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A Prefeitura de 
Jaboticabal registrou 
saldo de 617 novos 

empregos entre janeiro 
e maio de 2022

Os dados são do CA-
GED – Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados. O setor 
de serviços foi o grande 
responsável pelo salto 
de novos empregos, se-
guido pela indústria e 
agropecuária. No total, 
4.649 profi ssionais fo-
ram contratados, fren-
te a 4.032 desligados. 

“Nosso prefeito Prof. 
Emerson se preocupa 
muito com a geração 
de empregos na nossa 
Jaboticabal. Estamos 
também qualifi cando a 
mão de obra com no-
vos cursos profi ssio-
nalizantes, em parceria 
com o SENAI e SEBRAE. 
Muitas vezes há vagas 

disponíveis, mas não há 
mão de obra qualifi ca-
da. Estamos buscando 
mudar essa realidade. 
Por enquanto, o traba-
lho tem surtido efeito, 
com ótimos números”, 
comemorou o Secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo de 
Jaboticabal, Lucas Ra-
mos.

Renata Assirati e Val Barbieri acompanham 
visita do Deputado Arnaldo Jardim no HMSI

A presidente do Legis-
lativo Renata Assirati e a 
vereadora Val Barbieri 
acompanharam a visita 
do deputado federal Ar-
naldo Jardim (Cidadania) 
no Hospital e Maternida-
de Santa Isabel de Jabo-
ticabal (HMSI), na ma-
nhã de sexta-feira, dia 
29. A visita faz parte da 
agenda do deputado no 
município e região. 

Deputados Baleia Rossi e Leo Oliveira em visita à Jaboticabal destinam 
mais 1 milhão de reais e a saúde foi a prioridade dessa vez

Presidente do MDB 
Vitorio De Simo-
ni,  vereador Dr. Edu 
Fenerich e demais 
membros do MDB do 
município receberam 
os deputados que ti-
veram agenda em 
vários locais, como o 
Hospital Santa Isabel, 
Recanto Esperança e 
outros.

Ao todo serão 84 prêmios de R$ 20 mil, além 
de cerca de R$ 360 mil em doações às entidades 
assistenciais dos 20 municípios onde a rede atua

Savegnago distribuirá mais de R$ 2 
milhões durante campanha de aniversário

No mês de agosto a rede Savegnago de Supermer-
cados comemora 46 anos de atuação. E, para cele-
brar a data, lançou na quarta-feira (27) sua tradicio-
nal -- e aguardada -- campanha de aniversário: “O 
Maior de Todos os Tempos”. Isso porque, em 2022, 
a promoção distribuirá mais de R$ 2 milhões, entre 
prêmios e doações. 
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Advogado
O Direito, a política e o   

medo,  são um amalgama 
ou se repelem? 

O Direito , provém do la-
tim directus, é  reto e cer-
to.

Direito, pode-se dizer, 
que é o sistema de regras 
jurídicas observadas pe-
los povos civilizados.

Mas, o sistema, deve ter 
composto por regras cer-
tas e retas, pois pertence 
à povos civilizados.

Civilizado é o que age 
com civilidade. 

Como a Civilidade, é o 
conjunto de formalidades  
observadas pelo cidadão 
bem educado, verifi ca-se 
que o Direito se casa com 
os povos civilizados,  isto 
é,  bem educados.

Por isso, se fala em civi-
lização.

Ora, como civilização, é 
o retrato de Estado de há 
progresso e cultura so-
cial, conclui-se que o pro-
gresso e a cultura social  
integram a civilidade.

Desse modo, nesse ca-
minhar, observa-se que 
civilizar, refere-se à  civi-
lização; vale-se à dizer:, 
tornar-se bem educado, 
cortês, instruído .

Vê-se, portanto, que o 
Direito não aceita a cizâ-
nia.

Politica, por seu turno, é 
a arte de bem governar. É 
o ato de colocar o interes-
se  público  sobre o inte-
resse  particular, pessoal, 
,privado. 

Não se confunde com  
politicagem. Politicagem, 
em síntese, é uma forma 
mesquinha de colocar  os 
interesses pessoais aci-
ma dos públicos.

Nesse sentir, verifi ca-
-se que o Direito harmoni-
za-se com a política. Mas , 
repele a  politicagem .

O que é o medo? 
Medo  é o terror, o re-

ceio. 
“ Minha mãe pariu gê-

meos”, - escreveu Thomaz 
Hobbes- “e eu o medo”.

Refl etindo sobre o 
medo, escreveu e publi-
cou a  O “ Estado Leviatã. 

Petrônio, poeta roma-
no,  percebeu que o medo 

O DIREITO, A POLÍTICA E O MEDO 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004441-10.2012.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
de Jabocabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Neo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VINICIUS SILVADE 
MENDONÇA, com úlmo endereço à Rua Capitão Elias Moreira, 101, Centro, Pedregulho - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Reintegração de Posse com pedido Liminarl por parte de Cerbel Barretos Distribuidora de Bebidas Ltda, alegando em síntese: A empresa 
autora é atuante no ramo de distribuição e revenda de bebidas e insumos de bares e restaurantes no estado de SP, mantendo vínculos 
com diversas empresas. O estabelecimento do requerido figura como cliente da autora, o qual foram confiados diversos bens de 
propriedade da requerente, mediante contrato de comodato, consoante acordo em contrato. A requerida passou a não adimplir com 
suas obrigações oriundas de compras de mercadorias realizadas. A autora requereu a concessão da liminar possessória, com a citação da 
parte requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na formada lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jabocabal, aos 12 de julho de 2022.

campeava pela sociedade 
de então, o que o levou a 
dizer que o  medo primi-
tivo criou os deuses na 
terra.

O  ser humano é mani-
pulado pelo medo.

Historias (em verdade 
estórias) infantis e canti-
gas de ninar, inculcam o 
medo de  bruxas , do lobo 
mau, do boi da cara preta  
e  do  homem do saco.

Os espartanos, posta 
Celso Ming ,  eram valen-
tes na luta, mas viviam 
sob  temor de revolta dos 
hilotas. 

Quando o medo  se 
transforma em pânico, 
afl ora o caos.

O medo do mar, da es-
curidão, da morte, do in-
ferno, dos diferentes, de 
outra religião, do amanhã, 
do  fi m do mundo, são ar-
mas de desestabilização 
social.

São instrumentos de 
manipulação e de domí-
nio.

Mas, o mundo rece-
beu Freud. Este, retirou o 
medo, que se encontra  do 
recôndito da alma, afas-
tou-o da mente,  colocan-
do-o no  seu devido lugar, : 
no receio, na cautela.  

Restabeleceu a vida em 

toda a sua plenitude.
Vivemos, hoje, com 

medo da DEMOCRACIA, ̀ É  
apresentada se fosse se-
melhante à um Estado Le-
viatã, quando se sabe que, 
como o  Estado Leviatã  é 
autoritário ou ditatorial, 
ele é o oposto ao Estado 
Democrático de Direito.                               

Através do medo , tenta-
-se impor aquele sistema 
estatal à sociedade. 

A liberdade somente 
existe na democracia. É o 
único sistema  que faculta 
ao cidadão conviver com 
a liberdade.

Não obstante, a liber-
dade não é ilimitada. Há 
freios legais. Liberdade 
absoluta sem responsabi-
lidade, é licenciosidade. A 
responsabilidade impõe-
-lhe limites. Por isso, Karl 
Popper, fi lósofo Austro-
-Germânico,- ensina que: 
“A tolerância ilimitada 
ameaça a própria tole-
rância”. 

Extrai-se, portanto, 
que  a intolerância tem 
limites impostos pela to-
lerância, pois, se assim 
não for, a tolerância 
deixara de existir, pas-
sando a navegar, sem 
freios, a intolerância.   
      

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  O Centro Espírita Universal, através do seu 
Presidente, Wilson Fernando Coelho Reis, infra-assinado, CON-
VOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA que irá realizar-se dia 10 de agos-
to de 2022, às 21 horas, em primeira convocação e às 21hs30, 
com qualquer número de associados, em segunda convocação, a 
fi m de deliberarem, de conformidade com o artigo 11, § 3° dos 
Estatutos Sociais da entidade, sobre a seguinte Ordem do Dia:

  1 – Alienação do imóvel sito à Alameda Rafael 
Linardi, Jardim Morumbi.

  2- Alienação do veículo, perua Kombi, 
Volkswagen,  ano 1977.

Jaboticabal, 27 de julho de 2022.

WILSON FERNANDO COELHO REIS
PRESIDENTE

AVISO 
REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

INTERNACIONAL Nº 02/2022

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 
São Paulo - ARTESP torna públicas as alterações nos documentos da 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 atualizados da licitação (edital, contrato e anexos) estarão disponíveis para 
consulta no site da ARTESP (http://www.artesp.sp.gov.br), a partir de 29/07/2022.
A sessão pública de entrega dos envelopes será mantida no dia 15 de setembro de 2022, 
às 14h, na sede da B3 (Rua XV de Novembro, 275, Centro), em São Paulo.

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

 

 

 

 
 A NATUREZA HUMANA REAL DE CRISTO 

          Recebo perguntas pelas redes sociais e uma delas respondo neste artigo por ser uma das 
mais persistentes: “Jesus era um homem como qualquer um de nós”. Uma verdade muito 
preciosa com respeito ao nosso Senhor é que ele é como nós em todas as coisas, exceto no pecado 
(Hb. 4:15). Que ele é como nós significa que ele teve nossa natureza humana em adição à sua 
natureza divina. Ele é tanto Deus como homem numa pessoa. 

          Que Cristo tinha uma natureza humana real precisa ser enfatizado contra o ensino – de 
alguns na igreja primitiva e algumas seitas hoje – que Cristo somente apareceu na forma de um 
homem, mas não tinha de fato um corpo humano real, de carne e sangue, e nem uma alma humana 
real como nós temos. Sua humanidade, é dito, era somente uma aparência – algo como um anjo 
aparecendo na forma de um homem. 

          Mas se Cristo não tinha uma natureza humana real, nossa salvação não é real também. Se 
sua natureza humana era somente uma aparência, assim também o seu sofrimento e morte, e a 
nossa salvação. A realidade da nossa salvação depende da realidade de sua natureza humana. 
Hebreus 2:14, 15 diz: 

          “E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas 
coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse 
todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão”. 

          A Bíblia ensina a realidade da natureza humana de Cristo não somente enfatizando o fato 
que ele era como nós em tudo, mesmo em ser tentado (Hb 4:15), mas em muitas outras formas 
também. A realidade de sua natureza humana é ensinada em todas aquelas passagens que falam 
de Jesus nascendo, crescendo, aprendendo, obedecendo, comendo, bebendo, ficando cansado, 
chorando, sofrendo e morrendo. Todas elas nos falam que ele era realmente um homem, como nós 
em todas as coisas. Duvidar da realidade de sua agonia no Getsêmani, sua dor na negação de 
Pedro e traição de Judas, e sua agonia ao ser abandonado na cruz, é duvidar não somente de sua 
honestidade, mas também da nossa salvação por meio desses sofrimentos. 

          Cristo é, portanto, osso dos nossos ossos e carne da nossa carne (Ef 5:30), capaz de nos 
representar diante de Deus, e dar sua vida como um sacrifício pelos nossos pecados. Ele, sendo 
homem, pôde pagar pelo pecado do homem e nos levar a Deus. 

                                
        
 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Maquiagem 
Beauty 

A maquiagem encanta, 
disso todos nós sabemos e a 
maquiagem que está em alta 
é a maquiagem beauty, aquela 
que dá um ar natural e saudá-
vel ao rosto, que tanto pode 
ser usada durante o dia quan-
to à noite.

A sugestão do momento é 
usar uma base que tenha uma 
boa cobertura mas que deixe 
o aspecto da pele natural.

O que está em alta é o as-
pecto de pele natural , os tons 
de sombra sóbrios, a máscara 
de cílios bem leve e se você 
já possui cílios grandes opte 
pelo incolor.

Os batons são os cor de 
boca natural cremosos, nem 
opacos nem com aspecto 
molhado. Esqueça o exagero 
e aposte na naturalidade exal-
tando sua beleza natural.
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Quando a mágoa im-
pacta nossas emoções, 
tenho a nítida impres-
são de que ela é mal 
vista. A pessoa magoa-
da costuma ouvir: ‘você 
tem que perdoar’, ‘cui-
dado que a mágoa ado-
ece’, ‘nossa, isso causa 
câncer’, ‘olha, tem um 
Espírito obsessor te in-
fl uenciando’, ‘mas você 
é Espírita (ou outra re-
ligiosidade) e não deve-
ria sentir isso’. 

Enfi m, me parece que 
a dor que o ser sente é 
desprezada. É como se 
a pessoa sofresse um 
acidente grave e quem 
deveria socorrer dis-
sesse: ‘agora vou te en-
sinar como evitar esse 
acidente’, ‘você deveria 
ser mais prudente’, ‘as 
consequências do seu 
acidente serão...’; en-
quanto isso, a pessoa 
sangra, sente a dor, e 
só; aliás, se sente sozi-
nha como se não hou-
vesse espaço no mundo 
para o que e ela sente. 

Quem está com a dor 
da mágoa (ou qualquer 
outra dor moral) pre-
cisa de socorro, ajuda 
e, essencialmente, ser 
compreendida, ter seus 
sentimentos validados. 
É necessidade, é fome 
de acolhimento, não de 
lições de moral ou dou-

O participante 
aprenderá concei-
tos para atender, 
se comunicar, sa-
tisfazer e fi delizar 
clientes, desenvol-
vendo um compor-
tamento assertivo 
e habilidades com-
patíveis com cada 
etapa de vendas.

Data: 16/08 a 
17/08 – terça-fei-
ra e quarta-feira 

Horário: 18h às 
22h.

Acontecerá de 
forma PRESEN-
CIAL

Local: Auditório 
da Prefeitura de 
Jaboticabal

Garanta sua 
vaga.

I n f o r m a ç õ e s 
no Sebrae Aqui: 
3203-3398

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Mágoa... Há lugar no mundo para você 
quando esse é o sentimento?

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, 
por meio do Sebrae Aqui te convidam para o 

curso Técnicas de Vendas no Varejo

trinárias. É o mesmo da 
fome física que só ter-
mina com alimentos e 
não com lições de mo-
ral ou doutrinárias. 

Recorro a Emma-
nuel, no livro Seguindo 
Juntos, psicografi a de 
Chico Xavier, lição 18 
– Do modo de auxiliar. 
“Qualquer socorro, in-
discutivelmente, nasce 
na fonte da caridade, 
merecendo gratidão e 
respeito; no entanto, 
em amparando a al-
guém com alguma cou-
sa, não olvides o modo 
de dar para que a tua 
dádiva seja na Terra 
uma luz do Céu.

Muita gente arre-
messa a bolsa ao sem-
blante do irmão em 
prova, com tanta dure-
za de sentimento que, 
em lugar das fl ores 
da alegria, apenas lhe 
oferta ao coração as 
raízes envenenadas da 
angústia. Muitos esten-
dem o pão ao faminto, 
revestindo-o de tantas 
reprimendas, que o 
alimento lhe alcança a 
boca com ressaibos de 
fel. E muitos, ainda, ofe-
recem a palavra de fé e 
orientação, aos deses-
perados do caminho 
terrestre, com tantas 
anotações de escárnio, 
que o prato do conselho 
edifi cante surge con-
dimentado em vinagre 
de crítica, à maneira de 
manjar celeste mistu-
rado de lodo e lama.

Analisa a intenção 
com que socorres para 
que a leviandade não te 
desfi gures o gesto ami-
go. Considera a infl exão 
de tua voz para que teu 
verbo não se transforme 

em azorrague esfogue-
ante. Observa a maneira 
que adotas no auxílio ao 
companheiro de luta, a 
fi m de que a intolerân-
cia não te comande os 
movimentos, distribuin-
do humilhação e pesar, 
ao invés de esperança e 
consolação.

Muitos dão. Raros, 
no entanto, sabem dar, 
porque para estender 
o culto do amor frater-
no por sublime virtude, 
é imprescindível que a 
humildade nos ilumine 
por dentro, a fi m de que 
a ausência do perdão 
e da paciência, do en-
tendimento e da bon-
dade não nos converta 
em censores de nossos 
próprios irmãos, se-
dentos de solidarieda-
de e carinho.

Não nos esqueçamos 
de que auxiliando aos 

outros como Jesus au-
xiliou — oferecendo ao 
mundo quanto possuía 
de si, sem cogitar de 
si mesmo — realmente 
faremos da caridade 
comum não apenas o 
refúgio da esmola mas 
o divino santuário da 
educação.”

Aprendamos, todos 
nós. Aprendamos.  

****
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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 111/2022

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, com fulcro na 
Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica o Departamento Contábil e Financeiro da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, após expedição de Decreto Executivo, autorizado a abrir um crédito adicional 
suplementar no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), para suprir as 
seguintes dotações do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.90.46 Auxílio Alimentação 01.110.00 R$ 100.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 01.110.00 R$ 700.000,00

28.846.0000.0.015 – Repasses Câmara Municipal ao SEPREM – Benefícios Herdados

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.91.93 Indenizações e Restituições – 
Intra OFSS

01.110.00 R$ 20.000,00

Total do Crédito R$ 820.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de 
anulação parcial de dotação da Câmara Municipal, constante do orçamento vigente, 
no valor de R$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), assim especificados:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.90.30 Material de Consumo 01.110.00 R$ 40.000,00

3.3.90.35 Serviços de Consultoria 01.110.00 R$ 50.000,00

3.3.90.39 Outros Serv. Terc. Pessoa 
Jurídica

01.110.00 R$ 300.000,00

3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da 
Informação e Comunicação

01.110.00 R$ 180.000,00

4.4.90.52 Equipamento e Material 
Permanente

01.110.00 R$ 250.000,00

Total do Crédito R$ 820.000,00

Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto Executivo, 
expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 26 de julho de 2022

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2º Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice - Presidente

ATO DA MESA N° 112/2022

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

EXONERA, a pedido do Assessor de Gabinete Douglas Cicero Leodene Cardo-
so da Silva, lotado no Gabinete do Vereador Pepa Servidone a partir de 01 de agosto 
de 2022 (trabalhado), com fundamento no art. 66 da Lei 3736/2008, observados os 
termos da Resolução nº 366, de 07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 27 de julho de 2022

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2º Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice - Presidente

ATO DA MESA N° 113/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor HOMERO MARCIANO DA SILVA, Encarre-
gado de Zeladoria e Manutenção, lotado no Departamento de Administração, paga-
mento de parcela da Gratificação Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 
3736/2008.

Jaboticabal, 27 de julho de 2022

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2º Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice - Presidente

PORTARIAS

Nº 111, DE 25 DE JULHO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no 
período de 26/07/2022 a 09/08/2022 à servidora ALINE ROBERTA VASQUES DONA-
DON, referente ao período aquisitivo de 11/02/2021 a 10/02/2022, conforme processo 
RD 487/2022.

Nº 112, DE 26 DE JULHO DE 2022 - NOMEIA a servidora Andréia Cristina Manoel 
como suplente do Membro da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, Virginia Aparecida Antonino durante o período que perdurar o afastamento, 
atuando exclusivamente nos processos em tramitação, objetivando a continuidade 
dos procedimentos.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 05/2022
CONTRATO Nº 06/2020
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: LEBRÃO DE BARROS & CALEGARI LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 453/2022 – Dispensa nº 33/2020
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 06/2020 pelo prazo de 12 (doze) 
meses, o qual tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de links de 
internet em fibra óptica.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 4.967,88 (quatro mil, novecentos e sessenta e sete 
reais e oitenta e oito centavos), sendo 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 
413,99 (quatrocentos e treze reais e noventa e nove centavos).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 10/07/2022

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL torna pública a abertura de licitação 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, Tomada de Preços nº 01/2.022, na forma de 
empreitada por preço global pelo critério de menor preço, para contratação de 
empresa especializada para execução de serviço, com fornecimento de material e 
mão de obra completa, para a EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PRE-
VENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO das dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE 
JABOTICABAL, conforme Projeto Aprovado – PT 246277/3524303/2021, do imóvel 
sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, no Município de Jaboticabal-SP, nos 
termos e condições estabelecidos neste Edital, em especial no Termo de Referência 
(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 16/08/2022 até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 16/08/2022 às 09:20 horas.
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Deputados Baleia Rossi e Leo Oliveira em visita à Jaboticabal destinam 
mais 1 milhão de reais e a saúde foi a prioridade dessa vez

Presidente do MDB Vitorio De Simoni,  vere-
ador Dr. Edu Fenerich e demais membros do 
MDB do município receberam os deputados 
que tiveram agenda em vários locais, como o 
Hospital Santa Isabel, Recanto Esperança e 
outros.
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Renata Assirati e Val Barbieri acompanham 
visita do Deputado Arnaldo Jardim no HMSI

A presidente do Le-
gislativo Renata As-
sirati e a vereadora 
Val Barbieri acom-
panharam a visita 
do deputado federal 
Arnaldo Jardim (Ci-
dadania) no Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel de Jabotica-
bal (HMSI), na ma-
nhã de sexta-feira, 
dia 29. A visita faz 
parte da agenda do 
deputado no municí-
pio e região. 

Além das verea-
doras, também es-
tiveram presentes, 
acompanhando o 
deputado, Dr. Nóbi-
le kosmos Malago, 
Paulo Ricardo Góes 
e Margareth Pedrol, 
representando a 
Santa Casa; o asses-
sor Fábio Pádua e 
imprensa.

A visita teve iní-
cio no anfiteatro do 
Hospital, onde houve 
uma reunião com os 
colaboradores para 
um bate papo sobre 
a verba vinda para 
a Santa Casa de R$ 
300 mil reais para 
a ala AVC - Acidente 
Vascular Cerebral, 
a visita foi encerra-
da na ala que já está 
com a obra pratica-
mente finalizada. O 
deputado saiu satis-
feito com o resulta-
do. 

“Esta verba de R$ 
300 mil reais em que 
a vereadora Val Bar-
bieri e eu, Renata As-

sirati, solicitamos ao 
deputado federal Ar-
naldo Jardim, quan-
do fui diretamente a 
São Paulo entregar 
este pedido, inicial-
mente pedimos este 
recurso financeiro 
no valor de R$ 255 
mil reais para a es-
truturação física e 
funcional da Unida-
de de Atendimen-
to ao Paciente AVC, 
mas, acreditando na 
necessidade, ele en-
tregou aos cofres do 
Hospital o valor de 
R$ 300 mil. E hoje, 
o deputado veio co-
nhecer a nossa es-
trutura, conversar 
com os colaborado-
res e, com certeza, 
irá auxiliar ainda 
mais nosso hospital 
que tanto necessi-
ta. Agradeço imen-
samente a visita do 
deputado na nossa 
Santa Casa”, desta-

ca Renata Assirati. 
A vereadora Val 

Barbieri também 
agradeceu a vinda 
do deputado. “Como 
sempre  muito em-
penhado em nossa 
cidade. Muito obri-
gada ao Deputado 
Arnaldo Jardim e 
ao assessor Fábio 
Pádua. Vocês estão 
fazendo a diferen-
ça na vida de muitas 
pessoas, na vida dos 
nossos munícipes e 
também para a po-
pulação da região. 
Esta ala AVC é muito 
importante para to-
dos nós”, enfatiza Val 
Barbieri. 

O deputado fez 
questão de conhe-
cer parte do hospi-
tal e mostrou a sa-
tisfação de estar em 
Jaboticabal.  “É uma 
satisfação muito 
grande atender este 
pedido muito impor-

tante encaminha-
do pelas vereado-
ras Renata Assirati 
e Val  Barbieri, elas 
me trouxeram este 
desafio. Nós temos 
pacientes vítimas de 
AVC e não tendo uma 
unidade de atendi-
mento na cidade, o 
paciente tinha que ir 
para outras cidades 

e a demora do aten-
dimento muitas ve-
zes pode ocasionar 
um agravamento e 
este tempo de des-
locamento é o tem-
po entre a vida e a 
morte.  Tendo uma 
unidade em Jaboti-
cabal  para atendi-
mento rápido, tendo 
esta unidade em Ja-

boticabal, o paciente 
será atendido aqui 
com rapidez. Tere-
mos um atendimento 
AVC que será ofe-
recido para pacien-
tes em Jaboticabal. 
Estou muito feliz de 
estar aqui apresen-
tando esta unidade”, 
finaliza o deputado 
Arnaldo Jardim. 
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Câmara de Jaboticabal retoma sessões 
ordinárias nesta segunda-feira (01/08)

Tradicional disputa, realizada pela Fecomerciários, chega à 13ª edição

Jaboticabal: time de Futsal participa de importante Copa 
na Praia Grande, neste sábado, 30 de julho

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
retoma as atividades das Ofi cinas de Capoeira e Parkour

Neste dia 30 de ju-
lho, sábado, o time 
de Futsal do Sindica-
to dos Comerciários 
de Jaboticabal, par-
ticipa na Praia Gran-
de da 13ª. Edição da 
Copa de Futsal. A 
realização é da Fe-
comerciários. Além 
do time da nossa 
cidade, disputarão 

Nesta semana a Se-
cretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social retomou as 
Ofi cinas de Capoeira 
em nosso município e 
no Distrito de Córrego 
Rico, com os professo-
res Flávio Rogério da 
Luz e Alexander Fran-
cisco dos Santos.

A partir de 1º de agos-
to de 2022 será reto-
mada a Ofi cina de Pa-
rkour no Pico do Leão 
(ao lado da Rodoviária), 
com o professor Adria-
no Henrique de Carva-
lho Santos “Fain”.

“As Ofi cinas de Capo-
eira e Pakour tem um 
papel importante na 

o cobiçado troféu, 
equipes de outros 16 
municípios, incluindo 
a Capital, São Paulo. 
As equipes são das 
bases sindicais onde 
atuam os filiados da 
Federação. 

A Copa de Futsal 
acontece no Ginásio 
de Esportes da Colô-

comunidade, pois, além 
de fazer esporte, lazer 
e cultura para as crian-
ças e adolescentes, au-
xiliam as famílias com 
o desenvolvimento dos 
participantes propor-
cionando atividades de 
qualidade e o Serviço 
de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos 
(SCFV) no município”, 
destaca Auricimar Gri-
gório, Secretário da 
Assistência e Desenvol-
vimento Social.

As famílias ou res-
ponsáveis pelas crian-
ças e adolescentes 
interessados podem 
comparecer nos locais 
abaixo.

nia de Férias dos Ven-
dedores Viajantes do 
Comércio do Esta-
do de São Paulo. O 
certame, aguardado 
com muita expecta-
tiva por esportistas, 
torcedores, comer-
ciários, sindicalistas 
e seus familiares, 
reune os melhores 
times do Estado, que 

Para mais informa-
ções podem também 
procurar:

Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social

Rua Floriano Peixoto, 
1310 – Centro

Telefone: 3202-8301
Centro de Referência 

da Assistência Social - 
CRAS 1

Rua Vitório Brendo-
lan, 201 – Jardim Gra-
jaú

Telefone: 3204-1303
Centro de Referência 

da Assistência Social - 
CRAS 2

Avenida Douglas Fo-
gaça de Aguiar, 32 – 
Cohab 4

FONE: 3202-9925
Centro de Referência 

da Assistência Social - 

disputarão o troféu 
em duas chaves. A 
Copa foi interrompi-
da em 2019, devido 
à pandemia e “ago-
ra retorna com mui-
ta força”, destacou o 
Diretor de esportes e 
lazer da Fecomerciá-
rios, Paulo Cesar da 
Silva, vinculado ao 
Sincomerciários de 

Limeira. 

A 13ª Copa de Futsal 
dos Comerciários ter-
mina no mesmo dia e 
seu objetivo é “promo-
ver e incentivar a práti-
ca esportiva em busca 
de melhor qualidade 
de vida, proporcionan-
do a oportunidade de 
confraternização en-
tre os participantes”, 
conforme frisou o Di-
retor. 

Atleta da seleção 
presente

O jogador da se-
leção brasileira, e 
ex-jogador do São 
Paulo F.C., Paulo Si-
las, estará lá, para a 
entrega dos troféus 
aos primeiros colo-
cados. Também con-
firmou presença, a 
presidente em exer-
cício da Fecomerci-
ários, Lia Marques. 
Ela falou sobre a ex-
pectativa em relação 
ao evento: “Reco-
nhecemos no espor-
te um forte fator de 

agregação. Os jogos 
sempre acontecem 
num ambiente har-
monioso!”. O deputa-
do federal Luiz Car-
los Motta, presidente 
licenciado da Feco-
merciários, presen-
te desde a primeira 
edição da Copa, tam-
bém prestigiará o 
campeonato, assim 
como o eterno cra-
que do Palmeiras, 
César Maluco. 

Cidades
Eis a lista das 17 

cidades que estarão 
representadas pelos 
seus times de Futsal 
na Copa, em Praia 
Grande: Caraguata-
tuba, Registro, Be-
bedouro, Ituverava, 
São José dos Cam-
pos, Catanduva, Li-
meira, Matão, Soro-
caba, Ribeirão Preto, 
Jaboticabal, Arara-
quara, Itapetininga, 
São Paulo, Ourinhos, 
São José do Rio Pre-
to e Santos.

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal retoma 
na próxima segunda-
-feira (01/08) as ses-
sões ordinárias após o 
recesso parlamentar 
(18 a 31 de julho). A ses-
são começa às 20 horas 
com transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara no 
YouTube, com retrans-
missão pelo Facebook.

Em pauta está pre-
vista a votação, em 
turno único, do Pro-
jeto de Resolução nº 
26/2022, que conce-
de licença de 30 dias 
à vereadora Dra. An-

dréa Delegada (PSC). O 
texto prevê a conces-
são de licença do dia 
1º até 30 de setembro 
de 2022 para o tra-
tamento de assuntos 
particulares. Quem 
assume durante o pe-
ríodo é Zé Cabeleirei-
ro (PSB), primeiro su-
plente à vaga. A posse 
está prevista para o 
dia 1º de setembro em 
horário ainda a ser de-
finido pela presidente 
da Câmara Municipal, 
Renata Assirati (PSC).

TRIBUNA LIVRE – 
Antes do início da 

sessão plenária, a 
Câmara terá uso da 
Tribuna Livre por dois 
munícipes: João Vitor 
Almeida Ramos, que 
irá tratar sobre a fal-
ta de água na cidade; 
e André Felipe Bor-
gatto de Souza Maria, 
que abordará ques-
tões relacionadas ao 
setor cultural, bem 
como prestará escla-
recimentos sobre os 
trabalhos realizados. 
O uso da Tribuna Li-
vre começa às 19h40, 
também com trans-
missão pelas redes 
sociais da Câmara.

CRAS 3
Rua José Marfará, 

160 – Parque Primeiro 

de Maio
Telefone: 3204-4424
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Ao todo serão 84 prêmios de R$ 20 mil, além de cerca de R$ 360 mil em 
doações às entidades assistenciais dos 20 municípios onde a rede atua

Savegnago distribuirá mais de R$ 2 
milhões durante campanha de aniversário

No mês de agosto 
a rede Savegnago de 
Supermercados co-
memora 46 anos de 
atuação. E, para ce-
lebrar a data, lançou 
na quarta-feira (27) 
sua tradicional -- e 
aguardada -- campa-
nha de aniversário: 
“O Maior de Todos os 
Tempos”. Isso por-
que, em 2022, a pro-
moção distribuirá 
mais de R$ 2 milhões, 
entre prêmios e doa-
ções. 

Realizada entre 28 
de julho a 11 de se-
tembro de 2022, a 

campanha é válida 
em todas as unida-
des, Savegnago Prá-
tico e postos de com-
bustíveis da rede. 

Ao todo serão sor-
teados 84 certifi ca-
dos de equivalência 
em ouro, no valor de 
R$ 20 mil cada. Além 
disso, a cada 100 
cupons impressos 
para participação da 
promoção no check-
-out, o Savegnago 
irá reverter o valor 
de R$ 4 em doação a 
mais de 100 institui-
ções de caridade das 
20 cidades onde pos-

sui lojas. A estimativa 
da rede é gerar cer-
ca de nove milhões 
de cupons, que serão 
convertidos em R$ 
360 mil para doação.

“A campanha de 
aniversário do Sa-
vegnago é mais do 
que uma celebra-
ção pela existência 
da rede. É a manei-
ra que encontramos 
para que nossos 
clientes façam parte 
desta festa, ao terem 
acesso a excelentes 
descontos e a um mix 
diversifi cado de pro-
dutos, além da chan-

ce de concorrerem 
a prêmios e enalte-
cer a solidariedade”, 
afi rma o presidente-
-executivo da rede, 
Chalim Savegnago. 

Como participar?
A cada R$ 90 em 

compras, sendo 
cumulativos, o clien-
te terá direito a um 
cupom para concor-
rer aos prêmios. Já 
o pagamento com o 
Nosso Cartão e Car-
tão Alimentação Sa-
vegnago dará direito 
ao dobro de cupons.

Para participar, 
o cliente Save Ga-
nhe deve responder 
à pergunta “Qual 
a rede forte do in-
terior?” no próprio 
caixa. Já os demais 
clientes devem en-
trar no site, app ou 
totem de atendimen-
to nas lojas do Saveg-
nago para realizar o 
cadastro e também 
responder à pergun-
ta para concorrer 
aos prêmios.

“Importante lem-
brar que as compras 
realizadas pelo site e 
aplicativo do Saveg-

nago também geram 
cupons. E o cliente 
poderá acompanhar 
seu saldo e data de 
participação dos 
sorteios pelo site ou 
app da rede”, expli-
ca José Sarrassini, 
vice-presidente Co-
mercial e Logística 
da rede. 

A campanha terá 
quatro sorteios no 
total. Em cada um de-
les será contemplado 
um ganhador para 
cada cidade em que 
o Savegnago man-
tém suas lojas, com 
exceção de Ribeirão 
Preto, onde serão 2 
(dois) contemplados. 
Desta forma, serão 
no total 21 ganhado-
res por sorteio.

A Rede Forte do In-
terior

Além da campa-
nha de aniversário, 
a diretoria da rede 
também anunciou 
seu projeto de ex-
pansão entre 2023 e 
2026, em que preten-
de inaugurar mais 
13 lojas Savegnago; 
16 unidades Paulis-
tão Atacadista; bem 
como promover 20 

reinaugurações, por 
meio de reformas e 
ampliações das lojas 
já existentes. 

Com esse plano 
de expansão, a ex-
pectativa da rede é 
dobrar seu fatura-
mento atual ao che-
gar a um total de 71 
lojas Savegnago e 
17 unidades do Pau-
listão Atacadista em 
23 municípios do in-
terior de São Paulo, 
atingindo cerca de 
6,6 milhões de habi-
tantes. 

Para 2022, a ex-
pectativa da rede 
Savegnago é de fa-
turar R$ 5,5 bilhões 
e chegar a 2026 com 
um faturamento de 
R$ 10 bilhões. Atu-
almente, a rede está 
presente nas seguin-
tes cidades: Ameri-
cana, Araraquara, 
Araras, Barretos, Be-
bedouro, Campinas, 
Franca, Hortolândia, 
Jaboticabal, Jardinó-
polis, Leme, Limeira, 
Matão, Monte Alto, 
Piracicaba, Ribeirão 
Preto, Rio Claro, São 
Carlos, Sertãozinho e 
Sumaré.

Pois é... estamos 
aqui para o 2º. Reca-
do: RESPIRAÇÃO.

Nos cuidados exi-
gidos nesse tempo 
de PANDEMIA, um 
deles é exatamente 
o de exercitarmos a 
nossa RESPIRAÇÃO 
– tanto 

• na INSPIRA-
ÇÃO (entrada do ar, 
suave e longa, pelas 
nossas narinas); e

• na EXPIRAÇÃO 
(saída do ar pela 
boca, como um so-
pro suave e longo).

Mas, o importante 
deste recado é o que 

SETE – Sociedade Espiritualista Templo da Esperança
Av. Aurélio Migliori nº 181 – Bairro Santo Antonio – Jaboticabal/SP

RESPIRAÇÃO

tenho a dizer em se-
guida. Aprendemos 
com nossos ami-
gos espirituais, que 
bom será aliarmos a 
nossa ATENÇÃO, ou 
como preferirem, a 
nossa CONCENTRA-
ÇÃO, quando fi zer-
mos o exercício da 
respiração. Quer di-
zer, devemos estar 
muito conscientes 
nessa hora, e é de 
suma importância 
juntarmos a força, 
a atuação da nossa 
Presença Divina EU 
SOU, existente em 
nosso CORAÇÃO. 

 E acreditem, 
todos nós temos em 
nosso CORAÇÃO – 
não importa nossa 
crença ou descren-
ça – essa potência di-
vina, pulsando cons-
tantemente dentro 
de nós. E, o exercício 
respiratório cons-
ciente, pode limpar, 
purifi car, e melhorar 
muito a nossa condi-
ção física, emocional, 
mental e espiritual. 
Traz um equilíbrio 
enorme para a nos-
sa área física, que 
chamamos de CAR-
DIO-RESPIRATORIA-
-VASCULAR, visto 
que benefi cia nosso 
CORAÇÃO (cárdio), 
nossos PULMÕES 
(respiratória) e, tam-
bém nossas ARTÉ-
RIAS E VEIAS (vascu-
lar).

 Vamos para o 
exercício:

 - INSPIRANDO 
O AR, mentalize a pa-
lavra “EU”, contando 

nos dedos 1-2-3-4;
 - EXPIRANDO O 

AR, mentalize a pala-
vra “SOU”, contando 
nos dedos 1-2-3-4.

 Simples, não? 
Nós chamamos esse 
exercício de:

 A RESPIRAÇÃO 
DO “EU SOU”. 

 Para termi-
nar este 2º. Recado, 
pergunto: “Filho de 
PEIXE é o que? PEI-
XINHO, não?” Então, 
se somos “Filhos 
e fi lhas de DEUS.... 
somos o quê? DEU-
SES e DEUSAS, não 
é mesmo? Então, 
meus queridos, ati-
vem sua força divi-
na, sua Presença Di-
vina EU SOU, fazendo 
afi rmações diárias 
que possam ajudar 
nessa tarefa de nos 
tornarmos pessoas 
melhores. Aqui vão 
algumas afi rmações, 
como sugestão, que 
podem ajudá-los:

“EU SOU” o Amor 

Divino, “EU SOU” a In-
teligência Divina.

“EU SOU” a Abun-
dância Divina, “EU 
SOU” a Fé Divina.

“EU SOU” a Harmo-
nia Divina, “EU SOU” 
o Êxtase Divino.

“EU SOU” o Amor 
em Ação, “EU SOU” a 
Beleza de Deus.

“EU SOU” a Criati-
vidade de Deus, “EU 
SOU” a Vontade de 
Deus.

“EU SOU” o Poder 
de Deus, “EU SOU” a 
Inspiração de Deus

“EU SOU” o Brilho 
de Deus, “EU SOU” a 
Perfeição de Deus.

“EU SOU” a Sere-
nidade de Deus, “EU 
SOU” a Alegria Divina

“EU SOU” a Grati-
dão Divina, “EU SOU” 

a Verdade Divina
Ah, ia me esque-

cendo, façam no 
mínimo 3 vezes, a 
afi rmação que vo-
cês escolherem, ok? 
Façam por 7 dias, e 
certamente muita 
coisa mudará em vo-
cês, podem crer.

É isso aí... na pró-
xima mensagem tem 
mais...

Que DEUS nos 
abençoe a todos, 
desde que façamos 
a nossa parte!

( IRINEU NOGUEI-
RA – Responsável 
pelos Estudos reali-
zados na SETE).

Jaboticabal, 29 de 
julho de 2022.
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