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Jaboticabal
A GAZETA

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo 
comemora nova frota de veículos que irão 

benefi ciar Saúde, Educação, Obras e Agricultura

Uma exposição dos 
novos veículos con-
quistados pela Pre-
feitura de Jaboticabal 
foi realizada no últi-
mo sábado (25/06), 
em frente ao Ginásio 
Municipal de Espor-
tes. Quem passou pelo 
local pode conferir os 
novos veículos con-
quistados na admi-
nistração do prefeito 
Prof. Emerson Camar-
go. Os investimentos 
na nova frota ultra-
passam a marca de 
R$4 milhões de reais, 
segundo o prefeito. 

“São conquistas 
fundamentais, fruto 
do nosso trabalho de 
bom relacionamen-
to com os deputados 
e com o Governo do 
Estado de São Paulo, 
além da economia que 
nos permitiu adquirir 
equipamentos tam-
bém com recursos 
próprios”, afirmou o 
prefeito Prof. Emer-
son Camargo. 

O prefeito destacou 
as conquistas e res-
saltou a importância 
do bom relacionamen-
to político e do res-
peito que Jaboticabal 
passou a ter junto 
ao governo estadual. 
“Conquistamos um kit 
agrícola, com arador, 
subsolador, pulveri-
zador, plantadeira e 
trator por intermédio 
do deputado estadu-
al Itamar Borges, do 
novo governador Ro-
drigo e do vereador 
Ronaldinho. Esses 
itens serão utiliza-
dos no assentamento 
de Córrego Rico, na 
agricultura familiar. 

Já por intermédio dos 
deputados estaduais 
Ricardo Madalena, 
Alexandre Pereira e 
Itamar Borges, e do 
deputado federal Sa-
muel Moreira, con-
quistamos duas pás 
carregadeiras”, expli-
cou o prefeito.

Além de obras e 
agricultura, para a 
área da saúde no-
vas conquistas tam-
bém foram expostas 
e anunciadas. “Con-
quistamos duas vans 
para o transporte de 

pacientes, uma por 
meio da deputada fe-
deral Joice Hassel-
man, pedido feito pelo 
vereador Dr. Mauro 
Cenço, e uma segun-
da van por intermédio 
do deputado estadu-
al Ricardo Madalena. 
Por fim, conquistamos 
ambulâncias para a 
saúde por intermédio 
do deputado estadu-
al Alexandre Pereira, 
do deputado federal 
Samuel Moreira e pe-
didos dos vereadores 
Gregório Casagrande 
e da presidente Re-

nata Assirati. No total 
são quatro ambulân-
cias, sendo duas com 
recursos próprios e 
duas conquistadas 
junto ao governo es-
tadual”, emendou o 
prefeito.

Para a área da edu-
cação, um novo ca-
minhão frigorífico foi 
conquistado e tam-
bém já está em Ja-
boticabal. “Esse ca-
minhão irá cuidar do 
transporte da nossa 
merenda escolar e 
foi conquistado por 

intermédio do nosso 
deputado Ricardo Ma-
dalena. Ainda temos 
uma retroescava-
deira e um caminhão 
basculante para che-
gar, além de estarmos 
pleiteando um cami-
nhão pipa”, afirmou o 
prefeito. 

O Prof. Emerson Ca-
margo destacou ainda 
a economia de recur-
sos que possibilitou 
a aquisição de novas 
equipamentos. “Se 
pensarmos apenas 
no nosso vice-prefei-

to, Nelsinho Gimenez, 
que assumiu duas 
secretarias, estamos 
economizando o salá-
rio de vice-prefeito e o 
salário de uma secre-
taria. Isso nos pos-
sibilitou adquirir um 
trator para roçagem e 
um novo rolo compac-
tador. Trabalho sério 
e com respeito ao di-
nheiro público é isso”. 

Por fim, o prefeito 
agradeceu mais uma 
vez os deputados e, 
em especial, o novo 
governador do Esta-
do de São Paulo, Ro-
drigo Garcia. “Temos 
que enaltecer quem 
está contribuindo 
com uma Jaboticabal 
melhor. Agradeço, de 
coração, os deputa-
dos estaduais Ricardo 
Madalena, Alexandre 
Pereira e Itamar Bor-
ges, o deputado fede-
ral Samuel Moreira, 
e, em especial, o novo 
governador Rodrigo, 
que tem feito um tra-
balho impecável com 
os municípios de todo 
o Estado de São Pau-
lo. São conquistas que 
realmente chegam e 
não ficam na promes-
sa ou em palavras ao 
vento. O Rodrigo tem 
compromisso e esta-
mos juntos”, concluiu 
o prefeito Prof. Emer-
son Camargo.
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Associação  
Li Tchuó Pa Kung-Fu

No último domin-
go 26, aconteceu 
na cidade de Or-
lândia o 1° Campe-
onato Regional de 
Li Tchuó Pa Kung 
Fu. E Jaboticabal 
mais uma vez re-
presentado pelo  
Mestre Valcir Al-
bieri e sua equipe, 
obtiveram as se-
guintes classifica-
ções: 

Giovana Maria 
de Moraes Vilela  

– Categoria Baby – 
1° Lugar em Luta.

Otávio Ruzante 
Berchielli - Cate-
goria Infantil – 1° 
Lugar em Luta.

Arthur Jean Fer-
reira - Categoria 
Infantil - 1° Lugar 
em Luta.

Luíz Fellipe Pa-
triota Pereira - 
Categoria Infanto 
Juvenil - 1° Lugar 
em Luta.

João Victor Fer-
reira - Categoria 

Infanto Juvenil  - 
1° Lugar em Luta.

Isac Garcia da 
Silva  - Categoria 
Juvenil - 2° Lugar 
em Luta.

Jacson Garcia da 
Silva - Categoria 
Juvenil - 1° Lugar 
em Luta.

Lucas Oliveira 
Fenerich - Catego-
ria Juvenil - 2° Lu-
gar em Luta.

Renato Cruz 
Mussi Homem - 
Categoria Juvenil 
- 1° Lugar em Luta 
e 3°Lugar em For-
mas.

Andrew Moschin 
Balbino - Catego-
ria Adulto - 2° Lu-
gar em Luta.

Maria Aparecida 
da Silva Pires - Ca-
tegoria Adulto - 1° 
Lugar em Formas.

Breno Soares 
Pastorello - Cate-
goria Adulto - 3° 
Lugar em Luta e 2° 
em Formas.

Mestre Valcir 
Albieri, agradece 
aos alunos e seus 
pais a confian-
ça depositada em 
seu trabalho e ao 
apoio da Prefei-
tura Municipal de 
Jaboticabal.

Maiores Infor-
mações entrar 
em contato com o 
Mestre Valcir Al-
bieri no telefone: 
(016) 992713632.

RECANTO MENINA                   CNPJ: 68.322.189/0001-72
(Declarada de utilidade pública, conf.Lei Municipal 2627/98 e portaria Federal 2163/2008)

Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

      ATIVO       PASSIVO

Circulante 254.429,35                     Circulante 23.865,97                  
Bancos/Caixa 254.429,35                     Obrigações Trabalhistas 23.865,97                  
Adiantamentos -                                      Credores Diversos -                                 

Não Circulante 506.882,31                     Patrimônio Líquido 737.445,69                
Imobilizado 506.882,31                     Patrimônio Líquido 683.943,68                

Superavit do Período 53.502,01                  

TOTAL DO ATIVO 761.311,66              TOTAL DO PASSIVO 761.311,66          

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Patrimônio Social Outras Reservas Ajustes Patrimonial  Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2020 683.943,68 0,00 0,00 683.943,68

Aumento do Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Superavit do Período 53.502,01 0,00 0,00 53.502,01

Saldos Finais 737.445,69 0,00 0,00 737.445,69

Demonstração do Resultado do Período
       Receitas Brutas Total: 666.542,66 C

Receita Líquida 666.542,66 C
Superavit Bruto 666.542,66 C
(-) Despesas Financeiras Total: 3.825,94 D

(-) Despesas com Pessoal Total: 360.062,93 D

(-) Outras Despesas Operacionais Total: 252.127,43 D

(+) Receitas Financeiras Total: 2.975,65 C

= Superavit Operacional 53.502,01 C
(-) Outras Despesas Total: 0,00 D

= Superavit do Período 53.502,01 C

Notas Explicativas
I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO

O Recanto Menina é uma associação sem fins lucrativos, beneficente, constituída em 05 de Abril de 1.993, por tempo indeterminado, 
com sede e foro , na cidade de Jaboticabal-SP e tem por finalidade promover a assistência e ou reabilitação social, cultural e psico-
lógica de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculo familiar(irmãos), que não têm o suficiente respaldo familiar, 
proporcionando-lhes uma vida mais digna e preparando-as para a responsabilidade de um futuro mais promissor, de acordo com o
Estatuto da criança e do adolescente.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG2002
- Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Movimento do Período

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de caixa.

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

NOTA 05 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS.

Física/Jurídica: R$ 171.655,44

NOTA 06 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO/CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.

Recursos recebidos do poder público:
Federal R$ 21.354,97
Estadual R$ 82.686,69
Municipal R$ 45.602,41
Comcriaja R$ 50.000,00
Emenda Parlamentar Estadual nº 17.123 R$ 100.000,00

Recursos oriundos de campanhas:
Campanhas: R$ 195.243,15

NOTA 07 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU 
ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.

NOTA 08 - NAS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS RECEITAS E AS GRATUIDADES OFERECIDAS, QUE ESTÃO RESPALDADAS EM  
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E COM  ATUAÇÃO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Presidente: ANDRÉ LUIZ CORREGLIANO  Tesoureiro: MASSASHI SOBUE   Contador: JOÃO UMBERTO LORENZON (CRC 1SP116746/O-5)
                            
PARECER  DO  CONSELHO  FISCAL:   
Procedemos  o exame  e  análise  do  Balanço  Patrimonial  e da Demonstração  de  Resultado  acima,  tendo 
concluído  que  os  mesmos  refletem   adequadamente  as posições patrimoniais e financeiras da entidade, pelo que, por  unanimidade
de  votos, aprovamos os  referidos  relatórios. Jaboticabal, 22 de Abril de 2022. Juliana Bellingieri, Norilvaldo de Oliveira e Daiane Aparecida 
Elias Cintra.

                              André Luiz Corregliano                            João Umberto Lorenzon
                                        Presidente                       Contador - CRC 1SP116746/O-5

                                CPF: 862.203.148-91

 

 

 

 
                         UFA! JÁ ESTAMOS NO MEIO DO ANO 
 
          Talvez você já tenha dito ou ouvido a seguinte frase:  “Como o tempo está passando rápido! 
”. A sensação que temos é essa mesmo. Afinal, já estamos no meio do ano. Vivemos num mundo 
marcado pelo imediatismo. Se o computador demora alguns milésimos de segundo a mais para 
aceitar um comando, já ficamos impacientes; se o lanche no drive-thru demora alguns minutos a 
mais, já nos cansamos. Queremos tudo na hora, queremos tudo rápido e a sensação é de que o 
tempo está correndo e não conseguimos dar conta de tudo na mesma velocidade de antes. E 
ninguém quer perder tempo. 
 
          Diante desse cenário, a pergunta que precisamos fazer é a seguinte: temos feito bom uso do 
nosso tempo? Não podemos nos esquecer de que o tempo é algo muito precioso, não porque os 
céticos e materialistas dizem que tempo é dinheiro, mas porque não temos controle sobre ele. O 
tempo passa, não volta atrás e, quando falamos do nosso período de vida, somos remetidos à 
realidade de que um dia ele vai acabar, pois a vida tem um início e um fim. O que estamos fazendo 
com cada segundo de vida que o Senhor nos tem concedido? 

          É preciso lembrar que a vida que temos, o tempo que temos é concedido por Deus e 
aproveitar cada dia de vida para nos aproximarmos mais d’Ele, para O conhecermos melhor e 
consagramos mais nossa vida a Ele. Quando passamos a viver o tempo a partir da perspectiva de 
Deus e de Sua vontade, aprendemos a dar valor a cada minuto que temos e a gastá-lo com aquilo 
que realmente vale a pena. A partir da ótica do Senhor, percebemos o quanto é bom e importante 
usar nosso tempo para fazer o bem, para pregar e viver o amor e para estar com quem amamos. 

          Não há nada mais triste do que ver pessoas com idade avançada dizerem, ao olhar para a 
trajetória de suas vidas, que não souberam fazer bom uso do seu tempo. 

          Só temos uma chance, só temos uma vida e precisamos fazê-la valer a pena. Cada dia que 
Deus nos concede deve ser vivido com intensidade, sabedoria e propósito. “Deixa a vida me levar! 
Vida, leva eu! ”, diz o sambista. Não podemos, de modo algum, deixar que esse verso seja 
verdadeiro em nossas vidas. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 107/2022

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

DESIGNA o servidor LUIZ GUSTAVO PEREZ FERREIRA, Agente Contábil e Fi-
nanceiro, para o exercício, em SUBSTITUIÇÃO, das atribuições do cargo vago de 
CONTABILISTA, nos termos dos artigos 35 da Resolução nº 366, de 07 de dezembro 
de 2021, em razão da vacância declarada pelo Ato da Mesa nº 106/2022.

A presente designação não acarreta aumento de despesa em razão da equivalên-
cia do valor dos vencimentos dos respectivos cargos públicos.

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 
20 de junho de 2022.

Jaboticabal, 27 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 103, DE 30 DE JUNHO DE 2022 - Nomeia membros para comporem Comissão 
Disciplinar.

EXTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a SUSPENSÃO da sessão de 
abertura e julgamento das propostas do procedimento licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 03/2.022, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução 
de serviços de radiodifusão (Transmissão FM) objetivando a veiculação de matérias 
de caráter institucional de cunho informativo, educativo e cultural. A suspensão da 
sessão foi determinada para solução de dúvida em relação à comprovação exigida 
no item 6.3, alínea “b” do Edital, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, para que a empresa licitante detentora da melhor 
proposta apresente documentos complementares. A reabertura da sessão será 
oportunamente comunicada pelos meios oficiais.
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# Prefeito Professor Emerson

#Parceria/Com grande satisfação, recebi muitos amigos hoje no gabi-
nete, entre eles, o Deputado Estadual Alexandre Pereira, que esteve pre-
sente conferindo nossa conquista, realizada por seu intermédio junto ao 
governo estadual, através do Governador Rodrigo Garcia, no programa 
Nova Frota. Mais uma importante ferramenta para a Saúde de Jabotica-
bal.

É através de muito planejamento, parcerias importantes e respeito ao 
bem público, que vamos fazer Jaboticabal crescer cada vez mais. Com: 
Alexandre Pereira, Rodrigo Garcia, Vereador Gregório Casagrande

Hoje eu vou falar de um sonho que tive em 2000 quando eu “pisei”, pela 
primeira vez como Professor, o chão de uma sala de aula. Percebi que 
haviam crianças com mais habilidades e crianças com habilidades que 
precisavam ser estimuladas, como eu fui estimulado.

Eu sempre desejei que todas as crianças, todos os adolescentes e adul-
tos com difi culdades de aprendizagem fossem igualmente oportunizados.

Eu fui uma dessas crianças com difi culdades de aprendizagem na mi-
nha infância. A paciência e o amor de 04 pessoas me conduziram à apren-
dizagem do ler, escrever e do contar: minha mãe, mesmo sem saber, me 
apoiava com o seu amor; minha prima Kate Bedin, que me deu aula na 
casa onde minhá avó morava usando giz molhado e o vitrô da sala como 
lousa; minha inspiração com a Professora, Dona Silvia Lanza, mesmo de-
pois do seu horário árduo de trabalho fi cava comigo mais 1 hora reensi-
nando o que eu não conseguia aprender durante as aulas; Dona Heloisa 
Tucci Turco, com a sua energia e paciência inesgotaveis, me mostrou os 
caminhos dos números, da matemática. 

Não tive um CEMMAEE ou CEMA naquela época, mas tive pessoas que  
me inspiraram a pensar em um, quando a oportunidade surgisse. E eis 
que surgiu.

Hoje sou Professor por escolha,  por amar essa Profi ssão e Prefeito 
pelo carinho daqueles/as que me oportunizaram.

O menino que não conseguia acompanhar as leituras em sala de aula e 
escrever as redações solicitadas pela Professora, hoje é Mestre em Edu-
cação pela USP de Ribeirão Preto. Tudo isso graças ao amor daquelas que 
me ensinaram, que me oportunizaram.

Esse é o sentido do CEMMAEE para mim: TRANSFORMAR VIDAS!

#Unesp/Participei da  Sessão Solene de Colação de Grau, dos Concluin-
tes de 2021 da LVIII turma de Médicos Veterinários, LXI Turma de Zootec-
nistas e LXXI Turma de Engenheiros Agrônomos, da nossa FCAV/UNESP 
de Jaboticabal. É gratifi cante ver o esforço destes jovens se concretizan-
do, e assim, desejo todo o sucesso do mundo aos novos profi ssionais que 
partem para o mercado de trabalho, levando o nome desta importante 
Universidade e também de nossa cidade. Que Deus os abençoe.

#AssistênciaSocial/Acompanhei de perto as obras da nova sede da 
Secretaria de Assistência Social e da Casa do Bolsa Família. Por muitos 
anos, esses locais pagaram aluguel no valor de R$2.962,00/mês. Com a 
nova sede, que está sendo construída em um local até então esquecido 
por outras gestões e que causava transtornos para a população, iremos 
ter uma economia signifi cativa nos recursos públicos. Só nos próximos 
cinco anos, por exemplo, serão R$177.720,00 de economia!

Além disso, a nova sede contará com um espaço para as reuniões dos 
nossos conselhos municipais, que são fundamentais para nos direcionar-
mos sempre para as melhores escolhas.

Enquanto muito se gastava com aluguéis, nesta gestão priorizamos nos-
sos próprios prédios, os recuperamos, garantimos melhores condições 
de atendimento e economizaremos milhões de reais pelos próximos anos.

Com responsabilidade, planejamento e muito trabalho, estamos cons-
truindo uma nova Jaboticabal.

#SAÚDE/Estive presente nas obras da nossa nova base do SAMU – Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência, localizada ao lado do Hospital e 
Maternidade Santa Isabel e próxima à nossa UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento.

O novo local, já próximo das nossas principais unidades de saúde, faci-
litará no atendimento rápido das famílias que, porventura, necessitarem 
do serviço e precisarem ser encaminhadas. Uma estrutura melhor, com 
atendimento especializado e velocidade. Na saúde, cada segundo é impor-
tante!

Destaco: Uma obra com recursos próprios, através de economia e pla-
nejamento, onde estamos dando vida a este importante prédio, que até 
então, estava abandonado. 

É o destino correto dos recursos para melhor atender nossa população 
e este é o nosso trabalho. E seguiremos fi rmes no propósito!

Na noite do dia (27/06), tive a honra e a felicidade junto de minha esposa Cris Scarparo e do 
Presidente do SAAEJ Alexandre Martins e a sua esposa Fabiana, em participar da transmissão de 
cargo da Presidência do Rotary Club International de Jaboticabal.

Na oportunidade parabenizei os queridos amigos e brilhantes gestores pela gestão 2021/2022, 
o Presidente Sr. Antônio Carlos Mazza e a sua esposa Dona Maura Defl ino Mazza, e ensejei desejo 
profundo de ótima gestão ao novo  Presidente empossado o querido amigo  Sr. Antônio Carlos Mar-
chiori  e a sua esposa Dona Rita Turco Marchiori.

A amizade e o compromisso com o próximo são as pedras fundamentais para a constituição de 
um Rotary Club. “Dar de Si Antes de Pensar em Si” e “Mais se Benefi cia Quem Melhor Serve”, são os 
lemas que defi nem os rotarianos e as rotarianas de nossa cidade.

Feliz de Jaboticabal por poder contar com as dedicações incansáveis, os compromissos inadiá-
veis do Rotary Club e das valorosas e incríveis Damas da Casa da Amizade.

Sucesso e felicidades aos Rotarianos e Rotarianas. Parabéns ao novo Presidente Antônio Carlos 
Marchiori e a sua esposa Rita Marchiori.
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Jessica 
Cândido

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Com vocês… Jessica 
Cândido, a modelo brasi-
leira que  integra o casting 
da First Models Ribeirão 

Preto ! 
A aquariana de 1,74 de 

altura, 25 anos, tem em 
seu currículo des� les em 
semanas de moda, edito-
rias e lookbooks para di-
versas marcas no merca-
do da moda nacional.

A modelo é uma das 
grandes revelações da 
moda brasileira e tem 
tudo para arrasar fora do 
país.

De olho nela!
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Presidente do Legislativo e vereadores 
participam de visita do deputado 

federal Arnaldo Jardim em Jaboticabal
O deputado federal 

Arnaldo Jardim (Ci-
dadania) visitou Ja-
boticabal na noite de 
quinta-feira, dia 30, 
cumprindo a agenda 
na região. A presi-
dente do Legislati-
vo, Renata Assirati, 
e os vereadores  Val 
Barbieri, Pepa Ser-
vidone e Prof. Jonas 
estiveram presentes 
na reunião denomi-
nada de “Encontro 
com Amigos”,  que 
aconteceu no Hotel 
Recreio, em Jaboti-
cabal – SP.

Também compare-
ceram no encontro 
autoridades, repre-
sentantes de entida-
des e do agronegó-
cio, empresários e 
amigos que acompa-
nham todo o traba-
lho do deputado. As 
vereadoras Renata 
Assirati e Val Bar-
bieri agradeceram a 
presença de Arnal-
do Jardim. As duas 
vereadoras, em con-
junto, representam 
o deputado em Jabo-
ticabal.  Na oportu-
nidade, a presidente 
discursou sobre sua 
visita e agradeceu 
as verbas já encami-
nhadas. 

“Agradeço imen-
samente a visita do 
deputado Arnaldo 
Jardim mais uma 
vez em nossa cida-
de. Quero salientar 
as verbas que che-
garam  enquanto eu 
estou como verea-
dora, sendo de R$ 
300 mil reais para 
o Hospital e Mater-
nidade Santa Isa-
bel para atender 

pacientes AVC do 
SUS, R$ 100 mil re-
ais para a entidade 
ABCDown, R$ 280 
mil reais para reca-
peamento do asfalto 
de Córrego Rico, R$ 
350 mil  reais para 
a APAE, entre outras 
verbas importantes 
para o nosso mu-
nicípio. A vereado-
ra Val e eu estamos 
sempre solicitando 
verbas e apoio para 
o nosso município e, 
também, para nos-
sas entidades. Em 
breve várias insti-
tuições serão  bene-
ficiadas com verbas 
que já estão a cami-
nho”, destaca Rena-
ta Assirati.

Val Barbieri tam-
bém enfatizou a im-
portância de sua 
visita.  “Agradeço 
imensamente a visi-
ta do nosso deputa-
do federal Arnaldo 
Jardim, que tanto 
faz para o nosso mu-
nicípio. A presiden-
te Renata Assirati 
e eu, vereadora Val 
Barbieri, represen-
tamos o nosso depu-
tado aqui em Jaboti-
cabal, que é sempre 
muito bem-vindo”.

“Ele realmente fez 
e continua fazendo 
muito para a nossa 
Jaboticabal. Suas 
visitas são muito 
importantes para 
todos nós”, conclui 
Renata Assirati. 

Texto e fotos: Po-
liana Taliberti | As-
sessoria de Gabi-
nete da vereadora 
Renata Assirati -  
(16) 3209-9488.
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Câmara de Jaboticabal homenageia cinquentenário 
do Hospital São Marcos em sessão solene

Na próxima quarta-
-feira (06/07), a Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal realizará 
sessão solene em co-
memoração aos 50 
anos de fundação do 
Hospital São Marcos. 
O evento será reali-
zado no Cine Thea-
tro Municipal Manoel 
Marques de Mello, na 
Av. Marechal Deodo-
ro, 361 – Centro, a 
partir das 19h, com 

transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/
CamaraMunicipalde-
Jaboticabal), com re-
transmissão pelo Fa-
cebook (https://www.
facebook.com/Cama-
raJaboticabal).

O reconhecimen-
to foi proposto pelo 
Decreto Legislativo 
nº 776, de 22 de fe-

vereiro de 2022, de 
autoria do vereador 
Dr. Mauro Cenço (PO-
DEMOS), que destaca 
os “50 anos das ativi-
dades oferecidas pelo 
Hospital com a mais 
alta qualidade visando 
sempre o bem-estar 
e a saúde dos pacien-
tes por meio do Pronto 
Atendimento, Clínica 
Médica, Centro Cirúr-
gico de alta tecnolo-
gia, Unidade de Tera-

pia Intensiva, Centro 
de Exames Diagnósti-
cos Laboratoriais e de 
Imagem, Unidade de 
Hemodiálise e Unidade 
Odontológica comple-
ta”, em sua exposição 
de motivos.

Na solenidade, 52 
pessoas que fazem 
parte da história do 
hospital receberão 
placas comemorativas 
em cumprimento ao 
Decreto Legislativo nº 
777, de 22 de feverei-
ro de 2022, alterado 
pelo Decreto Legislati-
vo nº 789, de 21 de ju-
nho de 2022, ambos de 
autoria da vereadora 
Dra. Andréa Delegada 
(PSC). São elas: Anto-
nio Aparecido Brigatto; 
Benedita Aparecida da 
Silva Pereira; Dorival 
Borsari (Dico Borsa-
ri) - In Memoriam; Dr. 
Alberto José Beltrame 
Nogueira; Dr. Alfre-
do Paschoal Calaro-
ta - In Memoriam; Dr. 
André Bazoni Noguei-
ra; Dr. Cincinato Cha-

ves Nogueira; Dr. Da-
rio Benedito Mendes; 
Dr. Fernando Bahdur 
Chueire; Dr. Francisco 
Pinheiro; Dr. Hugo de 
Carvalho Linardi - In 
Memoriam; Dr. Ivomar 
Borges Campos - In 
Memoriam; Dr. Jac-
ques Costarelli; Dr. Jo-
nas Ricardo Martins 
Cintra; Dr. José Abdo 
Chueire - In Memo-
riam; Dr. José Appa-
recido Miotto; Dr. José 
Batista Nogueira - In 
Memoriam; Dr. José 
de Oliveira Noguei-
ra - In Memoriam; Dr. 
Leonardo Matsushita; 
Dr. Luciano Nogueira 
Filho; Dr. Luis Gustavo 
Zeoula de Miranda; Dr. 
Luiz Antônio Garcia - 
In Memoriam; Dr. Luiz 
Antônio Garcia Júnior; 
Dr. Paulo Miki - In Me-
moriam; Dr. Paulo Miki 
Júnior; Dr. Ricardo do 
Amaral Masagão; Dr. 
Rubéns José Beltrame 
Nogueira; Dr. Sirleu 
Jorge Junior; Dr. Val-
dir Leite Scognamiglio; 
Dra. Léssia de Pedro 

Cintra Ferraro; Dra. 
Paula Feliciano Men-
des; Dra. Rita Pires 
Pinheiro; Dra. Sandra 
Maria Aparecida Pe-
dro Cintra; Dra. Tas-
siana de Pedro Cintra 
Valentin; Dra. Thais 
Rosina Barbosa de 
Medeiros Ribeiro; Duí-
lio Poli - In Memoriam; 
Edna Aparecida Ribei-
ro da Silva; Eldino Zeli; 
Família Bellodi; Famí-
lia Morelli; Gersomi-
na Heissig de Campos 
(Dona Didi) - In Memo-
riam; Helena Magione 
Fracasso; Henrique 
Ferreira - In Memo-
riam; José Carlos Hori; 
José Mário Frassetto 
- In Memoriam; Maria 
Carlota Niero Rocha; 
Miguel Zeola - In Me-
moriam; Neuci Luisa 
Mendes Lopes; Nilo 
De Stéfani - In Memo-
riam; Osvaldecir Apa-
recido Roque; Thereza 
Camillo (Irmã Thereza) 
- In Memoriam; e Wal-
ter Garcia Blanco - In 
Memoriam.

Palestra  
“Planeje e Administre sua Carreira”

Aconteceu na ter-
ça-feira, dia 21, no 
Tiro de Guerra, a 
palestra  “Planeje e 
Administre sua Car-
reira”.

O evento contou 
com a participação 
dos atiradores e 
também de funcio-
nários do TG, que ou-
viram da Analista de 
Negócios do Sebrae, 
Fabiana David, dicas 
importantes sobre 
a gestão do tempo 
e as características 
do comportamento 
empreendedor para 
o Profissional do fu-
turo ou aquele que 
já atua no mercado 
de trabalho.

A iniciativa em 
parceria da  Secre-
taria de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
por meio do Sebrae 
Aqui, com o Tiro de 

Guerra, teve o intui-
to de promover, jun-
to aos atiradores, o 

empreendedorismo 
como opção de car-
reira.

Para o Sargento 
Fábio Fabre, o bate 
papo “foi uma im-

portante oportuni-
dade de trazer aos 
atiradores noções e 

dicas do que o mer-
cado pode esperar 
deles”.

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

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



SÁBADO, 02 DE JULHO DE 2022 7

A operadora HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., com registro na ANS sob o nº 36.825-3, diante da obrigação legal contida no inciso II, parágrafo único, art. 13 
da Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 28/2015-ANS, bem como ainda, em face das tentativas sem sucesso de notificação pessoal, vem, por meio do presente Edital, 
NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, entrem em contato com esta operadora de saúde, 
para tratar assunto referente ao seu plano de saúde, garantindo, assim, a manutenção dos serviços contratados, podendo, para tanto, comparecer à unidade de 
atendimento da empresa em sua cidade, ou entrar em contato com a mesma através dos números 4020-9093 e 08002809130 (SAC). Vale destacar que o desinteresse 
do beneficiário no prazo acima conferido, acarretará a adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A HAPVIDA aproveita o ensejo para ressaltar 
o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação permaneça firme e duradoura.

Contrato: 3010E064550 CPF: 164237558, Contrato: 3010E144563 CPF: 307478838, Contrato: 3010E078689 CPF: 441199588, Contrato: 3010E077304 CPF: 460729288.

JN Gazeta de Jaboticabal — Rodapé = 6 col 30cmx6,5cm

Vereadores votam nove projetos na 
próxima segunda-feira (04/07)

O plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal vota nove 
projetos e um veto na 
próxima segunda-fei-
ra (04/07), em sessão 
ordinária. A reunião 
plenária começa às 
20 horas, aberta ao 
público, com trans-
missão pelo canal da 
Câmara no YouTube 
(https://www.youtu-
be.com/CamaraMu-
nicipaldeJaboticabal), 
com retransmissão 
pelo Facebook (ht-
tps://www.facebook.
com/CamaraJaboti-
cabal).

Três projetos de au-
toria do Poder Exe-
cutivo retornam para 
2ª discussão e vota-
ção. São eles: o PL nº 
268/2022, que reduz 
de 40h para 20h se-
manais, sem prejuízo 
do atual padrão de 
vencimento, a jorna-

da de trabalho dos 
servidores públicos 
ocupantes do cargo 
de Técnico Municipal 
de Nível Superior A, 
nas especialidades de 
Arquitetura e Enge-
nharia, no quadro de 
cargos permanentes 
de pessoal da Pre-
feitura e do SAAEJ; o 
PL nº 269/2022, que 
permite a abertura de 
um crédito no valor 
de R$ 844 mil para a 
reestruturação dos 
campos de futebol da 
COHAB III e do Cruzei-
rão, para construção 
do Centro Comunitá-
rio Parque 1º de Maio, 
e para iniciar a cons-
trução da ponte ru-
ral de Córrego Rico; 
e o PL nº 270/2022, 
que pede autorização 
do Legislativo para a 
abertura de um cré-
dito adicional espe-
cial no orçamento da 
Prefeitura no valor de 

R$ 171.435,00 para 
o complemento das 
despesas com a re-
forma da Farmácia 
Municipal. 

Em único turno, os 
parlamentares votam 
o Projeto de Resolu-
ção nº 09/2021, de 
autoria da Mesa Dire-
tora, que altera dispo-
sitivos da Resolução 
que regulamenta o 
uso de veículos ofi-
ciais da Câmara Muni-
cipal por parte dos ve-
readores e servidores 
do Legislativo (RS nº 
347, de 07/08/2018). 
O texto acrescenta, 
por exemplo, a neces-
sidade de prévia mo-
tivação detalhada da 
viagem justificando a 
necessidade do aten-
dimento presencial, 
além de relatório de-
talhado das ativida-
des realizadas, quan-
do do retorno, para 

publicação no portal 
da transparência. 

Igualmente, em um 
turno, será aprecia-
do o Projeto de Reso-
lução nº 23/2022, de 
autoria da vereadora 
Profa. Paula (PT), que 
revoga a Resolução nº 
87, de 10/04/1964, 
que declarou a perda 
e cassação de man-
dato do então verea-
dor Ethevaldo Mello 
de Siqueira. “Estamos 
em 2022, buscando 
resguardar a história 
de seus verdadeiros 
fatos. O objetivo desse 
Projeto de Resolução 
é reconhecer o va-
lor da Democracia e, 
principalmente, res-
tituir pessoalmente e 
politicamente, aque-
le que sofrera com 
os bárbaros intentos 
da Ditadura Militar 
(Ethevaldo Mello de 
Siqueira)”, defende a 
autora do projeto.

Em 1ª discussão e 
votação, os vereado-
res apreciam o Proje-
to de Lei nº 266/2022, 
de autoria da vere-
adora Dra. Andréa 
Delegada (PSC), que 
inclui no Calendário 
Oficial de Eventos do 
Município, o Dia Mu-
nicipal dos Colecio-
nadores, Atiradores 
e Caçadores – CAC’S, 
a ser comemorado no 
dia 09 de julho. 

Também estão pau-
tados na Ordem do Dia, 
para 1ª discussão e 
votação, três projetos 
que pedem autoriza-
ção para aberturas de 

crédito orçamentário, 
de autoria do Poder 
Executivo. Um deles é 
o PL nº 272/2022, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
800 mil, no orçamento 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ), 
para o pagamento de 
precatório, aquisição 
de inversores de fre-
quência, pagamento 
de tarifas bancarias e 
parte dos pagamentos 
referente a recapea-
mentos asfálticos. O 
PL nº 274/2022 per-
mite a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
6.475.152,00 no orça-
mento da prefeitura, 
destinado, segundo o 
Executivo, ao refor-
ço orçamentário para 
despesas da Secreta-
ria Municipal de Saú-
de; para a realização 
dos Casamentos Co-
munitários, realizados 
por meio da Secreta-
ria de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial; bem como para 
complementar o saldo 
da dotação destina-
da à realização de um 
convênio com a União 
para o recapeamen-
to das avenidas Ítalo 
Poli e Galdêncio Bran-
dimarte. Da mesma 
maneira será votado 
o Substitutivo ao PL nº 
273/2022, que auto-
riza o Poder Executi-
vo a abrir um crédito 
adicional especial de 
R$ 48 mil no orçamen-
to da Prefeitura para 
despesas com políti-
cas públicas sobre ál-

cool e drogas.

Vale lembrar que 
as matérias do tipo 
‘Projeto de Lei (PL)’ e 
de ‘Lei Complementar 
(PLC)’, quando apro-
vadas por unanimida-
de em 1ª discussão e 
votação, ficam defini-
tivamente aprovadas, 
sendo automatica-
mente dispensadas de 
2ª discussão e vota-
ção (RI Art. 176 - pa-
rágrafo único). Caso 
não haja aprovação 
por unanimidade, o 
projeto de lei ou de lei 
complementar deve 
ser apreciado em 2º 
turno para o resulta-
do em definitivo.

Os vereadores ain-
da votam um veto total 
do Poder Executivo ao 
autógrafo do Projeto 
de Lei 253/2022, de-
vido a um erro formal 
na elaboração da ma-
téria, que resultou em 
falha na nomencla-
tura correta da Rua 
“João Batista Tecia-
no”, no Distrito Indus-
trial Nova Aliança.

Vale lembrar que a 
sessão desta segun-
da-feira é a última 
antes do recesso par-
lamentar, de 18 a 31 
de julho, definido pelo 
Regimento Interno da 
Casa (Art. 84). Neste 
período não aconte-
cem sessões ordiná-
rias, porém, o funcio-
namento da Câmara, 
assim como os gabi-
netes parlamentares, 
segue sem qualquer 
alteração.
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UCBVET amplia laboratórios e apresenta 
nova logomarca

Na sexta-feira (10), 
o Grupo UCBVET apre-
sentou novidades: a 
ampliação dos labora-
tórios farmacotécni-
cos, microbiológicos e 
físico-químicos e, tam-
bém, uma nova logo-
marca em Jaboticabal 
(SP).

A evolução inclui, 
ainda, os princípios de 
governança corpora-
tiva nas empresas do 
grupo. A UCBVET criou, 
em 2022, conselhos de 
administração e con-
sultivo; desenvolveu 
e lançou, nos últimos 
dois anos, 12 produtos 
para complementação 
e diferenciação do seu 
portfólio. Atualmente, 
o portfólio da indús-
tria possui cerca de 64 
produtos, em mais de 
100 apresentações di-
ferentes para bovinos, 
bubalinos, suínos, ovi-
nos, caprinos, equinos, 
aves, cães e gatos. 

“Essa ampliação do 
portfólio é fruto dos in-
vestimentos na área de 
pesquisa e desenvolvi-
mento e da busca por 
parcerias estratégicas. 
Somos uma das primei-
ras indústrias de medi-
camentos veterinários 
do Brasil, uma empre-
sa centenária que se 
dedica ao mercado de 
grandes e pequenos 
animais com tecnologia 
e com canais de venda 
direcionados a cada 
espécie para atender 
nossos parceiros”, ex-
plica Faleiros. 

Para acompanhar 

todas as mudanças or-
ganizacionais, um novo 
logotipo será lançado, 
inspirado na primei-
ra marca do grupo: a 
imagem retoma o tubo 
de ensaio, desta vez, 
de maneira estilizada 
e contemporânea. Sim-
plicidade, leveza, plu-
ralidade e objetividade 
são as características 
mais marcantes da 
nova logomarca. 

Constituição do Con-
selho 

Como parte da evo-
lução dos princípios de 
governança, a UCBVET 
instituiu este ano o con-
selho de administração 
e consultivo com con-
selheiros consultivos 
independentes, entre 
eles, o professor doutor 

em Administração de 
Empresas Fabian Sa-
lum, pesquisador líder 
de estratégias compe-
titivas com ênfase em 
Modelos de Negócio e 
Gestão da Inovação da 
Fundação Dom Cabral; 
e o economista José Le-
onardo de Araújo, mes-
tre em Administração, 
e professor associado 
da Fundação Dom Ca-
bral, com atuação em 
diversos programas 
de desenvolvimento de 

executivos e empresá-
rios.

Sobre a UCBVET 
Há mais de um sé-

culo no mercado como 
indústria farmacêutica 
veterinária, o legado 
da UCBVET está intima-
mente ligado à história 
da saúde animal bra-
sileira. Atualmente, a 
companhia possui mais 
de 340 colaboradores, 
laboratórios de pro-
dutos injetáveis, não 

injetáveis e terapêuti-
cos hormonais, e uma 
unidade de negócios 
em Ribeirão Preto (SP), 
localizada no Iguatemi 
Business.

A linha de produtos 
veterinários da UCB-
VET é constituída por 
hormônios reproduti-
vos, anti-infl amatórios, 
analgésicos, antitóxi-
cos, reconstituintes 
orgânicos, antiparasi-
tários, endectocidas, 
endoparasiticidas, ec-

toparasiticidas, anti-
microbianos, dermato-
lógicos e suplementos 
alimentares.

A UCBVET está pre-
sente em diversos paí-
ses das Américas Lati-
na e Central, da África e 
do Oriente Médio, como 
Angola, Bahrein, Bolí-
via, Chile, Guatemala, 
Honduras, Peru, Para-
guai, Catar e Emirados 
Árabes, além de todo o 
território brasileiro.

Claro abre oportunidade para empreendedores de 
pequenas e médias empresas em Jaboticabal 

Indústria tem forte atuação nos segmentos de reprodução animal, 
animais de produção e de companhia

A Claro está em 
busca de parceiros 
comerciais, para 
serem agentes au-
torizados no seg-
mento de vendas do 
portfólio de serviços 
residenciais da ope-
radora, em Jaboti-
cabal. Esses parcei-
ros irão gerenciar 
equipes em modali-
dade porta a porta, 
para o atendimento 
pessoal em residên-
cias, condomínios e 
centros comerciais 
de pequeno e médio 

porte. 
Com remunera-

ções atrativas e 
competitivas, a par-
ceria com a Claro 
não cobra taxas de 
franquia e propa-
ganda ou royalties. 
O modelo proposto 
é uma opção de in-
vestimento inicial 
a partir de R$ 300 
mil reais, com mar-
gens entre 12% a 
15% em sua maturi-
dade, payback entre 
16 a 20 meses, que 
poderão contar com 

inúmeros benefícios, 
dentre eles: suporte 
na gestão da opera-
ção; ações de venda; 
incentivo à expansão 
dos negócios e ainda 
contar com toda a 
reputação de marca 
e ações de comuni-
cações que são fei-
tas pela Claro. 

A Claro entende a 
importância de estar 
perto de seus Agen-
tes Autorizados e 
por isso oferece as-
sessoria, treinamen-
tos e ferramentas de 

suporte às vendas 
por um portal de re-
lacionamento exclu-
sivo. Os Agentes Au-
torizados poderão 
contar com toda a 
estrutura de apoio 
da empresa, e um 
executivo de contas 
que dará suporte à 
gestão do negócio no 
dia a dia. 

Os empreendedo-
res interessados, 
podem se cadas-
trar e obter mais 
informações no 16 
99106-5342.


