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Jaboticabal
A GAZETA

#Empreendedor 
“Nesta última semana, tive o imenso prazer em participar do 

prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor Mário Covas 21/22. 
Fomos classificados para a final entre 236 municípios parti-
cipantes, o que me traz muito orgulho por representar nossa 
cidade. Fomos selecionados na categoria Empreendedoris-
mo na Escola, sendo a cidade de Barretos vencedora, com o 
projeto Empreendedor Do Futuro Se Faz Na Escola. Barretos, 
Capela do Alto, Mogi das Cruzes, Porto Ferreira, Salesópolis, 
Santo André, São José do Rio Preto e Tarumã foram os muni-
cípios vencedores da etapa paulista do Prêmio Sebrae”

“Com a participação do Governador Rodrigo Garcia nes-
te importante prêmio de empreendedorismo na esfera do 
executivo municipal, recebi a placa das mãos de Guilherme 
Campos, Diretor Estadual do Sebrae e Wilson Poit, Superin-
tendente do Sebrae, além de contar com a presença do Dr. 
Dimas Ramalho, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
e Lucas Ramos Secretário de Indústria, Comércio e Turismo 
de Jaboticabal. Seguimos na luta para empreender por nos-
sa cidade, transformando e melhorando a vida em Jabotica-
bal”, enfatizou o Prefeito de Jaboticabal Professor Emerson 
Camargo.

Presidente do Legislativo e vereadores participam de 
visita do deputado federal Samuel Moreira 

A presidente do 
Legislativo Renata 
Assirati e os vere-
adores Dr. Mauro 
Cenço e Ronaldinho 
estiveram na ma-
nhã de sábado, dia 
2 de julho, na visita 
do deputado fede-
ral Samuel Moreira 
(PSDB) em Jaboti-
cabal. O encontro 
aconteceu no sa-
lão do Sindicato dos 
Empregados no Co-
mércio.

O deputado foi re-
cebido pelo prefeito 
Emerson Camargo e 
o vice-prefeito Nel-
son Gimenez. Tam-
bém estiveram pre-
sentes, cumprindo a 
agenda do deputado, 
o prefeito de Pitan-
gueiras Marcos So-
riano, o vice-prefei-
to de Guariba José 
Carlos Caporusso 
(Calão),  o vereador 
de Pitangueiras Ed-
son Marcelo Souza, 
secretários, servi-
dores municipais, 
assessores e líderes 
de entidades.  O as-
sessor do deputado 
Lucas Chioda tam-
bém esteve acompa-
nhando toda a visita 
e reunião que acon-
teceu com as entida-
des de Jaboticabal. 

Renata Assirati 
enfatizou a impor-
tância de conhecer-
mos os deputados 
que visitam a cidade. 
“O deputado Samuel 
Moreira sempre 
trouxe verbas para 
Jaboticabal e é isso 
que devemos anali-
sar em todos os de-
putados que chegam 

aqui, com seu histó-
rico, as verbas que 
chegam e tudo que 
fazem pelo municí-
pio. Samuel Moreira 
é transparente e as 
causas em que atua 
são importantes 
para o nosso país, 
como educação, cul-
tura e a sua imensa 
preocupação com a 
área social”.

O deputado co-
menta sobre a sua 
visita e a parceria 
que tem com Ja-
boticabal. “Tudo 
isso é uma parce-
ria, fruto de uma 
demanda gerada 
para nós, como de-
putado, e estamos 
a serviço do pre-

feito Emerson, que 
nos aciona o tempo 
todo e estabelece 
junto aos verea-
dores da Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal as priorida-
des para a cidade. 
O prefeito e suas 
lideranças fazem 
projetos e vamos 
trabalhando com 
muito entusiasmo 
para conseguir. 
Ele sempre vai a 
São Paulo pedir e 
temos que resolver 
os problemas da 
cidade. É muito im-
portante trabalhar 
por Jaboticabal, 
em benefício da po-
pulação”, ressalta 
Samuel Moreira.

Para o prefeito 
Emerson Camargo 
é muito forte a atu-
ação do deputado 
em Jaboticabal. “O 
deputado federal 
Samuel Moreira 
entre 2014 e 2020 
foi o deputado que 
mais trouxe recur-
sos para Jaboti-
cabal, em torno de 
R$7 milhões de re-
ais, somado aos re-
cursos entre 2021 
e 2022, ultrapassa 
os R$40 milhões de 
reais. Recursos es-
tes que estão em as-
faltos, no Poupatem-
po, prédio da defesa 
agropecuária, esco-
la estadual que está 
em processo de lici-

tação, os dois poços 
profundos, Centro 
de Saúde, recapes, 
Emecs que serão re-
formadas, também 
no Distrito de Luzitâ-
nia, na saúde como 
um todo, ou seja, no 
custeio de remédio, 
equipamentos, entre 
outros. São vários 
recursos para Jabo-
ticabal. É este políti-
co que me norteia a 
fazer o melhor para 
a população. Nes-
ta crise política que 
existe atualmen-
te, Samuel Moreira 
busca por soluções 
e tranquilidade da 
população”, destaca 
o prefeito. 

Após o bate papo, 

o deputado reuniu-
-se com o prefeito, a 
presidente do Legis-
lativo e os vereado-
res com os líderes 
de entidades para 
conhecer cada uma 
delas e também fi-
car a par de suas 
demandas atuais. 

“Só temos que 
agradecer a vinda 
do deputado Samuel 
Moreira a Jabotica-
bal. Todos que fize-
ram por nossa Ja-
boticabal são muito 
bem-vindos”, con-
clui Renata Assirati.

Texto: Poliana Tali-
berti - Gabinete Re-
nata Assirati 

 (16) 3209-9488.
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O valor espiritual de 
nascer, morar ou pas-
sar por Jaboticabal, 
nossa linda cidade, é 
imensurável e vai va-
riar de acordo com a 
necessidade de cada 
ser que se vincula a ela. 

O que há de comum 
entre todos? O amor de 
Deus, nosso Pai, o amor 
de Jesus, nosso Mes-
tre, Guia e Modelo da 
Humanidade. Sim, por-
que é por meio das Leis 
Divinas que a oportuni-
dade da reencarnação 
nos é ofertada no País, 
no ventre, na cidade, no 
corpo e na família que 
precisamos. 

E começo a refl etir: 
que tipo de Espírito ne-
cessita estar atrelado a 
Jaboticabal? E eu pro-
ponho – como sempre 
faço – que passemos 
a observar as carac-
terísticas marcantes 
desse ambiente que 
nos acolhe, sob a per-
missão de Deus, para 
nosso processo de 
educação espiritual. 

Rosas, música, co-
nhecimento, cerâmica, 
cana de açúcar... Que 
estímulos são esses? O 
que eles são capazes de 
acionar dentro de nós? 
Processos perfumados 
e espinhosos; notas e 
mais notas compondo 
a expressão de sen-
timentos e emoções 
(nem sempre boas); 
referências em educa-
ção, ensino e pesqui-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Jaboticabal: 
o valor espiritual de estar aqui

sa que, bem utilizadas, 
são capazes de trans-
formar, de alimentar 
o mundo; material que 
se permite moldar para 
ser ainda mais útil ao 
se transformar em fi l-
tro e tantos outros pro-
dutos; planta que pro-
duz mais oxigênio que a 
maioria, que se permite 
esmagar para deixar 
fl uir o que se transfor-
ma em energia. 

Você pode pensar: 
nossa, a Sônia ‘viajou’! 
E eu peço: viaje co-
migo. Nisso tudo que 
descrevi, quanto você 
consegue se enxergar? 
Passe a sua vida, o seu 
comportamento, seus 
defeitos, suas virtudes, 
seus sonhos por esses 
crivos... E, fi nalmente: 
seja grato. 

Cada ambiente é 
composto por vibra-
ções e fl uidos únicos, 
exclusivos, próprios 
daquele local. E, se 
você acredita em Deus, 
mesmo, deve ter a cer-
teza de que Ele permitiu 
que você nascesse ou 

chegasse até aqui por 
um motivo sagrado, di-
vino, útil como em tudo 
o que Ele faz e permite.   

Então, celebre a vida, 
celebre Jaboticabal! 
Reconheça nela a opor-
tunidade que Deus te 
deu de ser melhor do 
ponto de vista Espiritu-
al – seja qual for o tem-
po que você permane-
cer por aqui. De minha 
parte, eu só agradeço. 
Eu só vim ser feliz de-
pois que cheguei aqui. 
Te amo Jaboticabal! 

****
PARTICIPE DE NOS-

SAS REUNIÕES ONLINE
VIBRAÇÕES DO PAS-

SE E PARA FLUIDIFICA-
ÇÃO DA ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjabo-
ticabal

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

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

Crédito da imagem: 
ROSENELFE - Roland 
Tiller

COPLANA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO PARA A 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COPLANA – Cooperativa Agroindustrial, inscrita no CNPJ/MF 
48.662.175/0001-90, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
cooperados, que nesta data são em número de 1.191 (um mil, cento e noventa e um),
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar presencialmente na Av. 
José Mazzi nº 1.450, Vila Garavello, Guariba, Estado de São Paulo, no dia 19 de julho de 
2022, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no 
mesmo local, cumprindo o que determina o artigo 24 do estatuto social: 01) em primeira 
convocação: às 12:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 02) em 
segunda convocação: às 13:30 horas, com a presença de metade mais um dos coopera-
dos, 03) em terceira convocação, às 14:30 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) 
cooperados, para deliberar sobre os assuntos abaixo identificados, declarando para efeito 
de verificação de quórum que, nesta data, tem direito a voto 1.043 (um mil e quarenta e três) 
cooperados.

ORDEM DO DIA
1) - Prestação de contas da Administração referente ao exercício de 2021/2022, acompa-
nhada das peças contábeis obrigatórias e do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial levantado em 30.04.2022;
c) Demonstrativo das Contas de Resultado do exercício de 2021/2022, com indicação das 
Sobras e Perdas apuradas;
c) Parecer da Auditoria Independente;
d) Plano de Atividades para o exercício de 2022/2023.
2) - Destinação das Sobras apuradas, observadas as deduções referentes aos Fundos 
Obrigatórios;
3) - Eleição do Conselho Fiscal – Efetivos e Suplentes – para o mandato de 1 (um) ano;
4) - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do 
Conselho de Administração, dos Conselheiros Profissionais, da Diretoria Executiva e do 
Conselho Fiscal;
5) - Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Esclarece-se que na AGO, cada cooperado tem direito a um voto, bem como que nos casos 
de condomínio, composse ou outra forma de exploração agropecuária, poderão participar 
e votar apenas um dos condôminos ou compossuidores. 
Não é admitida a participação e voto por meio de procurador. 
As peças relacionadas à prestação de contas estarão disponíveis na sede da COPLANA – 
Cooperativa Agroindustrial e poderão ser solicitadas a partir de 12/07/2022, através do 
e-mail mlcaporusso@coplana.com

Guariba-SP, 04 de julho de 2022.

Bruno Rangel Geraldo Martins
Presidente

Guariba-SP, 04 de julho de 2022.

 

 

                                                            A IGREJA COMO CORPUS CHRISTI 

          A expressão vem do latim e significa "Corpo de Cristo". Foi no século 13, na Bélgica, que a celebração 
teve início. Em 1209, uma freira chamada Juliana teve visões eucarísticas que teriam ocorrido por um período 
de quase 30 anos. As visões foram interpretadas como um sinal de que era preciso fazer uma festividade 
que celebrasse o sacramento da Eucaristia. No Novo Testamento, (1 Coríntios 12:21; Efésios 1:22,23; 
Colossenses 1:24). A Igreja é descrita como sendo o Corpo de Cristo. Nesse caso o que se tem em vista não 
é o corpo físico de Cristo, mas o caráter indivisível e de plena união dos redimidos em Cristo Jesus. Sob esse 
aspecto, o corpo humano com seus membros é um paralelo descritivo apropriado da Igreja.  

          Então, de modo figurado, a expressão “Corpo de Cristo” indica que a Igreja existe em Cristo e pertence 
à Ele. Isso significa que a Igreja está verdadeiramente unida com Cristo, de modo que o próprio Cristo é o 
Cabeça da Igreja (Efésios 1:22). A identificação entre Cristo e os redimidos é tão profunda que cada membro 
individual está incluído nesse corpo em íntima comunhão com Ele. Cada membro individual é parte do Corpo 
de Cristo. Ele está unido a Cristo e aos demais membros de seu Corpo. O apóstolo Paulo diz que “somos um 
só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros” (Romanos 12:5).  

          Essa verdade valoriza, inclusive, as características individuais de cada membro; cada crente recebe um 
dom específico da parte do Senhor para contribuir com a edificação do Corpo como um todo. A Igreja como 
Corpo de Cristo deve funcionar em perfeita harmonia (1 Coríntios 12:14-20). Nas vezes em que a expressão 
“Corpo de Cristo” é usada na Bíblia nesse sentido figurativo, ela pode se referir tanto a uma comunidade 
local (a igreja em Corinto, por exemplo) quanto à Igreja total. Isso implica na ideia de que cada comunidade 
local não apenas é parte do Corpo de Cristo, mas é uma amostra representativa perfeita da Igreja inteira.  
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REFIS de Jaboticabal é incluído para 
votação e aprovado por unanimidade; 

outros 10 projetos são aprovados

Os contribuintes 
de Jaboticabal em 
dívida com o Muni-
cípio poderão acer-
tar suas contas com 
descontou de até 
100% dos juros e 
multa de mora. Isso 
porque, os verea-
dores aprovaram 
por unanimidade 
em sessão ordiná-
ria na segunda-feira 
(04/07), o Projeto de 
Lei Complementar nº 
14/2022, que ins-
titui o Programa de 
Recuperação Fiscal 
(REFIS) do Município 
de Jaboticabal. 

A matéria não es-
tava prevista origi-
nalmente na Ordem 
do Dia, mas foi in-
cluída na pauta de 
votação em regime 
de urgência, com as-
sinatura da maioria 
dos vereadores dis-
pensando a tramita-
ção ordinária pelas 
comissões perma-
nentes da Casa. O 
objetivo foi acelerar 
a votação, uma vez 
que a sessão ordiná-
ria foi a última antes 
do recesso parla-
mentar, de 18 a 31 
de julho. 

Segundo o tex-
to aprovado, quem 
possuir dívidas ven-
cidas e a vencer até 
31/12/2022 com a 
Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal pode-
rá se inscrever no 
programa, estando 
ou não inscritos em 
dívida ativa. O con-
tribuinte poderá op-
tar pelo pagamento 
à vista ou parcelas 
mensais.

Quem optar pelo 
pagamento à vista do 
débito entre a data de 
publicação da lei até 
o dia 30 de setembro 
de 2022, não paga-
rá os juros e nem a 
multa de mora; de 03 
de outubro a 30 de 

novembro de 2022, a 
anistia será de 80% 
dos juros e multa de 
mora; e de 01 de de-
zembro a 22 de de-
zembro, o desconto 
será de 70% dos ju-
ros e multa de mora.

Para a opção de 
pagamento parcela-
do do débito em 48 
parcelas, a anistia 
dos juros e multa de 
mora será de 60% 
para quem aderir ao 
REFIS entre a data de 
publicação da lei até 
o dia 30 de setem-
bro de 2022; de 03 
de outubro até 30 de 
novembro de 2022, 
haverá desconto de 
50% dos juros e mul-
ta de mora; e de 01 
até 22 de dezembro 
de 2022, terá abati-
mento de 40% dos ju-
ros e multa de mora.

Para ingressar 
no REFIS, o contri-
buinte deverá fazer 
o pedido por meio 
de requerimento 
na Prefeitura. In-
frações de trânsito, 
multas contratuais 
e parcelas referen-
tes aos pagamentos 
de aquisição de lotes 
industriais não en-
tram no benefício.

POR UNANIMIDA-
DE – Os vereadores 
também aprovaram 
de forma unânime, 
em 2ª discussão 
e votação, o PL nº 
268/2022, que re-
duz de 40h para 20h 
semanais, sem pre-
juízo do atual padrão 
de vencimento, a jor-
nada de trabalho dos 
servidores públicos 
ocupantes do cargo 
de Técnico Municipal 
de Nível Superior A, 
nas especialidades 
de Arquitetura e En-
genharia, no quadro 
de cargos perma-
nentes de pessoal da 
Prefeitura e do SAA-
EJ. O projeto segue 

para sanção do pre-
feito municipal, Prof. 
Emerson Camargo 
(PATRI).

Igualmente foi 
acatado pelo Plená-
rio o veto total do 
Poder Executivo ao 
autógrafo do Proje-
to de Lei 253/2022, 
por conta de um 
erro formal na ela-
boração da matéria, 
que resultou em fa-
lha na nomenclatura 
correta da Rua “João 
Batista Teciano”, no 
Distrito Industrial 
Nova Aliança, apre-
sentada no corpo 
a matéria. Para a 
devida correção, 
foi incluída na pau-
ta a matéria PL nº 
276/2022, que aca-
bou aprovada igual-
mente de forma unâ-
nime denominando a 
Rua B do Distrito In-
dustrial Nova Alian-
ça de “João Batista 
Teciano”.

O Projeto de Reso-
lução nº 09/2021, 
de autoria da Mesa 
Diretora, que alte-
ra dispositivos na 
Resolução que re-
gulamenta o uso 
de veículos oficiais 
da Câmara Muni-
cipal por parte dos 
vereadores e ser-
vidores do Legis-
lativo (RS nº 347, 
de 07/08/2018), 
foi votado com uma 
emenda e rejeitado 
por unanimidade, 
ficando mantido o 
texto já em vigor. A 
matéria segue para 
arquivo.

Dois projetos de 
autoria do Executivo 
Municipal pedindo 
autorização para a 
abertura de crédi-
tos orçamentários 
também consegui-
ram aprovação por 
unanimidade: 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 va-
lor de R$ 171.435,00 
para o complemento 
das despesas com a 
reforma da Farmá-
cia Municipal; e o PL 
nº 272/2022, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adi-
cional suplementar 
de R$ 800 mil, no or-
çamento do Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboti-
cabal (SAAEJ), para 
o pagamento de pre-
catório, aquisição de 
inversores de fre-
quência, pagamento 
de tarifas bancarias 
e parte dos paga-
mentos referente a 
recapeamentos as-
fálticos. As matérias 
seguem para sanção 
do prefeito munici-
pal.

POR MAIORIA – 
Apreciado em tur-
no único, o Proje-
to de Resolução nº 
23/2022, de autoria 
da vereadora Profa. 
Paula (PT), que revo-
ga 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 recebeu 
três votos contrários 
(vereadores Paulo 
Henrique Advogado 
(PATRI), Pepa Servi-
done (DEM) e Gilber-
to de Faria (MDB)), 
sendo aprovado por 
maioria. O projeto 
segue para promul-
gação da presidente 
da Casa, Renata As-
sirati (PSC).

Por sua vez, o 
Projeto de Lei nº 
266/2022, de au-
toria da vereadora 
Dra. Andréa Delega-
da (PSC), que inclui 
no Calendário Oficial 
de Eventos do Muni-
cípio, o Dia Munici-
pal dos Coleciona-
dores, Atiradores e 
Caçadores – CAC’S, 
a ser comemorado 
no dia 09 de julho, 
também foi aprova-
do por maioria após 
receber votos con-
trários em 1º turno 
das vereadoras Pro-
fa. Paula (PT) e Val 
Barbieri (PRTB). 

Já o PL nº 
269/2022, que per-
mite a abertura de 
um crédito no valor 
de R$ 844 mil para 
a reestruturação 

dos campos de fu-
tebol da COHAB III e 
do Cruzeirão, para 
construção do Cen-
tro Comunitário Par-
que 1º de Maio, e 
para iniciar a cons-
trução da ponte ru-
ral de Córrego Rico, 
recebeu voto contrá-
rio do vereador Pepa 
Servidone (DEM), e 
foi aprovado em de-
finitivo por maioria, 
em 2ª discussão e 
votação. Da mesma 
maneira foi 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 orça-
mento da Prefeitura 
para despesas com 
políticas públicas 
sobre álcool e dro-
gas, que também re-
cebeu voto contrário 
do vereador Pepa 
Servidone em 1º tur-
no.

Por sua vez, o PL nº 
274/2022, que per-
mite a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 
6.475.152,00 no or-
çamento da prefeitu-
ra, destinado, segun-
do o Executivo, para 
o reforço orçamen-
tário para despesas 
da Secretaria Muni-
cipal de Saúde; para 
a realização dos Ca-
samentos Comunitá-
rios, realizados por 
meio da Secretaria 
de Assistência e De-
senvolvimento So-
cial; bem como para 
complementar o sal-
do da dotação desti-
nada à realização de 
um convênio com a 
União para o recape-
amento das avenidas 
Ítalo Poli e Galdêncio 
Brandimarte, rece-
beu voto contrário 
dos vereadores Dra. 
Andréa Delegada 
(PSC) e Pepa Servi-
done. 

Sem unanimida-
de, os projetos de 
Lei nº 266/2022 e 
nº 274/2022, e o 
Substitutivo ao PL nº 
273/2022 precisa-
ram ser submetidos 
à votação em 2º tur-
no, em sessão extra-
ordinária realizada 
logo após a sessão 
ordinária, quando 
ficaram aprovados 
em definitivo pelo 
mesmo resultado 
dos proferidos em 1ª 
discussão e votação. 
Os projetos de lei se-
guem para sanção 
do prefeito munici-

pal.

Ainda em sessão 
extraordinária, os 
vereadores vota-
ram, e aprovaram 
por unanimidade, o 
PL nº 282/2022, de 
autoria do verea-
dor Ronaldinho, que 
denomina de Edno 
Domingues Rizo o 
complexo que será 
a base da Empresa 
Municipal de Urbani-
zação de Jaboticabal 
(EMURJA).

TRIBUNA – Entre 
os assuntos de des-
taque no uso da pa-
lavra, pelos vere-
adores, foi a Festa 
do Quitute, que será 
realizada de 12 a 17 
de julho. Da tribuna, 
a vereadora Dra. An-
dréa Delegada ques-
tionou, entre outros, 
a falta de transpa-
rência do Consórcio 
Intermunicipal Cul-
turando quanto aos 
processos licitató-
rios realizados, uma 
vez que o Culturando 
foi contratado pela 
prefeitura para a 
realização da festa. 
Outros vereadores 
igualmente indaga-
ram sobre o papel do 
consórcio. Durante 
o debate, o verea-
dor Dr. Edu Feneri-
ch, que teve acesso 
a uma nota oficial 
do Consórcio, solici-
tou à presidente da 
Casa, Renata Assira-
ti, a disponibilização 
do documento para 
todos os parlamen-
tares. 

A próxima sessão 
ordinária está pre-
vista para o dia 1º de 
agosto, às 20 horas, 
conforme manda o 
Regimento Interno 
da Casa. Durante o 
período de reces-
so parlamentar (18 
a 31 de julho), não 
acontecem sessões 
ordinárias, porém, o 
funcionamento ad-
ministrativo da Câ-
mara, assim como 
os gabinetes parla-
mentares, seguem 
com funcionamento 
normal, das 7h30 às 
12h00, e das 13h30 
às 17h00.

A íntegra da ses-
são está disponível 
no canal da Câmara 
no YouTube:

h t t p s : // w w w .
y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = J r -
-akBkcMsM&t=101s
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Supervisores do Programa Criança Feliz de Jaboticabal 
recebem capacitação na cidade de São Paulo

A Secretaria de Es-
tado de Desenvolvi-
mento Social de São 
Paulo promoveu entre 
os dias 27/06 à 01/07 
a “Capacitação do Guia 
de Visita Domiciliar 
do Programa Criança 
Feliz” onde transpa-
receu a importância 
dos Profissionais das 
prefeituras onde con-
seguirão aperfeiçoar 
atendimento domici-
liar às famílias com 
crianças na primeira 
infância.

A Primeira Capa-
citação dos Supervi-
sores do Programa 
Criança Feliz – Mó-
dulo: Guia para Visita 
Domiciliar de 2022 foi 

destinada a técnicos 
das prefeituras: Barri-

nha, Brodowski, Gua-
riba, Jaboticabal, Luís 

Antônio, Monte Alto, 
Pitangueiras, Pontal, 

Santa Rosa de Viterbo, 
Santo Antônio da Ale-
gria, São Simão, Serra 
Azul, Serrana e Ser-
tãozinho, que fazem 
atendimento a domicí-
lio. Eles buscam as de-
mandas sociais de fa-
mílias com gestantes 
e crianças de zero a 
seis anos, e as direcio-
nam aos programas e 
ações dos serviços de 
atendimentos sociais 
do Programa Criança 
Feliz, do Governo Fe-
deral.

Os supervisores são 
profissionais de nível 
superior, contratados 
ou designados pelos 

municípios para atuar 
no planejamento, na 
supervisão, capacita-
ção dos visitadores, 
na organização das vi-
sitas e na articulação 
dos encaminhamentos 
das demandas dos be-
neficiários de forma 
integrada com os téc-
nicos de referência do 
CRAS, do Comitê Mu-
nicipal e da Rede So-
cioassistencial.

Jaboticabal esteve 
representada pelas 
supervisoras do Pro-
grama Criança Feliz, 
Tamiris Luisa Lopes 
Gusmão e Regiani Cris-
tina Zangare Maceo.
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Programa de Inovação do Sebrae-SP abre 264 
vagas para região de Ribeirão Preto

Hospital Público Veterinário começa a ser construído 
em Ribeirão, informa deputado Rafael Silva

Os donos de micro 
e pequenas empresas 
da região de Ribeirão 
Preto podem se inscre-
ver para participar do 
programa Brasil Mais e 
receber o acompanha-
mento de um Agente 
Local de Inovação (ALI) 
durante quatro meses. 
São 264 vagas para a 
região e as inscrições 
são gratuitas até o dia 
15 de julho. 

Defensor da cau-
sa animal desde sua 
época de vereador em 
Ribeirão Preto, o de-
putado estadual Ra-
fael Silva está acom-
panhando o início das 
obras de construção 
do primeiro Hospital 
Público Veterinário, 
que atenderá, tam-
bém, gratuitamente, 
as cidades da Região 
Metropolitana com 

podem participar 
empresas de Ribei-
rão Preto, Altinópolis, 
Barrinha, Brodowski, 
Cajuru, Cássia dos Co-
queiros, Cravinhos, 
Dumont, Guariba, Gua-
tapará, Jaboticabal, 
Jardinópolis, Luiz An-
tônio, Monte Alto, Or-
lândia, Pitangueiras, 
Pontal, Pradópolis, Sa-
les Oliveira, Santa Cruz 
da Esperança, Santa 
Rosa de Viterbo, Santo 
Antonio da Alegria, São 
Simão, Serra Azul, Ser-
rana e Vista Alegre do 
Alto.

consultas ambulato-
riais, urgência e emer-
gência, castração, 
exames, medicação, 
vacinação e cirurgias 
de cães e gatos.

A empresa vence-
dora da licitação foi 
a Castelli Construção 
Civil e Comércio de 
Materiais Ltda, ao va-
lor de R$ 5.244.066,81, 
com prazo de execu-

Durante a participa-
ção no programa do 
Sebrae-SP com o Mi-
nistério da Economia, 
a empresa participa 
de um ciclo de ações: 
diagnóstico do perfi l de 
inovação empresarial, 
encontros individuais 
orientativos e perso-
nalizados, encontros 
empresarias coletivos, 
mapeamento de difi cul-
dades, consultorias es-
pecializadas opcionais, 
desenvolvimento e im-
plantação de soluções 
e mensuração de indi-
cadores empresariais.

O empresário conta 

ção de 495 (quatro-
centos e noventa e 
cinco) dias, ou um ano 
e quatro meses. A pu-
blicação está no Diá-
rio Oficial do Estado de 
São Paulo na data de 
11 de junho de 2022.

As obras começa-
ram e estão na fase de 
limpeza da área, que 
fica na esquina das 
avenidas Luiz Galvão 
Cesar e Vereador José 

ainda com a mensu-
ração de indicadores 
empresariais, pílulas 
de conteúdo temáticas, 
troca de experiência 
em grupos de What-
sApp, encontros seto-
riais e estaduais para 
ampliação de redes de 
contatos. Tudo isso com 
o acompanhamento de 
um agente de inovação 
que vai ajudar na iden-
tifi cação de oportuni-
dades para aumento do 
faturamento e redução 
de custos. As inscri-
ções são gratuitas e 
podem ser feitas pelo 
WhatsApp (16) 99424-
4884.

Bompani, no Jardim 
José Sampaio. O local 
foi cedido pela prefei-
tura, que cuidará da 
contratação de profis-
sionais e custeio das 
atividades.

Para Rafael Silva, 
essa não é uma con-
quista individual, de 
um deputado, de um 
governo, mas sim a vi-
tória de uma ideia, de 

Empresas inscritas receberão o acompanhamento de um 
Agente Local de Inovação (ALI) por quatro meses

Clínica também atenderá gratuitamente cidades da região; obras, no valor de R$ 5,2 
milhões, foram iniciadas há poucos dias e devem ser fi nalizadas em dez meses

milhares de proteto-
res e protetoras que 
sempre se dedicaram 
por amor à causa. Au-
tor de vários projetos 
em favor dos animais 
e defensor do hospi-
tal veterinário público, 
o deputado diz que a 
obra é um avanço mui-
to significativo. “Todas 
as formas de vida im-
portam, e importam 
muito. Há muitos anos 
os cães e gatos são 
parte das nossas famí-
lias. Milhares de lares 
são preenchidos pelo 
afeto entre crianças, 
adultos e seus animais 
de estimação. Por isso 
esse hospital é extre-
mamente necessário 
e bem-vindo. E agra-
decemos ao governa-
dor Rodrigo Garcia, 
por tocar adiante essa 
ideia”, afirma Rafael 
Silva.

Ricardo Silva, depu-
tado federal e filho de 
Rafael, também tem 
apresentado projetos 

sobre a causa animal. 
Um deles é a proposta 
84/2021, que tem ob-
jetivo de tornar crime 
a realização de cor-
ridas, lutas, disputas 
ou atividades extenu-
antes utilizando cães. 
“O mundo precisa de 
ações que valorizem a 
vida. Eu tenho cachor-
ros e gatos que resga-
tamos das ruas. Eles 
nos dão alegria, mu-
dam o astral da casa. 
Fazer leis que garan-
tam seu bem-estar é 
um dever como depu-
tado”, ressalta Ricar-
do.

O Programa Meu 
Pet, do Governo do 
Estado de São Pau-
lo, também está 
construindo clíni-
cas em outras nove 
cidades: Barueri, 
Sorocaba, Santos, 
Registro, Santa Bár-
bara d’Oeste, Jun-
diaí, São José do Rio 
Preto, Araçatuba e 
Votupo¬ranga.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 371 DE 05 DE JULHO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão ORDINÁRIA 
realizada dia 04 de julho de 2.022 aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a 
seguinte,

RESOLUÇÃO
Revoga a Resolução nº 87, de 10 abril de 1964, que declara a perda 
e cassação do mandato do vereador Ethevaldo Mello de Siqueira.

Autoria: Profa Paula

Art. 1º Fica revogada a Resolução nº 87, de 10 abril de 1964, que declara a perda e 
cassação do mandato do vereador Ethevaldo Mello de Siqueira.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Jaboticabal, 05 de julho de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, em 05 de julho de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

PORTARIAS

Nº 104, DE 06 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
à servidora Roberta Lucas Scatolin.
Nº 105, DE 06 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
à servidora Carina Moreira.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL torna pública a abertura de lici-
tação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Pregão Presencial nº 04/2.022, 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 
fornecimento de cartões magnéticos com liberação de créditos em tempo real, 
em atendimento ao disposto na Resolução nº 366/2021, conforme o Termo de Refe-
rência (Anexo I), parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 21/07/2022, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 21/07/2022, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a REABERTURA da sessão 
do procedimento licitatório modalidade Pregão Presencial nº 03/2.022, cujo objeto 
é a contratação de empresa para a execução de serviços de radiodifusão (Trans-
missão FM) objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional de cunho 
informativo, educativo e cultural.

A Sessão Pública será retomada na FASE DE HABILITAÇÃO da 1ª classificada 
– SISTEMA ATHENAS PAULISTA DE RADIODIFUSÃO LTDA, e realizada no dia 12 
de julho de 2022, com início às 09:00 horas.
Início da reabertura da sessão: Dia 12/07/2022 às 09:00 horas.
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Retomada da atividade econômica 
no pós-pandemia

Fórum trouxe a experiência de quem está no mercado e no setor público, 
além da visão acadêmica para a economia voltar a crescer 

No dia 28 de junho, 
o IPJAB (Instituto de 
Pesquisas de Jabotica-
bal), em parceria com 
a ACIAJA (Associação 
Comercial, Industrial e 
Agronegócios de Jabo-
ticabal) e a ACIRP (As-
sociação Comercial e 
Industrial de Ribeirão 
Preto), promoveu um 
encontro para debater 
o tema:  “Retomada da 
atividade econômica no 
pós-pandemia”. O fó-
rum teve como media-
dor, Adriano dos Reis 
Lucente, Professor 
Assistente Doutor, do 
Departamento de Eco-
nomia, Administração 
e Educação da Unesp, 
Campus de Jabotica-
bal, e Coordenador do 
IPJAB. Participaram 
como debatedores: 
João Batista, consul-
tor de Negócios do Se-
brae; Ana Cláudia Gian-
nini Borges, Profª Drª 
em Economia da FCAV, 
Unesp Campus de Ja-
boticabal; Matheus de 
Biasi Vantini, executivo 

e proprietário da Rodo 
Jaboti; Lucas Souza 
Ramos Neto, secretário 
de Indústria, Comércio 
e Turismo de Jabotica-
bal.

Todos os setores eco-
nômicos estão em um 
processo de recupera-
ção, depois que a pan-
demia deu uma trégua, 
apesar de ainda exigir 
atenção e cuidados. O 
evento teve como ob-
jetivo contribuir com 
a tomada de decisão 
dos empresários e a 
troca de experiências. 
Economia, iniciativas 
públicas e desafi os em 
empreender foram tó-
picos discutidos entre 
os participantes. 

Para João Batista, 
consultor do Sebrae, 
diante das adversi-
dades, o cenário pós-
-pandemia pede uma 
mudança de comporta-
mento. Ele falou como 
a entidade pode contri-
buir com as empresas. 

“Qual o papel do Sebrae 
diante disso? É impul-
sionar o cliente, fazê-lo 
arregaçar as mangas, 
ser criativo, buscar al-
ternativas e oportuni-
dades.” 

Na visão acadêmica, 
é preciso haver um en-
contro dos esforços do 
empreendedor com um 
ambiente de mercado 
mais estável, como ex-
plica a Profa. Dra. Ana 
Cláudia Giannini Bor-
ges, da Unesp Jabotica-
bal. “O empreendedor, 
para que ele tenha se-
gurança no seu inves-
timento, precisa de um 
contexto mais estável, 
em que ele possa se 
programar para pegar 
novos empréstimos, 
com juros em que ele 
tenha uma previsibili-
dade; que tenha uma 
noção também do mer-
cado consumidor e que 
esse mercado tenha 
uma capacidade de 
consumo. Importante 
também é um governo 

que estimule a geração 
de empregos, geração 
de trabalho e renda, 
porque se a gente tem 
trabalho e renda, a 
gente tem consumo. Se 
a gente tem consumo, 
tem crescimento. É isso 
que permite ao empre-
endedor investir mais e 
crescer.” 

Matheus de Biasi 
Vantini, proprietário da 
Rodo Jaboti, trouxe sua 
visão de empreender 
sem perder o otimis-
mo, mesmo diante das 
adversidades. “A gente 
acredita muito no em-
presariado que tem o 
viés mais otimista. A 
gente encara a reali-
dade em que a infl ação 
está muito alta, em que 
existem vários obstá-
culos que a gente preci-
sa vencer. Mas é o em-
presário que não pode 
perder o otimismo e 
deve buscar soluções. 
Assim, não só passar 
por essa fase compli-
cada, mas sobreviver e 

continuar crescendo.” 

Lucas Souza Ramos 
Neto, secretário de In-
dústria, Comércio e Tu-
rismo de Jaboticabal, 
destacou as necessi-
dades entre os setores 
que foram mais impac-
tados. “Falar do mer-
cado no pós-pandemia 
é falar de um cenário 
extremamente desa-
fi ador. Acredito que a 
nossa economia tenha 
bastantes segmentos 
que estão indo bem no 
pós-pandemia e alguns 
outros que estão ain-
da passando por algu-
ma difi culdade, como 
o comércio e o varejo. 
Percebemos que para 
o segmento que sofreu 
mais na pandemia, o 
novo mercado tem que 
ser adaptado com no-
vas tecnologias. A mão 
de obra, cada vez mais, 
precisa estar qualifi -
cada. A indústria tem 
emprego, e nós não te-
mos mão de obra qua-
lifi cada. Eu não tenho 

dúvida de que este pós-
-pandemia é desafi a-
dor sim, mas cheio de 
oportunidades para as 
pequenas e médias em-
presas.” 

 O evento tam-
bém trouxe o potencial 
mobilizador da parce-
ria entre as entidades: 
ACIAJA, IPJAB e ACIRP, 
visando mostrar cami-
nhos para o mercado 
de Jaboticabal. Paulo 
Henrique Bellingieri, 
diretor-secretário da 
ACIAJA, que estava re-
presentando o presi-
dente Mauricio Palazzo 
Barbosa, falou sobre 
esse assunto. “O even-
to promoveu um deba-
te de alto nível sobre a 
retomada da atividade 
econômica no país. As 
diferentes perspectivas 
sobre o tema, justifi -
cadas pelas diferentes 
áreas de atuação dos 
palestrantes, serviram 
para enriquecer a dis-
cussão. Esse foi o pon-
tapé inicial que marca 
a consolidação da par-
ceria entre a Aciaja e o 
Ipjab com a Acirp e seu 
instituto de pesquisa. A 
iniciativa visa aproxi-
mar os dois institutos 
na promoção de dados 
de relevância econômi-
ca e social para a re-
gião metropolitana de 
Ribeirão Preto. Serão 
benefícios regionais e 
locais, na medida da 
troca de experiência e 
metodologias de pes-
quisa. Isso proporcio-
nará um maior volume 
de dados a ser traba-
lhado localmente e tra-
rá novas abordagens 
para fomentar o setor 
produtivo de Jabotica-
bal.”

Texto: Neomarc Co-
municação

Jaboticabal participa do projeto EPTV na Escola 
O Projeto “EPTV na 

Escola” tem como obje-
tivo principal a intera-
ção entre um veículo de 
comunicação e a área 
da educação, promo-
vendo um concurso 
de redação oferecen-
do a oportunidade aos 
talentos da região de 
Ribeirão Preto, dando 
protagonismo e voz aos 
jovens através da di-
vulgação das redações 
escritas, cujos textos 
dos fi nalistas serão a 
base de produção de 
reportagens exibidas 
nos telejornais da EPTV.

O Projeto é destina-
do aos alunos do último 
ano do ensino funda-
mental das escolas da 
Rede Municipal, Esta-
dual, Particular e SESI 
e coordenado pela Se-
cretaria Municipal de 

Educação do Município.
O tema deste ano foi: 

“PORQUE ACREDITA-
MOS QUE O MUNDO 
VIRTUAL É REAL?” e 
contou com a partici-
pação de 828 estudan-
tes das escolas de Ja-
boticabal. 

As 15 (quinze) me-
lhores redações foram 
selecionadas por uma 
comissão formada por 
professores convida-
dos e os alunos classi-
fi cados nessa primeira 
fase já ganharam um 
dia de visita à EPTV Ri-
beirão Preto.

As próximas etapas 
do concurso será a di-
vulgação dos alunos 
semifi nalistas a par-
tir do dia 19/09/2022 
e os fi nalistas dia 
19/10/2022, ambos 
pelo site: www.eptvna-

escola.com.br
 Confi ra a lista dos 

nomes dos alunos clas-
sifi cados para a semifi -
nal do concurso.

·         Bianca Carvalho 
da Cunha;                              

·         Camily Vitória 
Fumagali Sacco;

·         Caroline Beatriz 
Nunes dos Santos;

·         Caroline Freza-
rim Grande;

·         Giovana Miki Re-
zende;

·         Guilherme Tra-
vaini Chinalia;

·         Isabella Della 

Corte Silva;
·         Júlia André Do-

nadon;
·         Júlia Mascioli 

Amêndola;
·         Julia Saba Ma-

eda;
·         Lucas Penariol 

La� ranchi;

·         Luísa Cavalcante 
Ferreira;

·         Luiza Alves Fer-
reira Perrut dos San-
tos;

·         Manuela Filles 
Eto;

·         Maria Eduarda 
Faustino.
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Hospital São Marcos recebe homenagem 
da Câmara Municipal de Jaboticabal 

pelos seus 50 anos de fundação

No último dia 6 de 
julho, a Câmara Mu-
nicipal de Jaboti-
cabal realizou uma 
sessão solene de ho-
menagem pelo cin-
quentenário de fun-
dação do Hospital 
São Marcos. O Cine 
Theatro “Manoel 
Marques de Mello” 
serviu de palco para 
a cerimônia, que 
reuniu autoridades 
locais e pessoas que 
fazem parte da his-
tória do hospital.

A vereadora Dra. 
Andréa Delegada, 
autora do Decreto 
Legislativo que insti-
tuiu 52 placas come-
morativas, subiu à 
tribuna para saudar 
os homenageados. 
Em seu pronuncia-
mento, a vereadora 
resgatou a história 
do nascimento do 
Hospital São Mar-
cos na “Cidade das 
Rosas”, que surgiu 
do sonho de um gru-
po de pessoas, entre 
elas, seu sogro Dr. 
José Batista Noguei-
ra (in memoriam), 
que idealizou um 
local onde os “valo-
res humanos norte-
ariam suas ações... 
onde todas as do-
res seriam trata-
das com dignidade e 
amor necessários”. 
Ainda em sua fala, 
Dra. Andréa enal-
teceu o trabalho de 
todos que passaram 
pelo hospital: “Fa-
lar do hospital São 
Marcos é antes de 
tudo falar de pes-
soas que dedicaram 
parte de suas vi-
das ao bem comum, 
que prestaram seus 
serviços com todo 
amor, dedicação e 
altruísmo”, pontuou 

a parlamentar.

Logo depois, as 52 
placas comemora-
tivas foram entre-
gues aos homena-
geados. O número 
faz alusão ao meio 
século do trabalho 
prestado ao longo 
do tempo por diver-
sos profissionais e 
famílias. É o caso do 
Dr. Luciano Noguei-
ra Filho, escolhido 
para representar os 
homenageados no 
uso da tribuna.

Em sua fala, No-
gueira Filho desta-
cou a importância do 
corpo clínico e dos 
demais funcioná-
rios, e relembrou do 
então jovem grupo 
de médicos que deu 
início ao São Mar-
cos: “um grupo de 
médicos de grande 
capacidade profis-
sional, exercendo a 
medicina com ética, 
respeito e atenção 
aos pacientes... Du-
rante muitos anos 
este hospital nave-
gou por mares de 
atendimento de alto 
padrão, e ancorado 
em um porto seguro 

de seriedade, capa-
cidade, competên-
cia, profissionalis-
mo no atendimento 
a todos que o procu-
ravam”, discorreu o 
médico, que também 
destacou os avanços 
do hospital ao longo 
dos anos, como por 
exemplo, a criação 
da unidade da mu-
lher, da Unidade de 
Terapia Intensiva 
(UTI), da tomogra-
fia, da hemodiálise, 
entre outros, e a 
constante busca de 
seus profissionais 
por conhecimentos 
no avanço da saúde, 
focando na melhoria 
do atendimento. 

Ainda durante seu 
p r o n u n c i a m e n t o , 
o médico externou 
sua preocupação 
com a saúde e bem 
estar das pessoas, e 
não poupou críticas 
sobre o atendimen-
to aos pacientes de 
todos os planos de 
saúde que atuam na 
cidade. “... pacientes 
queixando-se que, 
quando ficam do-
entes, quando ne-
cessitam de inter-
nação para realizar 

algum procedimen-
to de urgência, são 
transferidos para 
outra cidade [mes-
mo quando o São 
Marcos possui lei-
tos vagos para in-
ternações]... Por 
quê? Qual a razão? 
A população de Ja-
boticabal não me-
rece ser tratada 
dessa forma... Não 
estamos apontando 
culpados, mas essa 
instituição merece 
ser ouvida! Não po-
demos ficar parados 
procurando culpa-
dos, enquanto situ-
ações não aconte-
cem. Temos que, em 
conjunto com todos, 
procurar soluções... 
Torcemos pela sua 
sobrevivência [em 
referência ao hos-
pital São Marcos]”, 
manifestou Dr. Lu-
ciano Nogueira Fi-
lho.

Na sequência, o 
vereador Dr. Mau-
ro Cenço, autor do 
Decreto Legislativo 
que instituiu o Di-
ploma de Honra ao 
Mérito ao hospital, 
ocupou a tribuna e 
destacou a impor-

tância do esforço 
coletivo dos envol-
vidos no trabalho do 
São Marcos: “Pes-
soas que sonha-
ram, pessoas que 
concretizaram esse 
sonho, pessoas que 
continuam a aparar 
as arestas desse 
sonho, fazendo dele 
uma iluminada rea-
lidade”, expressou o 
vereador.

Para o presiden-
te do hospital, Dr. 
Paulo Miki Junior, 
a principal caracte-
rística do São Mar-
cos nesses 50 anos 
foi à capacidade de 
adaptação às mu-
danças. Definiu a 
sessão solene como 
uma noite de vários 
significados, onde 
52 pessoas que, no 
decorrer dos anos, 
de uma forma ou 
de outra, deixaram 
suas marcas no 
hospital. “438 mil 
horas, 18.250 dias, 
600 meses, 50 anos! 
Enfrentando e ven-
cendo as mais diver-
sas dificuldades... 
Temos aprendido 
muito ao longo da 
jornada, e aprende-
mos principalmente 
que as pessoas são 
nossos ativos mais 
importante... Apren-
demos com nossos 
erros, aprendemos 
a não culpar os ou-
tros pelos nossos 
erros. Aprendemos 
e buscamos novas 
direções. Estamos 
nos adaptando fren-
te a tantas mudan-
ças, percalços fren-
te à pandemia e suas 
consequências. E ao 
nos adaptarmos, sa-
bemos que continu-
aremos a errar. Mas 
também sabemos 

que iremos apren-
der e assim crescer, 
evoluir. Somos parte 
de Jaboticabal! Im-
portante aliado do 
SUS e das prefeitu-
ras da região. E es-
tamos nos tornando 
referência em saú-
de mental. Somos o 
Hospital São Mar-
cos, todos nós. E so-
mos acima de tudo, 
gratos por isso”, ex-
primiu Miki Junior. 

Por sua vez, o se-
cretário de Admi-
nistração Munici-
pal, Ricardo Pontes 
Gestal, que na opor-
tunidade represen-
tou o prefeito, Prof. 
Emerson Camargo, 
ressaltou que a lon-
gevidade do hospital 
é marcada por sua 
“existência, que ga-
rante mais existên-
cia, pois milhares de 
vida ali foram salvas 
ao longo dos 50 anos 
de serviços médicos 
de qualidade”, e ra-
tificou o compro-
misso do governo 
municipal “de conti-
nuarmos na busca 
da qualidade de vida 
do povo jaboticaba-
lense”.

Antes de declarar 
encerrada a soleni-
dade, a presidente 
da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
Renata Assirati, re-
memorou a impor-
tância do hospital 
na construção de 
sua carreira como 
profissional da saú-
de, onde atuou como 
coordenadora de 
enfermagem e en-
fermeira responsá-
vel pela Comissão 
de Controle de In-
fecção Hospitalar 
(CCIH): “... Tenho uma 
gratidão gigantes-
ca por este hospi-
tal... À toda a família 
São Marcos... muito 
obrigada por faze-
rem parte da minha 
história e da minha 
vida. Pessoas que 
trabalhei, que fize-
ram muito por mim 
e, claro, pela saúde 
de muitas pessoas. 
Essa homenagem de 
50 anos só mostra 
a importância que o 
hospital São Marcos 
sempre foi para Ja-
boticabal. E mostra 
que o futuro está aí, 
para fazer sempre o 
melhor”, finalizou. 

Prestigiaram a 
solenidade os vere-
adores Dr. Edu Fe-
nerich, Val Barbieri 
e Ronaldinho. A ín-
tegra da galeria de 
fotos está disponível 
no Facebook da Câ-
mara (https://www.
facebook.com/Ca-
maraJaboticabal).


