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Jaboticabal
A GAZETA

Jaboticabal é contemplada com 
mais um veículo para a Saúde

Pedido foi realizado por meio dos vereadores Renata Assirati e Paulo Henrique 
Advogado ao deputado estadual Ricardo Madalena

Nesta semana, a 
presidente do Legisla-
tivo, Renata Assirati, 
conferiu a chegada de 
um veículo, uma van 
para os pacientes da 
Rede Pública de Saú-
de de Jaboticabal. Uma 
conquista do prefeito 
Emerson Camargo, da 
vereadora e presiden-
te da Câmara Munici-
pal, Renata Assirati, 
e do vereador Paulo 
Henrique Advogado, 
que juntos fi zeram este 
importante pedido ao 
deputado estadual Ri-
cardo Madalena. 

O novo veículo bene-
fi ciará a população do 
município nos atendi-
mentos da Secretaria 

de Saúde, comandada 
pelo secretário André 
Domingues.  Um auxí-
lio que garantirá se-
gurança, qualidade e 
também agilidade. 

“Jaboticabal agra-
dece mais uma vez, e 
sempre, o governador 
do estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia, e o 
sempre amigo de Ja-
boticabal, o deputado 
estadual Ricardo Ma-
dalena, por esta im-
portante Van que será 
utilizada no transpor-
te dos nossos pacien-
tes da Rede Pública 
de Saúde. É Jabotica-
bal no caminho certo, 
com as pessoas cer-
tas”, destaca o prefei-

to Emerson Camargo, 
que também agrade-
ceu publicamente os 
vereadores pela in-
dicação do pedido do 
novo veículo.

“É realmente uma 
notícia muito boa, Ja-
boticabal ser contem-
plada com uma Van 
de passageiros para a 
nossa saúde. Nós pedi-
mos ao deputado esta-

dual Ricardo Madale-
na, que tanto faz para 
o nosso município. E só 
temos que agradecer 
ao deputado e ao go-
vernador Rodrigo Gar-
cia por mais este auxí-

lio. Parabéns, prefeito 
Emerson e secretário 
André Domingues, Ja-
boticabal merece este 
cuidado com a saúde”, 
conclui Renata Assira-
ti.

CMJ aprova nove projetos por 
unanimidade e dois por maioria

O plenário da Câma-
ra Municipal de Ja-
boticabal aprovou os 
11 projetos previstos 
para votação em ses-
são ordinária na se-
gunda-feira (06/06). 
Nove deles foram 
aprovados por una-
nimidade; outros dois 
por maioria.

PLANO DIRETOR – O 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 12/2022, 
de autoria do Execu-
tivo Municipal, que 
altera a classifica-
ção de Zona de Alta 
Permeabilidade (ZAP) 
para Zona Mista (ZM), 
em uma área localiza-
da no bairro “Vale do 
Sol”; bem como o PLC 
nº 13/2022, também 

de autoria do Poder 
Executivo, que altera 
a tabela que define o 
tamanho mínimo de 
lotes das Zonas In-
dustriais do município 
– passando dos atuais 
mínimos de 1000m2 
e 600m2 respectiva-
mente, para área mí-
nima de 450m2, tanto 
para lotes de meio de 
quadra como de es-
quina das ZIs –, não 
encontraram resis-
tência e foram aprova-
dos por unanimidade. 
Os projetos seguem 
para sanção do pre-
feito municipal, Prof. 
Emerson Camargo.

TRANSPARÊNCIA NA 
CASTRAÇÃO - Os par-
lamentares também 

aprovaram por una-
nimidade, com emen-
da, o Projeto de Lei nº 
213/2022, de auto-
ria 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 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. 
O PL segue para san-
ção ou veto do Chefe 
do Executivo.

DENOMINAÇÕES – 
Ainda foram aprova-
dos por unanimidade, 
em definitivo, cinco 
projetos de denomi-
nações. São eles: PL 
nº 248/2022, de auto-
ria do vereador Pepa 
Servidone, que deno-
mina de João Guariz a 
“Rua A” do loteamen-
to Distrito Industrial 
Nova Aliança; o PL nº 
249/2022, de autoria 
da vereadora Rena-
ta Assirati, que deno-
mina de Profa. Zina 
Maria Assirati Case-
miro o prédio de ins-
talação da Mini Usina 
(Departamento de Ali-
mentação 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”.

SANEAMENTO – 
Igualmente foi apro-
vado por unanimida-
de o PL nº 254/2022, 
que autoriza o prefei-
to municipal a firmar 
convênio de coopera-
ção com a Agência Re-
guladora dos Serviços 
de Saneamento das 
Bacias dos Rios Pira-
cicaba, Capivari e Jun-
diaí (ARES-PCJ), para 
delegação das com-
petências municipais 
de regulação e fisca-
lização dos serviços 
de saneamento básico 
de Jaboticabal. O pra-
zo do convênio é de 5 
anos, prorrogável por 
igual período. O proje-
to segue para sanção 
do prefeito municipal.

ABERTURAS DE 
CRÉDITO – Já os dois 
projetos, de autoria 
do Executivo, previs-
tos na Ordem do Dia 
pedindo autorização 
para aberturas de 
créditos no orçamento 
da prefeitura, foram 
aprovados por maio-
ria, em 1ª discussão e 
votação, com voto con-
trário dos vereadores 
Dra. Andréa Delegada 
e Pepa Servidone. Sem 

unanimidade, o texto 
precisou ser discu-
tido em 2º turno, em 
sessão extraordinária 
realizada ao término 
da sessão ordinária, 
quando ficou aprova-
do em definitivo por 
maioria, com a manu-
tenção dos votos con-
trários de Dra. Andréa 
Delegada e Pepa Ser-
vidone. Tratam-se do 
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 a pessoa com defi-
ciência, à assistência 
hospitalar e ambula-
torial, entre outros; 
e do Substitutivo ao 
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. Ambas as ma-
térias seguem para 
sanção do prefeito 
municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-FCAV

Acha-se aberto na FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E VETERINÁRIAS - FCAV/UNESP - CÂMPUS DE 
JABOTICABAL, o EDITAL de Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022-FCAV, PROCES-
SO Nº 1045/2022-FCAV, objetivando a EXECUÇÃO DE 
OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BASES E ESTRUTU-
RAS COMPLEMENTARES PARA SILOS GRANELEI-
ROS.

A Sessão Pública se dará no dia 28 DE JUNHO DE 2022 
a partir das 9 HORAS, na Sala de Licitações da Seção Téc-
nica de Materiais, localizada no Prédio Central da FCAV/
UNESP - Câmpus de Jaboticabal, na Via de Acesso Prof 
Paulo Donato Castellane, s/nº, em Jaboticabal, Estado de 
São Paulo.

O EDITAL na íntegra poderá ser obtido gratuitamente, 
até o último dia útil anterior à licitação, mediante identi-
fi cação (razão social, CNPJ, RG/CPF, endereço, telefone e 
e-mail), no horário das 8 às 11 h e das 14 às 17 h, na Seção 
Técnica de Materiais, no endereço acima, fone: (16) 3209-
7140 / 3209-7132, via e-mail: materiais.fcav@unesp.br. As 
informações estarão disponíveis no sítio https://ape.unesp.
br/licitacao/.

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 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 99/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora DENISE CARDOZO, Assistente Legislativo, 
lotada no Departamento Técnico Legislativo, pagamento de parcela da Gratificação 
Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 07 de junho  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° 100/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO, 
Assistente Contábil e Financeiro, lotada no Departamento Contábil e Financeiro, pa-
gamento de parcela da Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 
3736/2008.

Jaboticabal, 09 de junho  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° 101/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor MARCELO SCAVONI, lotado no Departamento 
de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 16/06/2022 a 30/06/2022, referente 
ao 5º período aquisitivo (01/02/2015 a 31/01/2020), conforme Processo RD 397/2022.

Jaboticabal, 09 de junho  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° 102/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora CARINA MOREIRA, Servente, lotada no De-
partamento de Administração, pagamento de parcela da Gratificação Natalina, com 
fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 09 de junho  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° 103/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor ODAIR CASARI, Agente de Serviços Informati-
zados, lotado no Departamento de Administração, pagamento de parcela da Gratifi-
cação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 09 de junho  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° 104/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA, Agente 
Contábil e Financeiro, lotado no Departamento de Contábil e Financeiro, pagamento 
de parcela da Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 10 de junho  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 96, DE 07 DE JUNHO DE 2022 - ALTERA  a Portaria 75/2022, que compôs Comissão 
Disciplinar.
Nº 97, DE 07 DE JUNHO DE 2022 - ALTERA  a Portaria 78/2022, que compôs Comissão 
Disciplinar.
Nº 98, DE 07 DE JUNHO DE 2022 - ALTERA  a Portaria 79/2022, que compôs Comissão 
Disciplinar.
Nº 99, DE 07 DE JUNHO DE 2022 - ALTERA a Portaria 80/2022, que compôs Comissão 
Disciplinar.
Nº 100, DE 09 DE JUNHO DE 2022 - Decreta Ponto Facultativo.

EXTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PÚBLICA POR PRAZO INDETER-
MINADO PARA AVERIGUAÇÃO DE FATO NOVO

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que, com relação à licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Pregão Presencial nº 02/2.022, com critério 
de julgamento menor taxa de administração, cujo objeto é a contratação de empresa 
para a prestação de serviços de administração e gerenciamento de fornecimen-
to de cartões magnéticos com liberação de créditos em tempo real, em aten-
dimento ao disposto na Resolução nº 366/2021, conforme o Termo de Referência 
(Anexo I), parte integrante do edital, após finalizada a abertura dos envelopes das 
propostas e verificada a situação de empate entre todas as participantes classifi-
cadas, resolveu suspender a sessão pública para averiguação da documentação 
referente aos critérios de desempate previstos no artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 
8666/93, designando sua continuidade no dia 14 de Junho de 2021, às 09:00, nos 
termos do item 8.12 do respectivo Edital. NO ENTANTO, considerando FATO NOVO 
apresentado pela Licitante VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA, via e-mail, consis-
tente em decisão judicial de antecipação de tutela proferida nos autos do Processo 
nº 1029557-84.2022.8.26.0053, fundamentada na inaplicabilidade da Medida Pro-
visória 1.108/22 e do Decreto nº 10.854/2021 em licitações realizadas pelo Poder 
Público, resolve-se que a SUSPENSÃO da sessão pública ocorrerá por PRAZO 
INDETERMINANDO, a fim de que a situação seja analisada com profundidade, 
sendo que futura deliberação será devidamente publicada.

APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Edital de licitação – Cantina Escolar
Edital: 003/2022
Interessado: APM E.E.DR. JOAQUIM BATISTA
Modalidade: melhor oferta
Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de Lancho-

nete/Cantina nas dependências da EE Dr. Joaquim Batista, em Jaboticabal.

A Diretora Executiva da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Dr. 
Joaquim Batista, situada à Rua Prof. Carlos Nobre Rosa, 100 – Jardim Bela Vista – 
Jaboticabal/SP, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a administra-
ção dos serviços da Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados 
que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, na secretaria da escola, 
nos dias 13, 14, 15 de junho, das 8 horas do dia 13/06 até às 15h do dia 15/06, 
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 Asso-
ciação 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 20 de junho de 2022, às 15 
horas, com as gestoras da escola. A abertura dos envelopes será em seção pública 
no dia 22 de junho de 2022, às 16h nas dependências da Escola, pela Comissão 
Julgadora designada pela Diretora Executiva da APM. A divulgação do resultado 
ocorrerá no dia 23 de junho de 2022 às 14h, nas dependências da escola. Jabotica-
bal, 09 de junho de 2022.

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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                            A VERDADEIRA CONFIANÇA 
          “Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, mas 
permanece para sempre (Sl 125.1)”. 
 
          Confiança é algo que muita gente diz ter em Jesus, porém a confiança requerida pelo nosso 
Deus à Ele é muito mais do que essa confiança que temos, transitória e circunstancial. 
 
          Repare que o salmista ao ilustrar a confiança do cristão ele não usa uma árvore que pode 
ser movida de um lado para outro, dependendo da força do vento, ele usa a figura do monte que 
não pode ser movido, que não se abala e que permanece para sempre, isto é, uma confiança que 
não é abalada por nada. É este o tipo de confiança que o Pai Celestial requer dos seus filhos, uma 
confiança sem reservas, despreocupada dos problemas, sabendo que você está seguro em todo 
tempo e que nada está fora dos cuidados do Pai, é uma confiança de entrega total. Hoje, nós temos 
uma pseudo-confiança muita circunstancial, que depende dos momentos em que eu vivo para 
depositar ou não confiança aos pés de Jesus. 
 
           Confiar no Senhor é não esquecer que somos totalmente dependentes de Deus e que tudo 
na nossa vida provém Dele (Jo 15.5). 
  
          Confiar no Senhor é saber que Ele é o filho de Deus e que somente Ele têm palavras de 
Vida Eterna (Mt 16.16, Jo 6.68). 
 
          Confiar no Senhor é saber que Ele é o filho de Deus e que somente Ele têm palavras de 
Vida Eterna (Mt 16.16, Jo 6.68).  
 
          “Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do 
SENHOR nosso Deus (Sl 20.7)”.  
 
          Lembre-se: Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, 
mas permanece para sempre. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 200 DIAS.
PROCESSO Nº 0004592-34.2016.8.26.0291

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) GUSTAVO HENRIQUE DO AMARAL CARDOSO, RG 42463636, CPF
361.138.988-90, mãe Marlene Genebra do Amaral Cardodo, com endereço à R JUCA QUITO,
1189, CENTRO, CEP 14870-710, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de sentença, movida por Alexandre Pereira da Costa e outro. Encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$101.590,49 (atualizado até abril/2016),
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 27 de abril de 2022.
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                            A VERDADEIRA CONFIANÇA 
          “Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, mas 
permanece para sempre (Sl 125.1)”. 
 
          Confiança é algo que muita gente diz ter em Jesus, porém a confiança requerida pelo nosso 
Deus à Ele é muito mais do que essa confiança que temos, transitória e circunstancial. 
 
          Repare que o salmista ao ilustrar a confiança do cristão ele não usa uma árvore que pode 
ser movida de um lado para outro, dependendo da força do vento, ele usa a figura do monte que 
não pode ser movido, que não se abala e que permanece para sempre, isto é, uma confiança que 
não é abalada por nada. É este o tipo de confiança que o Pai Celestial requer dos seus filhos, uma 
confiança sem reservas, despreocupada dos problemas, sabendo que você está seguro em todo 
tempo e que nada está fora dos cuidados do Pai, é uma confiança de entrega total. Hoje, nós temos 
uma pseudo-confiança muita circunstancial, que depende dos momentos em que eu vivo para 
depositar ou não confiança aos pés de Jesus. 
 
           Confiar no Senhor é não esquecer que somos totalmente dependentes de Deus e que tudo 
na nossa vida provém Dele (Jo 15.5). 
  
          Confiar no Senhor é saber que Ele é o filho de Deus e que somente Ele têm palavras de 
Vida Eterna (Mt 16.16, Jo 6.68). 
 
          Confiar no Senhor é saber que Ele é o filho de Deus e que somente Ele têm palavras de 
Vida Eterna (Mt 16.16, Jo 6.68).  
 
          “Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do 
SENHOR nosso Deus (Sl 20.7)”.  
 
          Lembre-se: Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se abala, 
mas permanece para sempre. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Está preparado para curtir o João Rock? 
Confi ra o que pode e o que não pode levar!

Matrículas abertas para 
EJA, do 1º ao 4º ano do 

Ensino Fundamental

Festival será realizado neste sábado, dia 11 de junho, em 
Ribeirão Preto/SP, e conta com mais de 27 atrações

A 19ª edição do João 
Rock acontece neste 
sábado, dia 11 de ju-
nho, no Parque Perma-
nente de Exposições 
em Ribeirão Preto/SP. 
Com os ingressos es-
gotados para todos os 
setores, o festival deve 
reunir mais de 70 mil 
pessoas. Assim, para 
que o público possa 
curtir sem perrengues, 
a organização separou 
algumas dicas do que 
pode e do que não pode 
levar ao festival. 

Para entrar no João 
Rock será necessário 
apresentar o compro-
vante de vacinação 
-- podendo ser o físi-
co ou pelos aplicativos 
ofi ciais do Governo Fe-
deral e Poupatempo - 
com duas doses ou va-
cina de dose única. 

Além disso, é impres-
cindível levar a pulsei-

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer, informa que 
já estão abertas as 
matrículas para a EJA 
– Educação de Jovens 
e Adultos, do 1º ao 4º 
ano do Ensino Funda-
mental.

As aulas terão início 
no dia 25 de julho, às 
19h, na EMEB “Coronel 
Vaz”.

ra João Rock no braço; 
documento de identi-
dade original com foto; 
comprovante de meia-
-entrada (para quem 
se encaixar na moda-
lidade); e um quilo de 
alimento não perecível 
para aqueles que ad-
quiriram o ingresso 
solidário. 

Prepare sua mochi-
la!

Em 2022, o João Rock 
terá 14 horas de músi-
ca, sem intervalos, com 
27 atrações nacionais, 
que se apresentarão 
nos palcos João Rock, 
Brasil e Fortalecendo a 
Cena. Por isso, o públi-
co do festival costuma 
caprichar no preparo 
da mochila. Mas, afi nal, 
o que pode e o que não 
pode entrar? Confi ra a 
lista abaixo e tenha um 
ótimo festival!

Pode entrar:

- Mochila
- Canga
- Chapéu
- Protetor solar
- Capa de chuva
- Pochete
- Bonés e gorros
- Bolsa
- Sofá infl ável
- Carregador de ce-

lular portátil (um por 
pessoa)

- Documentos pesso-
ais

- 1 snack por pessoa, 
com embalagem lacra-
da (bolachas, salgadi-
nho, barras de cereais 
e etc)

- Até duas frutas pe-
quenas por pessoa, 
sem qualquer embala-
gem rígida

- Copos de água la-
crados (até 3 por pes-
soa)

- Blusa de frio
- Máscaras e fanta-

sias não rígidas
- Óculos
- Isqueiro

- Bandeiras sem 
mastro

- Desodorante roll-
-on

- Em caso de re-
médios controlados 
é obrigatório a apre-
sentação de receita ou 
atestado médico

Não pode entrar
- Capacetes
- Cadeiras, Bancos 

dobráveis ou de mate-
rial rígido

- Armas de fogo e/ou 
armas brancas

- Objetos pontiagu-
dos/cortantes

- Canivete
- Cigarros eletrôni-

cos 
- Coolers
- Drones
- Skate
- Lasers
- Objetos de vidro
- Câmeras fotográ-

fi cas ou gravadoras 
profi ssionais (que pos-
sibilitam a troca de 
lentes)

- Cartazes feitos de 
papelão grosso ou fi -
xados em madeira

- Bandeiras com 
mastro

- Animais (exceto 
cães guia identifi cados 
e acompanhados de 
defi cientes visuais)

- Guarda-Chuva

- Bastão de selfi e
- Substâncias infl a-

máveis, corrosivas e/
ou tóxicas

- Garrafas, latas
- Copos ou canecas 

de material rígido (me-
tal, térmicos, etc)

- Fogos de artifício
- Desodorante spray
- Objetos cortantes, 

pontiagudos e/ou per-
furantes

- Qualquer outro 
item que coloquem em 
risco a sua segurança 
e a de todos presentes 
no evento

Mais informações: 
site João Rock

Ajude a divulgar 
essa ação. Conhece al-
guém que gostaria de 
participar? Divulgue, 
auxilie a pessoa com a 
matrícula, que poderá 
ser realizada na EMEB 
“Senhora Aparecida”, 
de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 15h.

Endereço: Av. João 

Pinto Ferreira, 282 – 
Aparecida

Fone: 3202-1220
Documentos neces-

sários:
• Certidão de Nasci-

mento ou Casamento
• Comprovante de 

residência atualizado
• CPF e RG
• Comprovante de 

escolaridade
• 1 foto 3x4
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