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Renata Assirati acompanhou a IV Feira Nacional do 
Amendoim de Jaboticabal. Evento reuniu empresários, 

produtores, estudantes e público em geral
Após dois anos de 

pandemia, Jabotica-
bal volta presencial-
mente com a Feira 
Nacional do Amen-
doim, que está na 
sua quarta edição. A 
Feira, que aconteceu 
de 10 a 12 de agosto, 
na Estação de Even-
tos Cora Coralina, 
em Jaboticabal - SP, 
contou com uma am-
pla programação, 
incluindo palestras 
técnicas, dia de cam-
po, exposição de má-
quinas e insumos 
agrícolas em cerca 
de 40 estandes, além 
de debates sobre a 
cadeia produtiva.

Para completar a 
Feira houve também 
muito entretenimen-
to, com shows du-
rante o almoço e à 
noite, concurso de 
fotografia, hacka-
thon e uma compe-
tição que premiou 
quem comeu mais 
paçoca em menos 
tempo. No resulta-
do final, o vencedor 
conseguiu comer 12 
paçocas em 30 se-
gundos. O mascoti-
nho Minduka atraiu 
muitos olhares e fez 
a alegria da criança-

da de várias escolas. 
A presidente do 

Legislativo, Renata 
Assirati, participou 
da abertura da Fei-
ra juntamente com 
a organização e au-
toridades presentes, 
entre eles o prefeito 
Emerson Camargo, o 
vice-prefeito Nelson 
Gimenez, o secre-
tário Lucas Ramos, 

o presidente da Co-
missão Organizado-
ra Prof. Pedro Luis 
da Costa, o presi-
dente do Sindicato 
Rural de Jaboticabal 
Sérgio Nakagi, os 
vereadores Dr. Mau-
ro Henrique Cenço 
e Val Barbieri, entre 
outros. 

Renata Assira-
ti também traba-

lhou na Feira com a 
equipe do Hospital e 
Maternidade Santa 
Isabel (HMSI), que 
teve neste ano, um 
estande para a bus-
ca de recursos para 
reforma de quartos 
para ala de pacien-
tes SUS. 

“Parabéns a todos 
os organizadores, 
foi uma belíssima 

Feira, que ano a ano 
ganha mais público 
e mais reconheci-
mento. É uma festa 
que podemos dizer 
de primeiro mundo. 
Foi um prazer par-
ticipar da abertura 
com todas as autori-
dades presentes. O 
Prof. Pedro está fa-
zendo um excelente 
trabalho junto com 

a equipe organiza-
dora, destacando 
esta potência que é 
o amendoim. Temos 
que valorizar o que 
é nosso, da nossa 
terra. E esta Feira, 
como podemos per-
ceber neste ano, 
crescerá cada vez 
mais. Parabéns a to-
dos”, finaliza Renata 
Assirati.  

Número reduzido de profi ssionais na rede municipal de 
saúde é apontado como uma das difi culdades 

no atendimento de prevenção ao suicídio
Não é novidade que a 

saúde é uma das áreas 
que mais recebem di-
nheiro público. A pró-
pria legislação federal 
determina que os mu-
nicípios devem aplicar, 
no mínimo, 15% de todo 
dinheiro arrecadado 
com impostos em ações 
e serviços públicos de 
saúde. Grande parte 
dos municípios brasi-
leiros provavelmente 
já aplica na área até 
mais do que o determi-
nado pela legislação. 
É o caso de Jabotica-
bal, que só nos quatro 
primeiros meses des-
te ano, aplicou 24,08% 
do orçamento na área, 
conforme apresentado 
em audiência pública 
no dia 25 de maio de 
2022. Apesar de todo 
o recurso destinado, a 
pasta ainda pena para 
o oferecimento de al-
guns serviços, como 
por exemplo, o de tra-
tamento da depressão, 
que pode até mesmo le-
var ao suicídio.
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Esses dias, eu e o Néto 
(meu marido), fomos sur-
preendidos por um ques-
tionamento de nossa fi lha 
mais nova. Diante de pla-
nos de viajarmos juntos, 
já que eu e ele poderíamos 
fazer em qualquer perío-
do, entramos num quebra-
-cabeça de datas de for-
ma a evitar que ela falte 
à escola. E ela, num misto 
de certeza e solidariedade 
por nós, perguntou, afi r-
mando ao mesmo tempo: 
“Filho atrapalha, né? Estou 
impedindo vocês de viaja-
rem a hora que quiserem.” 
Foi uma oportunidade lin-
da de esclarecermos so-
bre prioridade, amor e a 
importância dela e da irmã 
em nossas vidas. 

Pais que acham que o 
fi lho atrapalha a vida de-
les, estão, na verdade, 
atrapalhando a vida do fi -
lho. Eles não compreende-
ram a missão e beleza do 
vínculo que estão tendo a 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

A inestimável missão da paternidade!
oportunidade de construir 
e vivenciar. O Espiritismo 
nos explica que todos nós, 
sem exceção, temos uma 
missão de acordo com a 
nossa capacidade e ne-
cessidade de experiência 
adequada ao crescimento 
moral e espiritual. Mater-
nidade e paternidade têm 
valor inestimável, já que, 
a partir dessa missão, um 
outro ser pode ser orien-
tado no bem, aurir novos 
valores para se transfor-
mar em um indivíduo a 
serviço da construção de 
uma sociedade melhor, de 
um país melhor, de uma 
humanidade melhor. 

O Livro dos Espíritos 
trata da questão da pa-
ternidade, em resposta à 
pergunta feita por Allan 
Kardec aos Espíritos. “582. 
Pode-se considerar como 
missão a paternidade? É, 
sem contestação possível, 
uma verdadeira missão. 
Constitui, ao mesmo tem-
po, grandíssimo dever, 
que empenha, mais do que 
o pensa o homem, a sua 
responsabilidade quanto 
ao futuro. Deus colocou o 
fi lho sob a tutela dos pais, 
a fi m de que estes o diri-
jam pela senda do bem, e 
lhes facilitou a tarefa dan-
do àquele uma organiza-
ção física débil e delicada, 

que o torna propício a to-
das as impressões. Muitos 
há, no entanto, que mais 
cuidam de endireitar as 
árvores do seu jardim e 
de fazê-las dar bons fru-
tos em abundância, do que 
de endireitar o caráter de 
seu fi lho. Se este vier a 
sucumbir por culpa deles, 
suportarão os desgostos 
resultantes dessa queda e 
partilharão dos sofrimen-
tos do fi lho na vida futura, 
por não terem feito o que 
lhes estava ao alcance 
para que ele avançasse na 
estrada do bem.”

Claro que há Espíritos 
que, reencarnado como 
fi lhos, rejeitam os esfor-
ços dos pais em oferecer 
uma formação moral mais 
nobre. Mas não é a regra. 
Seja como for, feliz o pai 
que honra a oportunidade 

(José Roberto Bottino)
Advogado

O Direito, a política e o   
medo,  são um amalga-
ma ou se repelem? 

O Direito, provém do 
latim directus, é  reto e 
certo.

Direito, pode-se dizer, 
que é o sistema de re-
gras jurídicas observa-
das pelos povos civiliza-
dos.

Mas, o sistema, deve 
ter composto por regras 
certas e retas, pois per-
tence à povos civiliza-
dos.

Civilizado é o que age 
com civilidade. 

Como a Civilidade, é 
o conjunto de formali-
dades  observadas pelo 
cidadão bem educado, 
verifica-se que o Direi-
to se casa com os povos 
civilizados,  isto é ,  bem 
educados.

Por isso, se fala em ci-
vilização.

Ora, como civilização, 

O DIREITO, A POLÍTICA E O MEDO 
é o retrato de Estado 
onde há progresso e 
cultura social, conclui-
-se que o progresso e a 
cultura social  integram 
a civilidade.

Desse modo, nesse 
caminhar, observa-se 
que civilizar, refere-se à  
civilização; vale-se à di-
zer:, tornar-se bem edu-
cado, cortês, instruído.

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

Politica, por seu turno, 
é a arte de bem gover-
nar. É o ato de colocar o 
interesse  público  sobre 
o interesse  particular, 
pessoal, privado. 

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

Nesse sentir, verifica-
-se que o Direito harmo-
niza-se com a política. 
Mas, repele a  politica-
gem.

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

ceio. 
“Minha mãe pariu gê-

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

Refletindo sobre o 
medo, escreveu e publi-

cou a  O “Estado Leviatã”. 
Petrônio, poeta ro-

mano,  percebeu que o 
medo campeava pela 
sociedade de então, o 
que o levou a dizer que o  
medo primitivo 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 pre-
ta  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, 
aflora o caos.

O medo do mar, da es-
curidão, da morte, do in-
ferno, dos diferentes, de 
outra religião, do ama-
nhã, do  fim do mundo, 
são armas de desestabi-
lização 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, 
afastou-o da mente,  co-
locando-o no  seu devido 
lugar: no receio, na cau-

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA 

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 41/2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no 
uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Conforme dispõe o Decreto Legislativo nº 770, de 20 de dezembro de 2021, a 
comissão para a escolha de 50 (cinquenta) pessoas que receberão as placas come-
morativas pelos 50 anos da Faculdade SãoLuís de Jaboticabal, fica assim composta:

a) Paula Oliveira Faria– Vereadora e autora da propositura;
b) Gislene Martins Duarte – Faculdade São Luís;
c) Lúcia Vasques – Faculdade São Luís.

Jaboticabal, 10 de agosto de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 42/2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no 
uso das atribuições que lhe compete a legislação vigente,

Conforme dispõe o Decreto Legislativo nº 784, de 19 de abril de 2022, a comissão 
para a escolha de 50 (cinquenta) pessoas que receberão as placas comemorativas 
pelo Dia Mundial dos Animais, fica assim composta:

a) Valéria Barbieri – Vereadora e autora da propositura;
b) Daniel Gonçalves Rodrigues – Vereador;
c) Juliana Vantini – APA - Associação Protetora dos Animais de Jaboticabal.

Jaboticabal, 12 de agosto de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 117, DE 11 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo 
no período de 15/08/2022 a 29/08/2022 à servidora SIMONY FRANCIOSI.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL torna pública a abertura de licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 02/2022, na forma de empreitada por pre-
ço global pelo critério de menor preço, para contratação de empresa especializa-
da para execução de obra, com fornecimento de material e mão de obra completa, 
consistente na EXECUÇÃO DE REFORMA no imóvel sede da CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, no Município 
de Jaboticabal-SP, nos termos e condições estabelecidos neste Edital, em especial 
as especificações constantes do Memorial Descritivo, projeto, demais documentos e 
Anexos que integram o presente 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 01/09/2022 até às 09:00 horas. 
Início da sessão: Dia 01/09/2022 às 09:20 horas.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 07/2022
CONTRATO Nº 08/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP
FUNDAMENTO: Artigo 57, parágrafo 4º, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 496/2022 - Pregão Presencial nº 07/2017
OBJETO: Prorrogação de prazo do Contrato Administrativo nº 08/2017, cujo objeto 
é a contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, organiza-
ção, gerenciamento e administração de Sistema de Cartão Alimentação Eletrônico, 
limitada ao período necessário à conclusão do certame próprio (Pregão 04/2022 – já 
instaurado e suspenso por decisão expedida pelo Tribunal de Contas, nos autos 
do Processo n° TC- 00015881.989.22-2) ou ao máximo de 12 (doze) meses, o que 
ocorrer primeiro.
REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA: Taxa de Administração negativa equivalente 
a 2,69% sobre o montante total dos créditos disponibilizados.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/08/2021
VIGÊNCIA TOTAL DO ADITAMENTO: período necessário à conclusão do certame 
próprio (Pregão 04/2022 – já instaurado e suspenso por decisão expedida pelo Tri-
bunal de Contas, nos autos do Processo n° TC- 00015881.989.22-2) ou ao máximo 
de 12 (doze) meses, o que ocorrer primeiro.

EXTRATO DE ERRATA

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE PORTARIAS, por terem sido publicadas com in-
correção:
PORTARIA Nº 114, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - Onde se lê “CONCEDE 15 (quinze) 
dias de férias em pecúnia ao servidor Clayton Barone”, leia-se “CONCEDE 15 (quinze) 
dias de férias em pecúnia ao servidor Ivomar Gilberto Scarpim.”
PORTARIA Nº 115, DE 02 DE AGOSTO DE 2022 - Onde se lê “CONCEDE 15 (quinze) 
dias de férias em pecúnia ao servidor Ivomar Gilberto Scarpim”, leia-se “CONCEDE 15 
(quinze) dias de férias em pecúnia à servidora Raquel Sbardelotto Sanches.”
Matéria veiculada na edição do Jornal A Gazeta nº 2104 de 06/08/2021, página 03.

da paternidade; feliz o fi lho 
que o faz igualmente na 
condição de aprendiz e de 
Espírito grato pela oportu-
nidade da reencarnação. 

Feliz Dia dos Pais para 
você que cuida, protege, 
orienta e conduz outros se-
res ao bem! Nós depende-
mos disso pra transformar 
a humanidade. 

****

PARTICIPE DE NOSSAS 
REUNIÕES ONLINE

VIBRAÇÕES DO PASSE E 
PARA FLUIDIFICAÇÃO DA 
ÁGUA

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboti-
cabal

Terças, às 20h - Estudo 
de O Livro dos Espíritos

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

tela.  
Restabeleceu a vida 

em toda a sua plenitude.
Vivemos, hoje, com 

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

Através do medo, ten-
ta-se impor aquele siste-
ma estatal à sociedade. 

A liberdade somente 
existe na democracia. É 
o único sistema  que fa-
culta ao cidadão convi-
ver com a liberdade.

Não obstante, a liber-
dade não é ilimitada. Há 
freios legais. Liberdade 
absoluta sem responsa-
bilidade, é licenciosida-
de. A responsabilidade 
impõe-lhe limites.  Por 
isso, Karl Popper, filóso-
fo Austro-Germânico,- 
ensina que:  “A tolerân-
cia ilimitada ameaça a 
própria tolerância”. 

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 
22 agosto de 2022, na sede do clube, as 18:30 horas em primeira 
convocação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, 
em segunda convocação com qualquer número, para tratativa de 
assuntos de interesse dos associados e prestação de contas da di-
retoria.

                               
A realização da assembleia manterá todos os cuidados com a 

saúde com relação à Covid 19.

Pauta : Gestões realizadas pela diretoria e assuntos internos 
do clube.

Assuntos de Interesse dos associados que tem relevância com 
o clube.

Roberto Aparecido Pereira
Presidente
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                                     QUAL O PROPÓSITO NA VIDA? 

          Salomão: Após falar sobre a futilidade da vida quando vivida como se este 
mundo e tudo o que ele tem a oferecer fossem tudo o que há, Salomão dá à seguinte 
conclusão no livro de Eclesiastes: “De tudo o que se tem ouvido, a suma é: Teme a 
Deus e guarda os Seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem. Porque 
Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas 
quer sejam más” (Eclesiastes 12:13-14). Salomão diz que a vida se trata de honrar a 
Deus com nossos pensamentos e vidas e assim guardar os Seus mandamentos, pois 
um dia estaremos diante Dele para o juízo. 

          Deus criou o homem no princípio para ter:  

          (1) comunhão com Ele.  

          (2) relacionamentos com os outros. 

          (3) trabalho.  

          (4) o domínio sobre a terra.  

Porém, com a queda do homem no pecado, a comunhão com Deus foi quebrada, os 
relacionamentos com os outros frequentemente não são “tão bons”, o trabalho parece 
sempre ter seus pontos ruins, e o homem se esforça para manter uma ilusão do domínio 
sobre a natureza, seja sobre o tempo, seja sobre as ervas em um campo ou jardim. No 
novo Céu e na nova terra, o homem estará envolvido em todas essas coisas de novo 
em um estado restaurado de perfeição.  

          Mas como alguém se torna um dos que irá alcançar o novo Céu e a nova terra? 
E o que devemos fazer agora? Só há sentido na próxima vida quando a maldição do 
pecado for removida? Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou o Seu lar no Céu, tornou-
se completamente humano ao mesmo tempo em que reteve sua completa divindade, 
e veio para a terra PARA PAGAR O PREÇO PELA NOSSA VIDA ETERNA e também para 
dar sentido a esta vida. Como foi a nossa natureza pecaminosa que separou a 
humanidade de Deus e trouxe sobre nós a maldição, Mateus 1:21 diz que Jesus veio 
para “salvar o seu povo dos seus pecados”. 

                             
        
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS E BALANÇO FINANCEIRO DO 

EXERCÍCICO ANTERIOR E EXTRAORDINÁRIA PARA APROVAÇÃO 
DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO RECANTO MENINA DE 

JABOTICABAL 
  

                        O Recanto Menina de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na Rua Getúlio 
Vargas, nº 684, bairro Sorocabano, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Sr. André Luiz Corregliano, CONVOCA através do 
presente edital, todos os associados especiais e contribuintes do Recanto Menina, para a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sede do Recanto, às 
19h 30min, do dia 15 de agosto de 2022, com a seguinte ordem do dia: 
 

1- Aprovar a proposta de programação anual da Instituição elaborada pela Diretoria 
Executiva; em cumprimento ao disposto no artigo 16, item I do Estatuto; 

 
2- Apreciação do Relatório Anual da Diretoria Executiva, em cumprimento ao disposto 

no artigo 16, item II do Estatuto; 
 
3-  Discutir e aprovar as contas e o balanço já apreciados pelo Conselho Fiscal do   
     exercício de 2021, em cumprimento ao disposto no artigo 16, item III  do Estatuto;                                                                                                                                  
       
3- Alteração Estatutária, conforme Artigo 15 do Estatuto;  
 
4- Aprovação do Projeto Político Pedagógico; 
 
5-  A Assembleia  Geral  instalar-se-á  em  primeira  convocação às 19h, com a  
     presença  da  maioria  dos  associados e,  em  segunda  convocação,  com    qualquer    
     número,  meia  hora  depois,  não  exigindo  a lei  quórum  especial  (art.19,  do    
     Estatuto). 
 

Jaboticabal, 08 de agosto de 2022. 

 

                                              ___________________________         
                                                     André Luiz Corregliano                                                            
                                                             PRESIDENTE 

 

Câmara vota PL que obriga divulgação da relação de 
medicamentos no site da prefeitura; pauta lista ainda 

outros sete itens para votação

Na próxima segun-
da-feira (15/08), os 
vereadores se reúnem 
em sessão ordinária 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal para 
votação de oito pro-
jetos pautados na Or-
dem do Dia. Entre eles, 
está o projeto que pre-
vê a obrigatoriedade 
de divulgação, no site 
oficial da prefeitura 
de Jaboticabal, da re-
lação de medicamen-
tos da rede municipal 
de saúde.

De acordo com o 
texto apresentado (PL 
nº 279/2022), de au-
toria da vereadora 
Dra. Andréa Delega-
da (PSC), a prefeitu-
ra deverá assegurar 
a divulgação, em sua 
página na internet, da 
lista de medicamentos 
que compõem os es-

toques da Secretaria 
Municipal de Saúde, 
incluindo Unidade de 
Pronto Atendimento, 
Unidades Básicas de 
Saúde e Unidades de 
Saúde da Família. O 
Executivo deverá re-
gulamentar a lei em 60 
dias a contar da sua 
publicação. Segundo 
a autora, o objetivo 
é evitar “que muitos 
procurem a farmácia 
municipal desneces-
sariamente nos casos 
em que o medicamen-
to em questão não 
está disponibilizado. 
Também é uma alter-
nativa para que os 
médicos que atendem 
em nossas unidades 
de saúde tenham uma 
forma dinâmica para 
consultar essa lista e 
receitar opções que 
estejam disponíveis 
na rede municipal de 

saúde”, defende a par-
lamentar.

Igualmente será 
apreciado em 1º turno 
o PL nº 217/2022, de 
autoria da vereadora 
Val Barbieri (PRTB). A 
matéria permite que 
os donos de animais 
de estimação possam 
sepultar seus animais 
domésticos nas cam-
pas, jazigos, gavetas, 
carneiras ou local 
específico nos cemi-
térios públicos muni-
cipais de Jaboticabal, 
da qual seja proprie-
tário. As despesas 
de sepultamento do 
animalzinho serão de 
responsabilidade da 
família, que deverá 
tomar todas as provi-
dências com relação 
ao enterro. “As pesso-
as tendem a perceber 
o seu vínculo com os 

animais de estimação 
de modo semelhante 
a um relacionamento 
com uma pessoa, pois 
nele vivenciam senti-
mentos de segurança, 
de afeto e de bem-es-
tar, e com eles formam 
vínculos de apego... as 
experiências de perda 
por morte geralmen-
te resultam em dor e 
sofrimento, fazendo 
com que as pessoas 
possam vivenciar uma 
ansiedade de separa-
ção, com processos de 
torpor, saudade, de-
sorganização e reor-
ganização... Se a famí-
lia possuir um jazigo, 
gaveta ou mesmo uma 
campa, não há moti-
vo de se impedir que 
ali seja sepultado seu 
animal de estimação”, 
defende a autora da 
matéria.

Dois projetos de au-
toria do Poder Exe-
cutivo, referentes à 
abertura de créditos 
orçamentários, tam-
bém estão previstos 
para 1ª discussão e 
votação. São eles: PL 
nº 280/2022, que per-
mite a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de pou-
co mais de R$ 1.5 mi-
lhão no orçamento da 
prefeitura destinado, 
entre outros, ao cus-
teio e aquisição de 
equipamentos para a 
Secretaria Municipal 
de Saúde – através 
de recursos de emen-

das parlamentares –; 
para a aquisição de 
veículo para o pro-
grama “Estruturação 
da Rede de Serviço 
do SUAS”, do Depar-
tamento de Proteção 
Social Básica; para 
complementação de 
saldo de dotação para 
a construção de gua-
rita no Distrito Indus-
trial “José Aparecido 
Thomé”, com recursos 
do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Inte-
grado (FMDI); e suple-
mentação de dotação 
para contratação de 
empresa especializa-
da para atualização 
do Programa de Pre-
venção de Riscos Am-
bientais (PPRA) e do 
Programa de Geren-
ciamento de Riscos 
(PGR), em atendimento 
ao e-SOCIAL; e o PL nº 
281/2022, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional es-
pecial de R$ 971 mil 
no orçamento da pre-
feitura para a criação 
de dotação própria do 
Departamento “Cen-
tral do Empreende-
dor”, destinado a aqui-
sições de enfeites de 
natal para este ano e 
para a revitalização 
da Praça Nove de Ju-
lho; para a Gestão do 
Arranjo Produtivo Lo-
cal do Agronegócio; 
entre outros.

Ainda serão votados 
o Projeto de Resolução 
nº 25/2022, que insti-

tui a galeria “Mulhe-
res do Legislativo” na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, e o Pro-
jeto de Decreto Legis-
lativo nº 48/2022, que 
outorga o Título de 
Cidadão Jaboticaba-
lense ao Dr. Marcello 
Sarti de Vasconcellos, 
ambos de autoria da 
vereadora Renata As-
sirati (PSC); o PL nº 
288/2022, de autoria 
do vereador Dr. Mau-
ro Cenço (PODEMOS), 
que denomina de “An-
tônio Zoccolaro” a ro-
tatória na confluência 
das ruas Miguel Lerro, 
Miguel Martini e Philo-
meno Bottino, no Jar-
dim Kennedy; e o PL nº 
277/2022, de autoria 
da vereadora Profa. 
Paula (PT), que deter-
mina como dimensão 
mínima as medidas 
de uma folha A4 pa-
drão para os cartazes 
que devem obrigato-
riamente ser afixados 
nos estabelecimentos 
públicos e privados do 
município para servir 
de publicidade da Lei 
nº 14.178/2010, so-
bre as penalidades a 
serem aplicadas pela 
prática de atos de dis-
criminação racial.

A sessão ordinária 
começa às 20 horas, é 
aberta ao público, com 
transmissão pelo ca-
nal da Câmara no You-
Tube, e retransmissão 
pela página no Face-
book.
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Circuito Sesc De Artes 2022

Realizado em par-
ceria com prefeituras 
municipais e sindica-
tos do comércio do 
estado de São Paulo, 
o evento leva expres-
sões artísticas e edu-
cativas para cidades 
da Grande SP, do lito-
ral e do interior pau-
lista, principalmente 
nos locais em que ain-
da não existem equi-
pamentos físicos do 
Sesc.   

Com uma curadoria 
coletiva e colaborati-
va, que valoriza e re-
conhece a diversidade 

Está chegando a hora de nos 
reencontrarmos nas praças para 

compartilhar afetos e artes!  
de corpos, de atores 
sociais e de produ-
ções, o #Circuito2022 
oferece programa-
ções de circo, dança, 
música, teatro, cine-
ma, literatura, artes 
visuais e tecnologias 
para toda a família. 

De 12 a 28 de agos-
to, espetáculos, ofi-
cinas e intervenções 
irão alcançar milhares 
de pessoas em 118 ci-
dades e integrar dife-
rentes artistas, tendo 
a praça como local de 
reconexão, reencon-
tro e reencanto atra-

vés das artes. 
No próximo domin-

go, dia 14 de agosto, 
o #CircuitoSescDeAr-
tes2022 chega a Jabo-
ticabal.

Com uma curadoria 
coletiva e colaborati-
va, que valoriza e re-
conhece a diversidade 
de corpos, de atores 
sociais e de produ-
ções, o #Circuito2022 
oferece programa-
ções de circo, dança, 
música, teatro, cine-
ma, literatura, artes 
visuais e tecnologias 
para toda a família. 
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IV Feira Nacional do Amendoim discute 
resiliência do produtor rural

A 4ª edição da Feira 
Nacional do Amendoim 
e o 19º Encontro so-
bre a Cultura ocorre-
ram  nos dias 10, 11 e 
12 de agosto, na Esta-
ção Cora Coralina, em 
Jaboticabal/SP. Depois 
de dois anos de reali-
zação on-line, os even-
tos estão no formato 
presencial, com dia de 
campo, palestras téc-
nicas, feira de máqui-
nas e insumos, shows, 
praça de alimentação 
e até um concurso que 
premiou os “loucos por 
paçoca”. 

Quem é produtor ru-
ral, técnico do setor 
ou busca fazer negó-
cios tem especial inte-
resse nas perspecti-
vas de produção e de 
mercado para a safra 
2022/2023, cujo plan-
tio começa já nos me-
ses de setembro e ou-
tubro. Assim, a feira 
teve a missão de trazer 
informações que nor-
teiam a tomada de de-
cisão no campo. 

Não por acaso, este 
ano, o tema do evento é 
“A resiliência do produ-
tor rural”. O docente do 
departamento de Biolo-
gia da Unesp Jabotica-
bal e presidente da Co-
missão Organizadora 
da feira, Prof. Dr. Pedro 
Luís Alves, destacou a 
capacidade do campo 
em vencer desafi os, 
principalmente em mo-
mentos mais comple-
xos, como o atual. “O 
agricultor é perseve-
rante. Nos períodos 
mais difíceis, ele reúne 
suas forças e consegue 
superar as adversida-
des. O evento tem esse 
papel de discutir como 
é possível otimizar a 
produção, principal-
mente em relação às 
técnicas e aos custos, e 
qual o comportamento 
do mercado. Nosso in-
tuito é juntar toda a ca-
deia produtiva e entre-

gar ferramentas para o 
agricultor conduzir sua 
lavoura e obter resul-
tado, mesmo diante de 
cenários difíceis”, afi r-
ma Alves. 

E é com o estímulo 
às parcerias dentro da 
cadeia produtiva que 
o estado de São Paulo 
tem se mantido como 
principal produtor bra-
sileiro de amendoim, 
atingindo 650 mil tone-
ladas, o que represen-
ta mais de 95% da pro-
dução nacional (700 
mil toneladas). Entre 
os motivos para essa 
marca está o uso da 
tecnologia, como afi r-
ma o docente do depar-
tamento de Ciências 
de Produção Agríco-
la da Unesp Jabotica-
bal, Prof. Dr. Fábio Luíz 
Checchio Mingotte. “No 
Brasil, a produtividade 
média é de 3,5 tonela-
das por hectare. Já no 
estado de São Paulo, 
onde concentra-se o 
maior parque tecnoló-
gico desenvolvido para 
a cadeia produtiva, 
com cultivares adapta-
das e melhoradas, in-
sumos e mecanização 
agrícola, a produtivida-
de média é de 4 t/ha, o 

que daria em torno de 
160 sacas por hectare. 
O volume ainda é con-
siderado baixo para a 
região de Jaboticabal, 
onde alguns produto-
res obtêm 600, 700 sa-
cas por alqueire (250 
a 290 sacas por hec-
tare), atingindo produ-
tividades superiores 
comparativamente às 
demais regiões produ-
toras”, afi rma o Prof. 
Mingotte. 

Na maior região pro-
dutora, o agricultor 
faz uso de cultivares 
com elevado potencial 
produtivo aliado à pre-
cocidade e qualidade 
comercial, o que tem 
viabilizado o cultivo do 
amendoim em áreas de 
reforma de cana-de-
-açúcar, com redução 
no custo de produção. 

“Vale destacar que, 
na Capital Nacional do 
Amendoim (Jabotica-
bal/SP), a produção é 
genuinamente fruto do 
cooperativismo, que 
viabiliza praticamente 
todo aporte tecnológi-
co destinado às lavou-
ras, considerando-se 
toda a cadeia produti-
va, inclusive o proces-

samento pós-colheita, 
agregação de valor e 
comercialização inter-
nacional”, conclui  Min-
gotte.

Palestras 
Estiveram entre os 

palestrantes, pesqui-
sadores e técnicos re-
conhecidos no setor, 
com uma abordagem 
prática dos temas, 
contribuindo para o 
produtor selecionar a 
estratégia de acordo 
com o seu perfi l. En-
traram na pauta: ex-
pectativas de mercado 
e produção; controle 
de pragas, manejo da 
virose, doenças folia-
res e plantas daninhas; 
tecnologia de aplica-
ção e prática de pulve-
rização; cultivares no 
mercado brasileiro; co-
lheita inteligente, adu-
bação e ambientes de 
produção; benefícios 
do amendoim para a 
saúde e empreendedo-
rismo digital.

Dia de Campo
No Dia de Campo, o 

produtor pôde visitar 
15 “plots”, como são 
conhecidas as áre-
as experimentais, que 
estão em cultivo des-

de meados de março, 
passando, inclusive, 
por condições conside-
radas severas para o 
amendoim, como que-
das bruscas de tem-
peratura e riscos de 
geadas. Dessa forma, a 
expectativa foi conhe-
cer quais produtos e 
tipos de manejo melhor 
responderam a essas 
condições ambientais.

Amendoloucos
A novidade do ano é o 

Concurso Amendolou-
cos, em que leva a me-
lhor quem conseguir 
ingerir maior quantida-
de de paçocas em me-
nor tempo. Serão duas 
categorias: masculina 
e feminina. Em cada ca-
tegoria foram classifi -
cados o 1º (prêmio de 
R$ 300,00), o 2º (prêmio 
de R$ 200,00) e o 3º lu-
gares (prêmio de R$ 
100,00). Foi permitida 
a participação apenas 
de inscritos maiores 
de idade. O concurso 
aconteceu nos dias 10, 
11 e 12, sempre às 19 
horas. Em seguida, co-
meçaram os shows. 

Praça de alimenta-
ção e shows

Na praça de alimen-

tação, destaque para 
pratos doces e salga-
dos à base de amen-
doim, no restaurante 
self-service ou barra-
cas. Entre as iguarias 
estão: cajuzinho, bri-
gadeiro de amendoim, 
churros, crepe com 
pasta de amendoim, 
pé de moleque, trufas, 
bombons e cones de 
paçoca, paçoca ao cho-
colate, torta paulista, 
sorvete na chapa, fon-
due, tapioca entre ou-
tros sabores. O recinto 
teve entrada gratuita 
para os shows todas 
as noites, que foram da 
Orquestra Caipira Vio-
las e Violinos, de Poços 
de Caldas, a João Pedro 
e Cristiano. 

Para quem foi par-
ticipar das palestras 
técnicas, a inscrição 
pôde ser feita na hora 
do evento ou acessan-
do o site: www.feira-
nacionaldoamendoim.
com.br. A entrada foi 
gratuita para os shows, 
Feira de Máquinas e In-
sumos e Praça de Ali-
mentação. Dias 10, 11 
e 12 de agosto, evento 
presencial, na Estação 
Cora Coralina, em Ja-
boticabal/SP. 

Professor Dr. Pedro Lus Alves, Vereador Dr. Mauro Cenço, Prefeito Professor Emerson Camargo, Vice-
-Prefeito Nelsinho Gimenes e Lucas Souza Ramos - Secretário de Turismo
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Indígenas da aldeia “Tabaçu Rekó Ypy” defendem 
importância da preservação ambiental em 

apresentação na Câmara de Jaboticabal

Adornos com penas 
coloridas, corpo pinta-
dos com cores extra-
ídas de frutos da na-
tureza, e na bagagem, 
uma dose de cultura e 
respeito. Foi assim que 
um grupo indígena da 
aldeia Tabaçú Rekó Ypy, 
descendentes do Tupi-
-Guarani, desembarca-
ram em Jaboticabal na 
última segunda-feira 
(08/08), véspera do Dia 
Internacional dos Po-
vos Indígenas, come-
morado dia 09 de agos-
to. A vinda foi a convite 
da ONG Organização 
Cultural e Ambiental 
(OCA), que contou com 
a parceria da Escola do 
Legislativo (EL) da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal.

Foram cerca de nove 
horas de viagem para o 
breve intercâmbio étni-
co cultural na cidade. 
Isso porque, o grupo 
partiu de seu território, 
localizado na divisa en-
tre Itanhaém e Peruíbe, 
litoral sul de São Paulo, 
rumo a terras jaboti-

cabalenses, com o ob-
jetivo de levar refl exão 
sobre a importância 
do cuidado com o meio 
ambiente, bem como 
para uma troca cultu-
ral.

Em Jaboticabal, o ro-
teiro contemplou a visi-
ta em escolas da rede 
municipal de ensino e 
nas sedes dos poderes 
Legislativo e Executivo. 
Na Câmara Municipal, 
os indígenas foram re-
cepcionados pela pre-
sidente da Casa, Renata 
Assirati, ao lado da di-
retora da EL, Sílvia Ma-
zaro, representando o 
presidente da Escola, 
vereador Dr. Edu Fene-
rich. O grupo, formado 
por adultos, jovens e 
crianças, se apresen-
tou com dança e canto 
indígena, sob olhares 
curiosos de quem as-
sistiu a apresentação.

As palavras entoadas 
em Tupi-Guarani pelo 
grupo ecoaram pelas 
dependências da Câ-
mara. Segundo Itami-

rim, mulher do Moru-
bixaba (que em língua 
portuguesa signifi ca 
cacique, ou líder da co-
munidade) da aldeia, 
o canto possui letras 
voltadas às crianças. 
“É Mitangué boraí [mú-
sica para as crianças]”, 
contou Itamirim. “Nós 
fazemos as letras tra-
zendo ensinamentos 
para as crianças. Como 
nas escolas tem os li-
vros, várias ferramen-
tas para ensino, nós 
temos a música como 
base do ensinamento. 
É sempre agradecendo 
ao momento, à fl oresta, 
à água, tudo o que tem 
ao nosso redor. Essa 
em especial, que canta-
mos aqui [na Câmara] 
é sobre a caminhada, 
mostrando que essa 
caminhada é nossa, e 
que nós podemos ca-
minhar juntos”, disse a 
Morubixaba, que tam-
bém é professora edu-
cadora da comunidade 
Tabaçu.

Antes de retornar 
para a aldeia, o grupo 

também faz apresen-
tações em Taiúva, Taia-
çu, Taquaral, Dumont, 
Pradópolis, Barrinha e 
Pontal.

O CUIDADO COM A 
NATUREZA

“A importância da 
gente estar vindo da 
nossa comunidade até 
a cidade, é para a gen-
te sempre lembrar da 
importância que tem a 
natureza. A gente es-
tando aqui na cidade, a 
gente consegue trazer 
o despertar, para que 
as pessoas possam 
continuar preservan-
do, continuar buscan-
do os meios para que a 
natureza não sofra tan-
to assim, como a gente 
percebe que já está so-
frendo”, contou em lín-
gua portuguesa, com 
um sotaque, o Morubi-
xaba da aldeia. “Traze-
mos essa consciência 
focada na proteção do 
meio ambiente”, com-
pletou Itamirim.

A presidente da Câ-
mara, Renata Assirati, 
não escondeu o encan-
tamento. “É um prazer 
conhecer um pouco 
mais da cultura, da his-
tória e da luta do povo 
indígena pessoalmente, 
porque só vemos pela 
televisão, não temos 
essa proximidade. Esse 
trabalho que vocês [in-
dígenas da Tabaçú] fa-
zem [de levar a cultura 
para fora do território 
indígena], mostra essa 
grandiosidade de vo-
cês. Hoje, em poucas 
palavras, nos ensina-
ram sobre o sentido de 
proteger a natureza”, 

manifestou Renata As-
sirati.

A presidente da ONG 
Organização Cultural 
e Ambiental (OCA) de 
Jaboticabal, Floripes 
da Silva – professo-
ra Flora, como é co-
nhecida – que esteve 
acompanhada da vice-
-presidente da enti-
dade, Marina Candido 
Fernandes, destacou 
o objetivo do encontro 
em promover a troca 
de conhecimento sobre 
a cultura do povo indí-
gena, principalmente 
para as crianças. A ida 
às sedes dos Poderes 
Legislativo e Executi-
vo Municipal, segundo 
professora Flora, foi 
para que o grupo pu-
desse conhecer os es-
paços, que são parte 
da estrutura de organi-
zação político-social do 
município. A dirigente 
aproveitou a oportuni-
dade para defender o 
ensino da língua tupi-
-guarani nas escolas do 
país. “Temos que cultu-
ar o que é nosso. Acre-
dito que deveríamos 
aprender o tupi-guara-
ni, primeiro, juntamen-
te com o português, e 
não inglês. Nós tínha-
mos que aprender a 
nossa língua mãe do 
Brasil”, fi nalizou a pro-
fessora aposentada. 

INTERCÂMBIO ÉTNI-
CO CULTURA

Descendentes dire-
tos dos primeiros ha-
bitantes desse país 
chamado Brasil, os in-
tegrantes da comuni-
dade Tabaçú carregam 
a identidade de seus 

antepassados, preser-
vam sua língua mãe, o 
tupi-guarani, e sua cul-
tura.

Mas, apesar de man-
ter suas tradições e 
viverem de modo tra-
dicional em seu terri-
tório, na Terra Indíge-
na de Piaçaguera, hoje 
eles também estão co-
nectados. Presentes 
nas redes sociais, os 
Tabaçus puderam ul-
trapassar as linhas de 
seus territórios para 
serem conhecidos por 
outros, e assim, ajudar 
a garantir a sobrevi-
vência de seu povo.

Segundo Itamirim, 
hoje a comunidade so-
brevive da venda de 
artesanato e também 
da abertura da aldeia 
para o turismo étnico 
cultural, realizado em 
seu território. “Chama-
mos de Vivenciar Taba-
çú. As pessoas passam 
um dia na aldeia, com 
roteiro, com resumo do 
nosso canto, da medici-
na, das trilhas onde nós 
vivemos. Também tem 
curso de três dias de 
imersão para aprendi-
zado lá na aldeia. Todas 
as pessoas que tem o 
contato no nosso terri-
tório conseguem sen-
tir melhor a cultura, o 
que nós somos”, con-
tou a Morubixaba. Para 
quem quiser saber 
mais sobre a imersão 
na cultura indígena, 
basta entrar em conta-
to por meio da página 
Aldeia Tabaçu Reko Ypy 
no Facebook (https://
www.facebook.com/
aldeia.t.rekoypy).
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mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.". Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei (arts. 257 e 258 do CPC). Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 29 de junho de 2022 K-13/08

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente 
Edital, que devidamente autorizado pela atual Credora Fiduciária BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, inscrita no CNPJ n° 
03.767.538/0001-14, detentora dos direitos do crédito objeto do Instrumento Particular de Financiamento com Constituição de Alienação Fiduciária 
em Garantia, Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças, datado de 23/02/2010, conforme Registro 14 da referida matrícula, 
fi rmado entre Credor e Fiduciantes VICENTE BENEDITO LIGEIRO, inscrito no CPF nº 071.878.548-70 e SANDRA MARGARETE DA SILVA LIGEIRO, 
inscrita no CPF nº 141.197.358-50, com endereço em Jaboticabal-SP, na Rua Getúlio Vargas, 522, bairro Sorocabano, já qualifi cados no citado 
Instrumento Particular, promoverá a venda em 1º ou 2º leilão fi duciário, de modo somente On-line, do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e 
local infracitados, na forma da lei 9.514/97. 1. Local da realização dos leilões: Os leilões serão realizados exclusivamente pela Internet, através do 
site www.leilaovip.com.br. 2. Descrição do imóvel: Uma casa situada à Rua Getúlio Vargas, nº 522, na cidade, distrito, município e comarca de 
Jaboticabal, distante 14,80 metros da esquina da Av. General Osório; com seu respectivo terreno, medindo 7,20 metros de frente para a citada Rua 
Getúlio Vargas; do lado direito, da frente em direção aos fundos, mede 14,60 metros, confrontando com João Marcondes de Moura e fi nalmente na 
linha dos fundos mede 7,20 metros, confrontando com Mario Chechio, encerrando a área de 105,12 metros quadrados. O terreno acima descrito, 
confronta-se com o prédio de nº 1.074, da Av. General Osório. Imóvel objeto da matrícula 18.596 do Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticabal-
SP. Observação: Área construída lançada no IPTU 86,08m², não averbada no CRI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes 
correrão por conta do comprador. Imóvel Ocupado. Desocupação por conta do adquirente nos termos do art. 30 e parágrafo único da lei 9.514/97. 
3. Datas e valores dos leilões: 1º Leilão: 30/08/2022, às 16:00h. Lance mínimo: R$  175.900,74. 2º Leilão: 31/08/2022, às 16:00h. Lance mínimo: 
R$  81.039,55. 4. Condição de pagamento: À vista, mais a comissão de 5% ao leiloeiro. 5. Os interessados devem consultar as condições gerais e 
de venda do imóvel disponível no site do leiloeiro: www.leilaovip.com.br. 5.1. Interessados em participar do leilão de modo on-line, cadastrar-se-ão 
no site www.leilaovip.com e se habilitarão, com antecedência de até 1 hora, sendo que os lances on-line se darão exclusivamente através do site, 
respeitado o lance mínimo e o incremento estabelecido. 5.2. O(s) fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do artigo 27 da lei 
9.514/97, das datas, horários e locais da realização dos leilões fi duciários, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição, 
na forma estabelecida no parágrafo 2ºB do mesmo artigo, devendo apresentar manifestação formal do interesse. Para mais informações - tel.: 
0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Ofi cial JUCEMA nº 12/96 e JUCESP nº 1086.

DATA 1º LEILÃO 30/08/22 ÀS 16H  -  DATA 2º LEILÃO 31/08/22 ÀS 16H

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE

Na terça-feira, dia 
2/8, foi fi nalizado o 
curso de qualifi cação 
“SEJA UM JARDINEIRO 
PROFISSIONAL”. Du-
rante o curso, minis-
trado pelo SENAC, os 
participantes aprende-
ram a identifi car, pre-
parar e corrigir o solo, 
além de selecionar es-
pécies vegetais, mon-
tar vasos, fl oreiras e 
aplicar técnicas de jar-
dinagem.

Também foi aborda-
da a importância  do 
uso de EPIs para a ma-
nutenção do jardim.

A ação faz parte do 
Projeto “Recomeço” da 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer de Jaboticabal e 
contou com a parceria 
do SEBRAE AQUI, que 
trouxe o curso e, tam-
bém, da Secretaria de 
Desenvolvimento So-
cial, que organizou a 
equipe da Frente de 

SEJA UM JARDINEIRO PROFISSIONAL

Trabalho para realiza-
ção do mesmo.

Foram 12 dias de ca-
pacitação, entre aulas 
práticas e de gestão, 
que aconteceram na 
Emeb Milton Mattos 
Braga.

De acordo com a Di-

retora de Projetos da 
SECEL, Cláudia Olívia, 
“a parceria demostrou 
a sinergia entre as se-
cretarias e  foi uma ex-
celente oportunidade 
de qualifi cação e inclu-
são produtiva para o 
grupo”.
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Número reduzido de profi ssionais na rede municipal 
de saúde é apontado como uma das difi culdades no 

atendimento de prevenção ao suicídio

Não é novidade que 
a saúde é uma das 
áreas que mais rece-
bem dinheiro público. 
A própria legislação 
federal determina que 
os municípios devem 
aplicar, no mínimo, 
15% de todo dinhei-
ro arrecadado com 
impostos em ações e 
serviços públicos de 
saúde. Grande parte 
dos municípios brasi-
leiros provavelmente 
já aplica na área até 
mais do que o determi-
nado pela legislação. 
É o caso de Jabotica-
bal, que só nos quatro 
primeiros meses des-

te ano, aplicou 24,08% 
do orçamento na área, 
conforme apresenta-
do em audiência públi-
ca no dia 25 de maio de 
2022. Apesar de todo 
o recurso destinado, a 
pasta ainda pena para 
o oferecimento de al-
guns serviços, como 
por exemplo, o de tra-
tamento da depressão, 
que pode até mesmo 
levar ao suicídio.

No último dia 02 de 
agosto, a Comissão 
de Assuntos Relevan-
tes da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
criada para averiguar 

e propor soluções de 
políticas públicas de 
suporte emocional e 
prevenção ao suicídio 
no município se reuniu 
na sede do Legislativo 
com representantes de 
equipamentos públi-
cos municipais ligados 
à saúde e assistência 
social; representantes 
do Grupo Sobreviver, 
formado por voluntá-
rios para a promoção 
à saúde mental, tam-
bém participaram.

O objetivo do encon-
tro, segundo a presi-
dente da comissão, ve-
readora Profa. Paula 

Faria (PT), foi colher in-
formações sobre a ro-
tina dos atendimentos 
oferecidos à população 
que busca ajuda psi-
cológica, por exemplo, 
nos Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), no 
Centro de Referência 
da Assistência Social 
(CRAS), nos Centro de 
Referência Especia-
lizado de Assistência 
Social (CREAS) e no 
Centro Integrado de 
Assistência à Família 
(CIAF) da cidade. “Esta-
mos colhendo diversas 
informações que vão 
balizar o nosso relató-
rio fi nal quanto à pro-
posição de políticas 
públicas de suporte 
emocional e preven-
ção ao suicídio na nos-
sa cidade. Sem dados, 
não há como construir 
propostas, e muito me-
nos planejamento. Mas 
estamos confi antes de 
que conseguiremos 
dados sufi cientes para 
uma análise ampla 
dessa problemática no 
nosso município, para 
a apresentação de so-
luções que possam 
contribuir, senão para 
resolver, para ameni-
zar o problema”, mani-

festou Profa. Paula.

Dentre as informa-
ções obtidas junto aos 
profi ssionais que par-
ticiparam da reunião, 
que enfrentam no dia 
a dia a dura batalha 
em favor da vida, seja 
contra o sofrimento fí-
sico ou mental, está o 
aumento da demanda 
por atendimentos na 
área da saúde men-
tal sem o aumento de 
profi ssionais para a 
prestação do serviço; 
o número reduzido de 
profi ssionais especia-
lizados para o trabalho 
de suporte emocional 
e prevenção a trans-
tornos mentais, como 
psicólogos e psiquia-
tras; a falta de um sis-
tema integrado para a 
convergência de dados 
entre os equipamentos 
municipais consulta-
dos; falta de um pro-
tocolo para formação 
de um banco de dados 
e atendimento. Os par-
ticipantes ainda apon-
taram a necessidade 
de profi ssionais como 
psicólogos e assisten-
tes sociais nas unida-
des de ensino, dado o 
aumento das deman-

das nas escolas.

Após os aponta-
mentos ventilados 
pelas convidadas, o 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (MDB) fez algumas 
considerações e reite-
rou a necessidade de 
que “temos que brigar 
e tentar realizar o má-
ximo de ações que pos-
sam refl etir na dimi-
nuição dos problemas 
relacionados à área 
psicossocial, mas com 
os pés no chão. Uma 
das possibilidades que 
vejo como viável para 
desafogar a rede mu-
nicipal de saúde é a 
prefeitura fazendo um 
convênio com o Hos-
pital São Marcos. Isso 
dependerá do prefeito, 
mas certamente será 
uma reivindicação 
desta comissão”, pon-
derou o parlamentar.

A comissão ainda é 
formada pelos vere-
adores Val Barbieri 
(PRTB), Paulo Henrique 
Advogado (PATRI) e Da-
niel Rodrigues (PSDB). 

Confi ra a galeria de 
fotos da reunião no Fa-
cebook da Câmara.

E aí, pessoal? Vi-
ram os “recados” 
anteriores? Espero 
que sim. 

E hoje, antes de 
qualquer coisa, 
gostaria de infor-
mar que realizamos 
duas reuniões se-
manais: uma às 4as. 
feiras, das 20 às 21 
horas, com APLI-
CAÇÃO DE PASSES, 
e mensagens de 
orientações diver-
sas; e a outra, aos 
sábados das 15 às 
16 horas, com es-
tudos pré-progra-
mados, segundo as 
exigências do mo-
mento atual. Nosso 
endereço está aci-
ma, e todos estão 

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

OS CHACKRAS DA ALMA

convidados a nos 
visitar, conhecer e 
frequentar, se essa 
for a vontade de vo-
cês. 

Vamos para o nos-
so “4º. Recado”: 

OS CHACKRAS DA 
ALMA

Na SETE, a orien-
tação principal 
dada pelos nossos 
mentores espiritu-
ais, é focar sempre 
nos SETE CHACRAS 
principais, mas, é 
bom conhecermos 
os CINCO CHACRAS 
que juntos com os 
primeiros formam 
verdadeira cadeia 
de alimentação 
energética da nos-

sa estrutura físi-
ca e espiritual. No 
entanto, esses 12 
chacras não terão 
importância algu-
ma se não primar-
mos o nosso com-
portamento dentro 
do EVANGELHO DE 
JESUS, cuja síntese 
está no:

“ A M E M O - N O S 
UNS AOS OUTROS, 
COMO ELE NOS 
AMOU, E AINDA NOS 
AMA MUITO, IN-
CONDICIONALMEN-
TE!”

Então, baseando-
-me no texto pos-
tado no endereço 
abaixo, vamos ver 
esses CINCO CHA-
CRAS?

8º. Estrela da Ter-
ra: cor vermelho 
metálico brilhante, 
situado entre 15 a 
30 cm da base da 
nossa aura para 
baixo. É nossa co-
nexão com a Terra, 
nos dando equilí-
brio psico-físico-es-
piritual.

9º. Coordenador: 
cor prateada, situa-

do a 15 cm da nos-
sa aura para cima. 
Seu nome já diz: ele 
coordena todos os 
chacras entre si, e 
liga o Corpo Etérico 
com o Corpo Físico.

10º. Causal: cor 
azul metálico, situa-
do a 15 cm acima do 
9º Chacra (Coorde-
nador). É a conexão 
com o Plano Causal 
e o Plano Mental 
Superior.

11º. Estrela da 
Alma: cor branco 
cristalino, situado a 
15 cm acima do 10º 
chacra (Causal). Ele 
fi ltra as energias 
luminosas do Espí-
rito e do Universo, 
irradiando-as para 
nosso Chacra da 
Coroa.

12º. Portal das Es-
trelas: cor dourada, 
situado a 15 cm do 
11º chacra (Estrela 
da Alma) e a 60 cm 
da extrema supe-
rior da nossa aura, 
a mais de 1 m da 
nossa cabeça. É o 
verdadeiro portal 
para a ligação com 

o aspecto Deus/
Deusa.

.................................

Fonte: Luz Cristi-
ca Luminárias Con-
templativas

..................................
É isso aí... na pró-

xima mensagem 

tem mais... Que 
DEUS nos abençoe 
a todos, desde que 
façamos a nossa 
parte! IRINEU NO-
GUEIRA – Respon-
sável pelos Estudos 
realizados na SETE. 
Jaboticabal, 08 de 
agosto de 2022.
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