº 
254/2022, que auto-
riza o prefeito munici-

pal a firmar convênio 
de cooperação com a 
Agência Reguladora 
dos Serviços de Sane-
amento das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (ARES-
-PCJ), para delegação 
das competências mu-
nicipais de regulação 
e fiscalização dos ser-
viços de saneamento 
básico de Jaboticabal. 
O prazo do convênio é 
de 5 anos, prorrogá-
vel por igual período; 
o PL nº 256/2022, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
6.446.700,00 no orça-
mento da prefeitura 
para reforçar dota-
ções orçamentárias 
nas áreas de atenção 
ao aluno com neces-
sidade especial, com 
a atenção especializa-
da à pessoa com defi-
ciência, à assistência 
hospitalar e ambula-
torial, entre outros; 
e o PL nº 257/2022, 
que autoriza a abertu-
ra de um crédito adi-
cional especial de R$ 
5.770.000,00 no orça-
mento da prefeitura, 
cujos créditos serão 
destinados a absorver 
despesas assumidas 
pela administração 
com os denominados 
“herdados” do SE-
PREM.

João Rock participa de programa de 
inovação para empresas e startups

Desafi os lançados pelo projeto têm como objetivo aplicar soluções de impacto 
para empresas, incluindo o setor de eventos e o momento pós-pandemia

O Festival João Rock 
será um dos modelos 
de negócios que vai 
inspirar e propor de-
safios para as star-
tups participantes do 
Dabi Start Me Up, um 
programa de Open 
Innovation com o ob-
jetivo de gerar novos 
negócios e acelerar 
oportunidades para 
as empresas. E os 
desafios do setor de 
entretenimento estão 
entre os focos prin-
cipais. As inscrições 
estão abertas até 19 
de junho no site do 
Dabi Business Park .

Durante o bootcamp 
do programa, que co-
meça oficialmente em 
7 de julho, após a re-
velação das startups 
selecionadas, acon-
tecerão capacitações 
e serão propostos os 
desafios, em busca de 
soluções de impac-
to para as nove em-
presas madrinhas do 
projeto. Os desafios 
foram propostos em 
três temas/setores: 
entretenimento e live 
marketing, agronegó-

cio e mobilidade, cré-
dito e pessoas.

Participando do 
quadro de empresas 
madrinhas da ação, o 
João Rock e a agência 
de publicidade e pro-
paganda, BP One, es-
tarão entre os cases 
que as participan-
tes terão que propor 
novas soluções nos 
setores de entreteni-
mento e live marke-
ting. 

“Será uma grande 
oportunidade para o 
evento se conectar 
com empreendedores 
e startups, fomentar 
novos talentos e atu-
ar de maneira cola-
borativa para o sur-
gimento de soluções 
para todo o setor”, 
afirma Marcelo Roc-
ci, um dos organiza-
dores do João Rock. 

No desafio “Entrete-
nimento e live marke-
ting pós pandemia”, as 
startups precisarão 
apresentar soluções 
aplicáveis ao mer-
cado aproveitando o 
melhor do mundo hí-
brido. Já em “Música 

e tecnologia aproxi-
mando cada vez mais 
artistas e público”, 
a busca é por star-
tups cujos produtos 
e serviços possibili-
tem aproximar ainda 
mais a oferta (artis-
tas e produtores) e 
a demanda (público) 
de conteúdo musical 
através da tecnolo-
gia. Por fim, o “Mo-
delo de proprieda-
de de fãs e royalties 
inteligentes”, busca 
apresentar soluções 
disruptivas para am-
pliar e tornar efetiva 
a relação entre os fãs 
e suas marcas favori-
tas.

“O intercâmbio de 
experiências entre 
empresas madrinhas 
e startups tem tudo 
para ser extrema-
mente enriquecedor 
para todas as par-
tes. Estamos abertos 
pra receber e apoiar 
novas ideias e solu-
ções que possam ala-
vancar ainda mais o 
setor que viveu um 
período muito contur-
bado e agora retorna 

com grande força”, 
diz Luit Marques, um 
dos organizadores do 
Festival. 

As startups selecio-
nadas irão participar 
de um bootcamp, um 
treinamento intensivo 
de contato direto com 
as empresas, nos 
dias 7, 8 e 9 de julho 
no DBP, em Ribeirão 
Preto.

João Rock 2022
A 19ª edição do Fes-

tival acontece no dia 
11 de junho, no Par-
que Permanente de 
Exposições e todos os 
ingressos estão es-
gotados. 

No Palco João Rock 

se apresentam Pitty e 
Nando Reis (em show 
exclusivo), Baiana 
System, Djonga, Hum-
berto Gessinger, Ti-
tãs, Natiruts, CPM 
22, Emicida, Criolo e 
Céu juntos garantem 
show exclusivo para 
o JR. 

No Palco Brasil - 
Edição Rio de Janei-
ro: Erasmo Carlos, 
Gabriel o Pensador, 
Marcelo Falcão, Ba-
rão Vermelho, Braza 
e Planet Hemp, pro-
movem uma união de 
gerações e referên-
cias.

Já apresentando 
os talentos que estão 

despontando na músi-
ca nacional, no Palco 
Fortalecendo a Cena 
tocam: Matuê, Poesia 
Acústica, a dupla de 
rapper Cynthia Luz e 
Froid, Lagum, Coru-
ja BC1 e Rashid com 
Drik Barbosa e Lellê. 

Festival João Rock 
2022

Data: 11 de junho
Local: Parque Per-

manente de Exposi-
ções de Ribeirão Pre-
to

As inscrições para 
o Dabi Start Me Up 
estão abertas até 19 
de junho - divulgação
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Coleção 

2022

Atenção - Ultima Semana para o envio a declaração de 
imposto de renda 2022. Se você está obrigado a entregar a 
declaração e perder o prazo, será cobrada multa pelo atraso.
Entre em contato com nossa equipe e tire todas as suas 
dúvidas

Associação dos contabilistas de 
Jaboticabal(ACJ), faz doação de fraldas 

geriátricas para Asilo São Vicente de Paulo

O presidente 
da ACJ, Vitório 
de Simoni, junto 
com membros da 
associação, fi ze-
ram a doação de 
4.050 fraldas na 
quarta-feira, dia 
01 de junho

A instituição 
atende idosos 
com dependên-
cia de autocui-
dados para a 
vida diária e pes-
soal. O asilo pre-
cisa de todos os 
tipos de doação, 
mas principal-
mente de fraldas 
geriátricas, leite 
e itens de higie-
ne pessoal. Os 
interessados em 
colaborar po-
dem entrar em 
contato com a 
instituição pelo 
telefone: (16) 
3202-2120

Natália Magalhães

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

A modelo é natural de 
Araraquara e é represen-
tada pela First Models (Ri-
beirão Preto).

A bela tem tudo para 
arrebentar dentro e fora 
do país.

Atualmente se prepara 
para fazer sua primeira 
temporada internacional, 
na Ásia!

De olho nela!
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NOTA OFICIAL acerca da 
cessão do plenário para 
a realização de evento 

promovido pela APEOESP

Implantação de 1/3 de hora atividade e piso salarial são 
temas de audiência pública na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal COMU-
NICA que a diretoria 
da APEOSESP proto-
colizou, 02 de junho de 
2022, às 15h30, um 
pedido para a suspen-
são do agendamento 
de cessão do Plenário 
da Casa Leis para a 
realização de evento 
de lançamento do Co-
mitê Popular de Lutas 
da cidade de Jaboti-
cabal, que seria reali-
zado na noite de 02 de 
junho de 2022.

O pedido de suspen-

A Comissão de Edu-
cação, Cultura, Espor-
tes e Lazer (CECELMA) 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal pro-
move uma audiência 
pública, na próxima 
quarta-feira (08/06), 
às 19 horas, para tra-
tar sobre a reivindi-
cação de implantação 
da jornada de 1/3 de 
hora atividade e do 
piso salarial de pro-
fessores de creche 
e do magistério que 
atuam na rede munici-
pal. O evento é aberto 
ao público, com trans-
missão ao vivo pelos 
canais da Câmara no 
YouTube (www.youtu-
be.com/CamaraMu-
nicipaldeJaboticabal) 
e Facebook (www.fa-

são do agendamento, 
segundo a APEOESP, 
ocorreu em razão “da 
possibilidade de aglo-
meração em recinto 
com capacidade limi-
tada de lotação (87 
pessoas) em momen-
to em que estão sen-
do registrados au-
mentos nos casos de 
COVID-19, sendo que 
no último boletim epi-
demiológico houve o 
registro de 38 novos 
casos nas últimas 24 
horas, havendo 13 
pessoas hospitali-
zadas e 495 suspei-

tos (CAC)”, conforme 
consta do documento 
protocolizado.

Em tempo, a Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal reforça o seu 
compromisso com o 
Estado Democrático 
de Direito, com o plu-
ralismo político, com 
a divergência de opi-
niões, bem como com 
o respeito às institui-
ções, aos organismos 
sociais, aos direitos 
fundamentais e, so-
bretudo, à legislação 
vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 2141-9114,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002352-16.2020.8.26.0291
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Guarda
Requerente: Eleni Aparecida Benedita Lucas e outro
Requerido: Alexandre Messias da Silva e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1002352-16.2020.8.26.0291

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) PATRICIA RODRIGUES DE LIMA, Brasileira, DESEMPREGADO(A),
RG 49.686.678-3, CPF 432.671.798-07, com endereço à Rua Nhonho do Livramento, 1.144,
Centro, CEP 15910-000, Monte Alto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível - Guarda por parte de Eleni Aparecida Benedita Lucas e outro, alegando em
síntese, que os genitores do menor R.A.R.L.S., em decorrência de reclusão carcerária, tiveram o
pátrio poder destituído. Afirma, ainda, que desde o final de 2018 o menor passou a residir com a
autora, permanecendo até o presente momento, sendo necessária a regularização da guarda.
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 20 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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cebook.com/Camara-
Jaboticabal).

Entre as pautas 
de reivindicação dos 
professores está a 
adequação do 1/3, 
referente ao direito 
da jornada extraclas-
se dentro da jornada 
normal de trabalho. 
Isso porque, confor-
me legislação federal 
(Lei nº 11.738/2008), 
a composição da jor-
nada de trabalho deve 
ser distribuída em 
2/3 (dois terços) para 
o desempenho das ati-
vidades de interação 
com os educandos e 
1/3 da jornada de tra-
balho para atividades 
extraclasse (preparar 
aula, correções de 

provas, planejamento, 
entre outros). Os pro-
fessores igualmente 
reivindicam a adequa-
ção do piso salarial 
dos profissionais do 
magistério público da 
educação básica mu-
nicipal.

O evento contará 
com autoridades do 
Poder Executivo, do 
Legislativo, repre-
sentante sindical do 
funcionalismo públi-
co, além de profissio-
nais da educação da 
rede de ensino mu-
nicipal. “Entendemos 
que é uma luta im-
portante da catego-
ria, que deve cobrar 
o Poder Público des-
sa implantação. Por 

isso abrimos o diá-
logo na Casa e que-
remos ouvir os pro-
fessores e também o 
Executivo. Contamos 

com a presença de 
todas e todos”, con-
vidam os membros 
da CECELMA, Pro-
fa. Paula (presiden-

te), e os vereadores 
membros Prof. Jonas 
(Republicanos) e Gre-
gório Casagrande 
(Solidariedade).

 

 

 

 
                  NADA É IMPOSSÍVEL PARA DEUS! 
 
          Efésios 3:14-21 Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais 
abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em 
nós opera, 21 a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para 
todo o sempre. Amém!  A oração de Paulo para que Deus faça tudo muito 
mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos é uma 
oração para Cristo habitar no coração dos que o conhecem como único 
Senhor e Salvador da humanidade, para que possamos compreender o Seu 
grande amor por nós, para que possamos crescer à completa maturidade 
espiritual. Neste contexto, Paulo está dizendo: Porque Deus é poderoso 
para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, 
devemos orar por aquilo que irá promover a Sua glória através de Cristo e 
Sua igreja. O poder de Deus é visto no Seu trabalho quando somos 
incapazes de fazer qualquer coisa. Portanto, o objetivo da oração é pedir 
a Deus para fazer o que não podemos fazer em nossa própria força ou 
habilidade. Há muitos exemplos na Bíblia, onde vemos que nada é 
impossível para Deus, e como Ele continuamente abençoa aqueles que 
confiam Nele. Como cristãos, temos uma esperança maior do que jamais 
poderíamos pensar, e essa esperança é Cristo habitando em nós. O poder 
de Cristo que está trabalhando em nós é capaz de fazer mais do que 
podemos pedir ou mesmo imaginar. Devemos louvar a Deus pela grande 
vitória sobre o pecado que Ele nos deu por meio da ressurreição de Jesus 
Cristo. O ponto de Paulo não é apenas que Deus é capaz de fazer além do 
que esperamos. Nós nunca devemos nos sentir impotente, porque o poder 
ilimitado de Deus está sempre pronto para trabalhar através de nós. Nada 
é impossível para Deus! 
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EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

 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 Ma-
jor Novaes, 535, Centro, Fone (016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa 
interessar que BV TAIUVA LOTEAMENTO – SPE LTDA, ins-
crita no CNPJ/MF sob nº 39.412.942/0001-12, com sede e foro 
nesta cidade, na Avenida Marechal Deodoro, número 503, cen-
tro, depositou nesta Serventia, conforme prenotação nº 180.562, 
os documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1.979, para o registro do Loteamento deno-
minado “JARDIM BELA VISTA” situado  na cidade e município 
de Taiuva, comarca de Jaboticabal, objeto da matricula nº 53.436, 
livro 2RG, com área de 44.431,02 metros quadrados, cuja exata 
localização acha-se retratada no desenho abaixo. O loteamento que 
contém 122 (cento e vinte e dois) lotes;  01 (uma) Área Verde; 02 
(duas) Áreas Institucionais; 01 (uma) Área Sistema de Lazer e o 
Sistema Viário, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Taiuva, 
conforme Decreto Municipal nº 2.872, de 03 de fevereiro de 2022 
retifi cado pelo Decreto Municipal nº 2.910, de 17 de maio de 2022 
e pelo GRAPROHAB em 09 de novembro de 2021, conforme cer-
tifi cado nº 352/2021. Em garantia da execução das obras de infra-
estrutura exigida pela Municipalidade, que conforme cronograma 
serão realizadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, foi 
constituída hipoteca sobre um prédio residencial situado na cidade, 
município e comarca de Jaboticabal, na Rua Castro Alves, número 
1.500, nos termos da escritura lavrada às páginas 327/331, do li-
vro 109, em 13/04/2022, no Ofi cial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e Tabelião de Notas de Taiuva-SP. Para conhecimento de 
todos, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal 
de circulação no local do empreendimento, por três dias consecu-
tivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de quinze dias, 
contados da última publicação, nos termos do art. 19, da citada Lei 
Federal n. 6.766/79. Jaboticabal, 18 de maio de 2022. Eu, Álvaro 
Benedito Torrezan, Ofi cial, mandei digitar e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

A Prefeitura de Jaboticabal, por meio da Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimento Social realizará 
uma ação do Cadastro Único em Córrego Rico nos 

dias 06, 07 e 08 de junho de 2022

Programa Bolsa Trabalho

Você é novo no empreendedorismo?

A ação da Secretaria 
de Assistência e De-
senvolvimento Social 
junto ao Departamen-
to de Proteção Social 
Básica facilitará aos 
moradores do distri-
to a inscrição e atu-
alização do Cadastro 
Único – sistema de in-
formações essencial 
para a concessão de 
programas e benefí-
cios sociais como Au-
xílio Brasil, Programa 
Viva Leite, Renda Cida-
dã, Programa Crian-
ça Feliz, Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC), dentre outros.

Esta ação será rea-
lizada nos dias 06, 07 
e 08 de junho de 2022, 
na Unidade de Saúde 
da Estratégia Saúde da 
Família “Maria de Lour-
des Ferreira” do Dis-
trito de Córrego Rico, 
localizada na Avenida 
Manoel Barbosa, s/nº, 
das 09h às 12h e das 
13h30 às 16h.

O Programa Bolsa 
Trabalho abriu 160 
vagas em Jaboticabal. 
As inscrições para o 
programa deverão ser 
realizadas no perío-
do de 30/05/2022 a 
17/06/2022, exclu-
sivamente pelo portal 
Bolsa do Povo (www.
bolsadopovo.sp.gov.
br). 

Os bolsistas rece-
berão a quantia de R$ 
540,00 por mês, onde 
trabalharão pelo pelo 
período de até 5 meses, 
podendo o bolsista ser 
desligado a qualquer 
momento, ou por não 
cumprir algum critério 
exigido pelo progra-
ma ou por desistência, 

 Saiba que a formali-
zação do seu negócio é 
um primeiro passo es-
sencial para o futuro 
da sua empresa!

Neste curso ofere-
cido pelo Sebrae Aqui 
você vai fi car por den-
tro de todas as infor-
mações e ferramentas 
básicas para se tornar 
um MEI - Microempre-
endedor Individual .

Venha saber dos di-
reitos e deveres de um 
MEI e das mudanças 
implementadas pelo 
governo federal no 
processo de abertura.

Quer saber mais?  
SEBRAE Aqui de Ja-
boticabal WhatsApp 
https://api.whatsapp.
com/send?phone=+

551632033398

sendo que são 4 horas 
trabalhadas por dia.

Em caso de dúvidas 
ou necessidade de au-
xílio para efetivação 
do cadastro junto à 
Casa do Bolsa Família, 
as pessoas poderão 
procurar pelos CRAS 
1, CRAS 2 e CRAS 3 
que estão à disposi-
ção para auxiliar bem 
como o Sr. Antônio Luiz 
Fieno – Coordenador 
do Programa em Jabo-
ticabal.

Casa do Bolsa Famí-
lia

Avenida Líbero Ba-
daró, 680 – Bairro 
Centro.

Telefone: (16) 3204-
4405.

Horário de Funciona-
mento:  Segunda-feira 
à Sexta-feira Das 08h 

às 12h e depois das 
13h e 30min às 16h e 
30min.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 98/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor IVOMAR GILBERTO SCARPIM, lotado no De-
partamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 01/06/2022 a 15/06/2022, 
referente ao 5º período aquisitivo (01/02/2015 a 31/01/2020), conforme Processo RD 
377/2021.

Jaboticabal, 31 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 95, DE 30 DE MAIO DE 2022 - CONCEDE, a pedido da servidora FABIANA APA-
RECIDA MOTTA MORENO, Bolsa de Estudos Integral.
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Renata Assirati visita exposição de móveis 
feitos de pallets na Fatec Jaboticabal

A exposição acontece em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Uma promoção 
da Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Centro de Educação Ambiental

Responsabi l idade 
ambiental e solidarie-
dade caminhando jun-
tas para ajudar entida-
des do município. Em 
comemoração à Sema-
na do Meio Ambiente, 
aconteceu uma expo-
sição diversa na Fatec 
de Jaboticabal, com 
móveis feitos com pal-
lets. Uma promoção da 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Centro 
de Educação Ambien-
tal – CEA, em parceria 
com a Faculdade de 
Tecnologia. 

 O visitante, além de 
conhecer os móveis, 
tinha a oportunidade 
de comprar com uma 
“moeda” diferenciada, 
ou seja, caixas de lei-
te, que serão reverti-
das a entidades assis-
tenciais. A exposição 
começou na segunda-
-feira, dia 30 de maio, 
com término na sexta-
-feira, dia 03 de junho, 
às 22h. 

A presidente do Le-
gislativo, Renata As-
sirati, foi prestigiar a 
exposição, juntamen-

te com o idealizador, 
José Carlos dos Santos 
(Cafu), diretor do De-
partamento de Gestão 
Ambiental. “Os móveis 
são perfeitos, gostei 
muito de visitar a ex-
posição, e o melhor de 
tudo, ela contribui efe-
tivamente com as nos-
sas entidades. É real-
mente uma exposição 
que faz a diferença”, 
enfatiza Renata Assi-
rati.

Os pallets, madeiras 
que são descartadas 
no meio ambiente, fo-
ram utilizados para a 
fabricação dos móveis. 
Cafu explica como a 
ideia surgiu. “Esta ex-
posição já era para ter 
acontecido juntamente 
com o professor Celso, 
mas com a pandemia, 
adiamos, mas o Cen-
tro de Educação Am-
biental já desenvolvia 
há tempos este pro-
jeto. No ano passado, 
por exemplo, ajuda-
mos algumas pessoas 
e entidades, e este ano 
também tivemos esta 
oportunidade e apro-

veitamos para come-
morar a Semana do 
Meio Ambiente”, desta-
ca Cafu.

O diretor da Fatec de 
Jaboticabal, Leonar-
do Lucas Madaleno, e 
a diretora acadêmica, 
Simone Scattolin Ti-
lelli, acompanharam a 
visita da presidente e 
enalteceram a impor-
tância da exposição 
para a população local 
e também para a co-

munidade acadêmica. 
De acordo com Cafu, 

a mostra foi um su-
cesso, tendo cem por 
cento das peças vendi-
das, ou melhor, troca-
das por litros de leite, 
e muitos interessados. 
Quem perdeu a opor-
tunidade de conhecer 
os móveis feitos com 
pallets, Cafu irá reali-
zar mais exposições e 
os interessados pode-
rão adquiri-los. 

Os nomes das enti-
dades a receberem os 
litros de leite ainda não 
haviam sido defi nidos e 
a quantidade de caixas 
também não tinha sido 
contabilizada até o fe-
chamento desta edi-
ção.

“Vamos prestigiar as 
exposições que serão 
realizadas pelo CEA, 
além de vermos mó-
veis muito bem feitos 
e bonitos, ainda pode-

remos ajudar nossas 
entidades. Parabenizo 
o Cafu e toda equipe do 
CEA por idealizar a ex-
posição e ajudar com 
um gesto importante 
várias pessoas”, fi nali-
za Renata Assirati.

Poliana Taliberti - 
Gabinete Renata Assi-
rati


