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Prefeito Prof. Emerson Camargo comemora 
chegada dos kits escolares; investimento é 

de, aproximadamente, R$3 milhões

O prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Ca-
margo comemorou na quarta-feira (17/08) a 
chegada dos kits escolares que serão distribuí-
dos aos mais de seis mil alunos que compõem a 
rede municipal de ensino. O kit é composto por 
duas camisetas, duas bermudas, uma calça, 
uma jaqueta, dois pares de meia, um tênis e uma 
mochila, que será com ou sem rodinha. O inves-
timento é de, aproximadamente, R$3 milhões de 
reais.

Em parceria com o SENAC, 
Prefeitura de Jaboticabal 

apresenta o curso 
“Atendente de Farmácia”

A Prefeitura de Jaboticabal, em parceria 
com o SENAC, apresenta aos interessados o 
curso “Atendente de Farmácia”. O curso é to-
talmente gratuito e tem como objetivo capa-
citar o participante para atuar em drogarias 
e farmácias com manipulação, no atendimen-
to ao cliente, realizando processos de apoio 
à dispensação de medicamentos e à comer-
cialização de cosmético, produtos e higiene 
pessoal, perfumaria e outros produtos para 
saúde, e também no auxílio ao processo de 
organização e controle de estoque. 

Novo equipamento permitirá que 
recém-nascidos sejam registrados 

ainda na maternidade

A partir de agora, todo recém-nascido sairá da maternidade com a certidão de nascimento. O Prefeito 
Emerson, através da Prefeitura de Jaboticabal, entregou, dia 15 de agosto, o equipamento que permitirá 
que esta ação aconteça.  

Renata Assirati atende população e indica 
semáforos em pontos estratégicos de Jaboticabal

A presidente da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Re-
nata Assirati, está 
sempre em busca 
de melhorias para a 
população e, princi-
palmente, seguran-
ça. E como o trân-
sito de Jaboticabal 
vem sofrendo com 
aumento de veícu-
los, motos, entre 
outros, há a neces-
sidade de novos se-
máforos para a se-
gurança de todos. 
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De um modo geral, há 
uma ilusão recorrente 
na maioria das pesso-
as: “se ninguém viu o 
que eu fi z, se ninguém 
sabe da vantagem que 
levei, da trapaceada 
que realizei, da malda-
de que pensei, das coi-
sas ruins que eu penso, 
falo, faço, então está 
tudo certo, estou livre.”

Esse é um dos maio-
res equívocos que 
existem! Mesmo que 
ninguém saiba e nun-
ca venha a saber, você 
sabe! E isso basta. Uma 
vez que você elaborou 
o pensamento, alimen-
tou determinado tipo 
de sentimento do qual 
partiu a decisão de rea-
lizar determinada ação, 
esse é um patrimônio 
seu e você terá de lidar 
com ele, mais cedo ou 
mais tarde, dentro das 
infi nitas possibilidades 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Mesmo que ninguém saiba, você sabe, e isso basta

que as Leis Divinas têm 
de ofertar a cada um 
de nós a reparação, o 
reajuste com a própria 
consciência. 

Isso pode acontecer 
ainda nesta encarna-
ção (e aqui também 
cabe a nobre decisão 
de despertar, não mais 
fazer, procurar aju-
da, passar a realizar o 
bem e, se possível, re-
parar); ou, ainda, pode 
vir na composição de 
novo Planejamento Re-
encarnatório, em que a 
Justiça Divina se fará 
através de situações e 
presenças de pessoas 
que estimularão o de-
sejo de acertar e a sua 
consequente transfor-
mação, trazendo para 
você o alívio Conscien-
cial que garante – a 
todos nós – a evolução 
moral (quando essa 
palavra aparecer por 
aqui, é sempre referen-
te à moral consciencial 
e jamais à moral so-
cial do mundo que se 
esconde atrás de apa-
rências e mentiras) e 
espiritual que são a fe-
licidade verdadeira. 

No livro Vida Feliz, de 

Joanna de Ângelis, pela 
psicografi a de Divaldo 
Franco, na lição 55 e 
56, ela esclarece mui-
to bem a questão! Boa 
refl exão para todos 
nós em nossas lutas 
diárias conosco mes-
mos! Até a semana que 
vem! “Não troques a 
paz da tua consciência 
de amanhã, pelo prazer 
corruptor de hoje. O 
que não é moral, jamais 
proporciona harmonia. 
Fugidio e devorador, 
passa rápido, deixando 
ácido de insatisfação 
a queimar o corpo e 
sombra de remorso na 
consciência magoada. 
Permanece sedento, 
mas não arrependido. 
O que não experimen-
taste, não te atormen-
ta, e, o que te falta ago-

A Secretaria de In-
dústria, Comércio e 
Turismo, por meio do  
Sebrae Aqui e seus  
parceiros trazem para 
Jaboticabal o Projeto 
Aumente seu Fatura-
mento.

Voltado exclusiva-
mente para empresas 
com CNPJ, o Projeto 
contará com 2 wor-
shops coletivos e  gra-
tuitos, onde serão 
tratados os temas de 
marketing e fi nanças. 

Iniciando no mês de 
Agosto e com término 
previsto para Outubro, 
os empreendedores 
participantes ainda re-
ceberão consultorias 
gratuitas e  personali-
zadas, de acordo com 
suas  necessidadese 
tendo como objetivo 
principal, o aumento do 
faturamento da empre-
sa.

Destaca-se que para 
obtenção do Certifi ca-
do é necessário parti-
cipar do Projeto como 
um todo (não é permi-
tido a  participação em 
apenas uma data).

As vagas são limita-

Projeto Aumente seu Faturamento
das e as inscrições po-
dem ser feitas pelo link 
abaixo até o dia 22 de 
Agosto: https://docs.
google.com/forms/d 
/e/1FAIpQLSdx 8O2-
-wYO69ya FnR0vg9u- 
vzQ4v-vxv1 b5ZRGAXr 
SzH92MZw/ viewform 
?usp=sf_link

Os workshops serão 
realizados na ACIAJA, 
das 19h às 21h.

Cronograma:
- 29/08 : Workshop 

de abertura;
- 03/10: Worshop fi -

nal.
- consultorias  perso-

nalizadas agendadas.

ra, mais tarde chegará 
bem para a tua satisfa-
ção.” (Lição 55)

“As vitórias das ques-
tões ilegais são utópi-
cas. Deixam paladar 
de amargura. Injustas, 
ferem os outros, não 
podendo benefi ciar, 
realmente, a ninguém. 
Quem edifi ca sobre ter-
reno alheio, termina por 
perder a construção. 
Nunca será justa a ale-
gria conseguida no rio 
das lágrimas alheias. 
Cuida bem das tuas 
causas e luta somente 
quando tiverem o apoio 
legal e se fi rmarem nos 
alicerces da moral.”

****
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

Imagem: https:// 
br.pinterest. com/  pin/  
342696471 57674706/

Edital Para Conhecimento Geral - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1001406-83.2016.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Franklin De 
Cassio Damião De Oliveira Justo, RG 30016992, CPF 293.829.148-54, que lhe foi proposta uma ação de Notificação, iniciada por 
Stéfani Participações Ltda, alegando em síntese que celebrou com a genitora do requerido, Sra. Aparecida de Oliveira, RG n.º 
14.818.849 SSP/SP, CPF 033897958-12, falecida em 10/10/2016, “Instrumento Particular De Cessão E Transferência De Direitos E 
Obrigações Sobre Lote De Terreno, Decorrentes De Contrato, Particular Com Subsrrogação E Assunção De Direitos E Obrigações”, 
para aquisição de um lote indicado como sendo o nº 24 da Quadra 'C', localizado em logradouro do Loteamento 'Residencial Parque 
Das Araras', a qual deixou de adimplir obrigações estabelecidas no pacto. Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s) em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Notificação, por Edital, nos termos da petição inicial e decisão, na qual restou decidido que: "Vistos. 
Notifique-se, nos termos da petição inicial, ficando as partes advertidas de que, realizada a notificação, os autos ficarão à disposição 
para impressão a partir de consulta na internet pelo prazo de 30 dias. Oportunamente arquivem-se os autos. Diante do recolhimento 
da taxa para impressão de cópias, a contrafé deverá instruir o presente mandado. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 118/2022

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

CONCEDE, 18 (dezoito) dias de Licença por motivo de doença em pessoa da 
família à servidora Roberta Lucas Scatolim referente ao período de 18 a 29 de agosto, 
sem prejuízo da percepção do vencimento integral, com fundamento no artigo 143 da 
Lei 3736/200.

Jaboticabal, 16 de agosto de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 790 DE 16 DE AGOSTO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 15 de agosto de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Outorga o Título de Cidadania ao Doutor Marcello Sarti de Vascon-
cellos e dá outrasprovidências.

Autoria: Renata Assirati

Art. 1º Fica Outorgado o Título de Cidadão jaboticabalense ao Dr. Marcello Sarti de 
Vasconcellos.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão 
por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 16 de agosto de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 16 de agosto de 2022

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 373 DE 16 DE AGOSTO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão ORDINÁRIA 
realizada dia 15 de agosto, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Institui a galeria “Mulheres do Legislativo” na Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

Autoria: Renata Assirati

Art. 1º Fica instituída a galeria “Mulheres do Legislativo” na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, da Legislatura de 1.948 e subsequentes.
Art. 2º A galeria que trata o Art.1º será instalada no recinto deste Poder Legislativo, 
ficando a Presidência autorizada a tomar as providências necessárias para a execução 
da presente Resolução.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei ocorrerão por conta 
de verba própria consignada no orçamento vigente e suplementada se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 16 de agosto de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 16 de agosto de 2022

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

PORTARIAS

Nº 118, DE 15 DE AGOSTO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em pecúnia 
à servidora Solange Mary Fernandes.
Nº 119, DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - DESIGNA a servidora SILVIA CRISTINA MA-
ZARO FERMINO, Agente LEGISLATIVO, para o exercício, em SUBSTITUIÇÃO, das 
atribuições de OUVIDOR.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 05/2022 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 
por item, para Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CON-
TRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICRO-
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas para 
honrarias, conforme especificações constantes do Anexo I.
O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, respeitados os atos normativos vigen-
tes no contexto da pandemia, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 31/08/2022, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 31/08/2022, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 03/2022
CONTRATO Nº 10/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP 
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 364/2022 – Dispensa nº 49/2021
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 10/2021 pelo prazo de 12 
(doze) meses, o qual tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviço de captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diários Oficiais.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 829,92 (oitocentos e vinte e nove reais e noventa e 
dois centavos), sendo 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 69,16 (sessenta 
e nove reais e dezesseis centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 14/06/2022
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Câmara de Jaboticabal aprova 12 projetos; 
quatro incluídos na Ordem do Dia

O plenário aprovou 
doze projetos na noi-
te de segunda-feira 
(15/08), na Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal, quatro deles 
incluídos na pauta de 
votação por requeri-
mento assinado pela 
maioria dos verea-
dores dispensando a 
tramitação pelas co-
missões permanentes 
da Casa.

O primeiro item da 
pauta posto em vota-
ção, em turno único, 
foi o Projeto de Re-
solução nº 25/2022, 
de autoria da verea-
dora Renata Assirati 
(PSC), que institui a 
galeria “Mulheres do 
Legislativo” na Câma-
ra Municipal de Ja-
boticabal, aprovado 
por unanimidade; se-
guido pelo Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
48/2022, que outor-
ga o Título de Cida-
dão Jaboticabalense 
ao Dr. Marcello Sar-
ti de Vasconcellos, 
também de autoria 
da vereadora Renata 
Assirati, e igualmen-
te aprovado de forma 
unânime. Ambos os 
projetos seguem para 
promulgação da pre-
sidente da Casa.

Na sequência, os 
vereadores aprecia-
ram em 1ª discus-
são e votação o PL 
nº 217/2022, de au-
toria da vereadora 
Val Barbieri (PRTB). A 
matéria permite que 
os donos de animais 
de estimação pos-
sam sepultar seus 
animais domésticos 
nas campas, jazigos, 
gavetas, carneiras, 
da qual seja proprie-
tário, ou local espe-
cífico, nos cemitérios 
públicos municipais 
de Jaboticabal. As 
despesas de sepulta-
mento do animalzinho 
serão de responsabi-
lidade da família, que 
deverá tomar todas 
as providências com 
relação ao enterro. 

Ainda de acordo com 
o texto, a regulamen-
tação deverá ser feita 
pelo Poder Executivo. 
O projeto, que domi-
nou parte dos deba-
tes da noite, recebeu 
três votos contrários 
em 1º turno, dos ve-
readores Pepa Servi-
done (DEM), Gilberto 
de Faria (MDB) e Pau-
lo Henrique Advogado 
(PATRI), e uma abs-
tenção, da vereadora 
Dra. Andréa Delegada 
(PSC), ficando apro-
vado por maioria, 
com uma emenda, em 
1º turno.

Por sua vez, o PL nº 
277/2022, de autoria 
da vereadora Profa. 
Paula (PT), que deter-
mina como dimensão 
mínima as medidas de 
uma folha A4 padrão 
para os cartazes que 
devem obrigatoria-
mente 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 
discriminação racial, 
foi aprovado por una-
nimidade, assim como 
o PL nº 279/2022, de 
autoria da vereadora 
Dra. Andréa Delega-
da (PSC), que obriga a 
prefeitura a divulgar, 
em sua página na in-
ternet, a lista de me-
dicamentos que com-
põem os estoques da 
Secretaria Municipal 
de Saúde, incluindo 
Unidade de Pronto 
Atendimento, Unida-
des Básicas de Saúde 
e Unidades de Saúde 
da Família. O Execu-
tivo deverá regula-
mentar a lei em 60 
dias a contar da sua 
publicação. Ambas 
as matérias seguem 
para sanção ou veto 
do prefeito municipal.

Os dois projetos de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, previstos ori-
ginalmente na Ordem 

do Dia, referentes à 
abertura de créditos 
orçamentários foram 
aprovados por maio-
ria em 1ª discussão 
e votação. O PL nº 
280/2022, que per-
mite a abertura de um 
crédito adicional su-
plementar de pouco 
mais de R$ 1.5 milhão 
no orçamento da pre-
feitura, recebeu dois 
votos contrários (ve-
readores Pepa Ser-
vidone e Dra. Andréa 
Delegada) e foi listado 
para compor pauta 
de sessão extraordi-
nária para discussão 
e votação em 2º tur-
no. De acordo com o 
texto aprovado em 1ª 
discussão e votação, 
as dotações orça-
mentárias são desti-
nadas, entre outros, 
para o custeio e aqui-
sição de equipamen-
tos para a Secretaria 
Municipal de Saúde 
– através de recur-
sos de emendas par-
lamentares –; para a 
aquisição de veículo 
para o programa “Es-
truturação da Rede 
de Serviço do SUAS”, 
do Departamento de 
Proteção Social Bá-
sica; para comple-
mentação de saldo de 
dotação para a cons-
trução de guarita no 
Distrito Industrial 
“José Aparecido Tho-
mé”, com recursos do 
Fundo Municipal de 
Desenvolvimento In-
tegrado (FMDI); e su-
plementação de dota-
ção para contratação 
de empresa especia-
lizada para atualiza-
ção do Programa de 
Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e 
do Programa de Ge-
renciamento de Ris-
cos (PGR), em atendi-
mento ao e-SOCIAL. 
O PL nº 281/2022, 
que autoriza a aber-
tura de um crédito 
adicional especial de 
R$ 971 mil no orça-
mento da prefeitura 
para a criação de do-
tação própria do De-
partamento “Central 

do Empreendedor”, 
destinado a aquisi-
ções de enfeites de 
natal para este ano 
e para a revitaliza-
ção da Praça Nove de 
Julho; para a Gestão 
do Arranjo Produtivo 
Local do Agronegó-
cio; entre outros, foi 
votado na sequência. 
O projeto sofreu crí-
ticas dos vereado-
res de oposição ao 
governo pelo valor 
previsto para a do-
tação orçamentária 
voltada aos enfeites 
natalinos. A íntegra 
dos pronunciamen-
tos está disponível 
no canal da Câmara 
no YouTube. A maté-
ria recebeu cinco vo-
tos contrários em 1º 
turno, dos vereado-
res Pepa Servidone, 
Dra. Andréa Delega-
da, Prof. Jonas, Prof. 
Paula e Paulo Henri-
que Advogado, e tam-
bém foi encaminha-
da pela presidência 
para apreciação em 
2ª discussão e vota-
ção em sessão extra-
ordinária, a ser rea-
lizada após o término 
da sessão ordinária.

Já o PL nº 288/2022, 
de autoria do verea-
dor Dr. Mauro Cenço 
(PODEMOS), que de-
nomina de “Antônio 
Zoccolaro” a rota-
tória na confluência 
das ruas Miguel Ler-
ro, Miguel Martini e 
Philomeno Bottino, no 
Jardim Kennedy, foi 
aprovado por unani-
midade em 1º turno, 
sendo dispensado 
de apreciação em 2ª 
discussão e votação 
conforme prevê o Re-
gimento Interno da 
Casa.

INCLUSÕES – Qua-
tro projetos foram 
incluídos para vo-
tação na sessão or-
dinária. Entre eles 
está o Projeto de Lei 
Complementar nº 
15/2022, de autoria 
do Poder Executivo, 
que institui o REFIS 
do SAAEJ, ou seja, 
permite o pagamen-
to, com desconto, das 
dívidas contraídas 
junto ao Serviço Au-
tônomo de Água e Es-
goto de Jaboticabal 
vencidas até o dia 30 
de junho de 2022. De 
acordo com o texto 
aprovado por unani-
midade, o ingresso 
do contribuinte ao 
REFIS do SAAEJ deve 
ser feito por reque-
rimento. Quem optar 
pelo pagamento in-
tegral à vista do dé-
bito até o dia 30 de 
setembro de 2022, 

não pagará os juros 
e multa de mora; até 
dia 31 de outubro de 
2022, a anistia será 
de 90% dos juros e 
da multa de mora; 
até dia 20 de dezem-
bro, o desconto será 
de 80% dos juros e 
da multa de mora. 
Já para aqueles que 
preferirem o paga-
mento parcelado em 
12 vezes mensais, a 
anistia dos juros e da 
multa de mora será 
de 90%; para 24 par-
celas mensais o des-
conto será de 80% 
dos juros e da multa 
de mora; no parce-
lamento em 36 ve-
zes mensais, a anis-
tia será de 70% dos 
juros e da multa de 
mora; e para dividir 
em 48 parcelas men-
sais, o desconto será 
de 60% dos juros e da 
multa de mora.

O PL nº 294/2022, 
de autoria dos vere-
adores Val Barbie-
ri e Dr. Edu Fenerich 
(MDB), que institui 
em Jaboticabal o selo 
“PET BEM-VINDO”, 
também foi aprovado 
de forma unânime pe-
los parlamentares. A 
matéria tem por obje-
tivo certificar oficial-
mente hotéis, sho-
ppings, lojas, bares 
e restaurantes que 
autorizam a entrada, 
circulação e perma-
nência de animais de 
estimação acompa-
nhado dos seus tu-
tores. Ainda segundo 
o texto aprovado, o 
selo “PET BEM-VIN-
DO” pode ser utiliza-
do na entrada dos es-
tabelecimentos para 
informar sobre a 
permissão de entra-
da, circulação e per-
manência de animais 
de estimação, acom-
panhados dos seus 
tutores, nos estabe-
lecimentos. O texto 
veda o ingresso e a 
circulação em áreas 
de armazenamento, 
produção e manipu-
lação de alimentos, 
além de prever obri-
gações aos estabe-
lecimentos que ade-
rirem ao selo, bem 
como algumas veda-
ções aos tutores. O 
projeto segue para 
sanção ou veto do 
prefeito municipal.

Ainda foram apre-
ciados e aprovados 
por unanimidade ou-
tros dois projetos, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, relacionados 
à abertura de crédi-
to: o PL nº 295/2022, 
que autoriza a aber-
tura de um crédito 

adicional suplemen-
tar de pouco mais de 
R$ 17.6 milhões no 
orçamento da pre-
feitura para suple-
mentação de saldos 
orçamentários para 
pagamento de folha 
dos servidores, cus-
tos com água, ener-
gia, internet, tele-
fone, combustível e 
precatórios prove-
nientes de decisões 
judiciais; e o PL nº 
296/2022, que abre 
um crédito adicional 
especial de cerca de 
R$ 2.1 milhões desti-
nados ao “Programa 
Recomeço”, que deve 
beneficiar os micro-
empreendedores in-
dividuais afetados 
pela pandemia da CO-
VID-19.

SESSÃO EXTRAOR-
DINÁRIA – Logo após 
o término da sessão 
ordinária, a presi-
dente abriu sessão 
extraordinária para 
a apreciação em 2ª 
discussão e votação 
dos três projetos que 
não obtiveram vota-
ção unânime em 1º 
turno. Foi o caso do 
PL nº 217/2022 (que 
trata da permissão 
de sepultamento, nos 
cemitérios públicos 
do município, de ani-
mal doméstico que vi-
veu com seu tutor em 
casa ou apartamen-
to). A matéria voltou 
a receber votos con-
trários dos vereado-
res Pepa Servidone, 
Gilberto de Faria e 
Paulo Henrique Advo-
gado, com abstenção 
da vereadora Dra. 
Andréa Delegada. 
Por sua vez, o PL nº 
280/2022 (que trata 
da abertura de cré-
dito de R$ 1.5 milhão 
no orçamento da pre-
feitura), novamente 
computou votos con-
trários dos vereado-
res Pepa Servidone e 
Dra. Andréa. O PL nº 
281/2022 (abertu-
ra de crédito R$ 971 
mil), voltou a regis-
trar os votos contrá-
rios dos vereadores 
Pepa Servidone, Dra. 
Andréa Delegada, 
Prof. Jonas, Profa. 
Paula e Paulo Hen-
rique Advogado. Os 
três projetos, apro-
vados em definitivo 
por maioria, seguem 
para sanção ou veto 
do prefeito munici-
pal, prof. Emerson 
Camargo.

 - Íntegra da sessão 
>https:// www.

youtube. com/ 
w a t c h ? v = 0 n 2 W m 
Ao0OLM&t=8068s
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Em parceria com o SENAC, Prefeitura de Jaboticabal 
apresenta o curso “Atendente de Farmácia”

A Prefeitura de Ja-
boticabal, em par-
ceria com o SENAC, 
apresenta aos in-
teressados o curso 
“Atendente de Far-
mácia”. O curso é to-
talmente gratuito e 
tem como objetivo 
capacitar o partici-
pante para atuar em 
drogarias e farmá-
cias com manipula-
ção, no atendimento 
ao cliente, realizando 
processos de apoio 
à dispensação de 
medicamentos e à 
comercialização de 
cosmético, produtos 
e higiene pessoal, 
perfumaria e outros 
produtos para saúde, 
e também no auxílio 
ao processo de orga-
nização e controle de 
estoque. O curso, que 
conta com certifi ca-
do, acontece entre 
29 de agosto e 30 de 
novembro, de segun-

da a sexta-feira, das 
18h30 às 22h30. 

Posso fazer este 
curso?

Você deve ter con-
cluído o ensino fun-
damental e ser maior 
de 17 anos. Este cur-
so é para quem gos-
ta de se comunicar 
com pessoas, tem 
afi nidade com a área 
da saúde e quer atu-
ar no atendimento a 
clientes em droga-
rias e farmácias com 
manipulação. Caso 
a sua turma tenha 
aulas remotas, você 
precisará usar um 
celular, tablet ou, 
preferencialmente, 
um computador com 
conexão à internet. 
Também vai precisar 
de uma calculadora 
simples.

O que vou apren-
der?

- Atuar sempre sob 
a supervisão de far-
macêuticos

- Identifi car na re-
ceita médica a subs-
tância solicitada e as 
possibilidades de se-
paração ou manipu-
lação

- Selecionar produ-
tos de higiene pesso-
al, perfumaria e cos-
méticos, orientando 
sobre seus benefícios 
e contraindicações

- Calcular a quanti-
dade do medicamen-
to a ser dispensada a 
clientes

- Orientar clientes 
sobre validade, pre-
ço, posologia, via de 
administração, arma-
zenamento e descar-
te de medicamentos

- Saber orientar 
sobre programas de 
governo para acesso 
a medicamentos

- Conceitos e carac-
terísticas de drogas, 

insumos farmacêuti-
cos, fármacos, remé-
dios e medicamentos

- Conhecimentos 
sobre cuidados espe-
cífi cos para públicos 
especiais

- Lidar com softwa-
res utilizados em far-
mácias e drogarias

- Auxiliar na orga-
nização e controle de 
estoque

Como me matricu-
lar?

Após se matricu-
lar, você precisará 
dos seus documentos 
pessoais. Então, já 
deixe separado:

- RG (apresentar 
original)

- CPF (apresentar 
original)

Você também pode 
apresentar outro do-
cumento de identifi -
cação original que 
tenha os números do 
seu RG e CPF.
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8ª Corrida Coplana Pegada Sustentável: corrida presencial 
deve atrair público de todo o interior de São Paulo

Estão abertas as ins-
crições para a 8ª Cor-
rida Coplana Pegada 
Sustentável, que acon-
tecerá no dia 4 de se-
tembro (domingo), em 
Guariba/SP. O prazo 
para os interessados 
se inscreverem vai até 
26 de agosto, e as va-
gas são limitadas. 

As expectativas são 
muito positivas para 
este ano, visto que an-
tes da pandemia, em 
2019, a iniciativa reu-
niu cerca de 600 cor-
redores de 40 municí-
pios. Em 2020 e 2021, 
a corrida permaneceu, 
mas no formato vir-
tual e somente com a 
participação de cola-

boradores da Coplana, 
Socicana e Sicoob Coo-
pecredi. 

Neste ano de 2022, 
o valor da inscrição é 
de R$ 40,00 para pú-
blico geral e pode ser 
feita no site www.pau-
l inhosports .com.br. 
Para colaboradores 
da Coplana, Socicana 
e Siccob Coopecredi, a 
participação na Pega-
da Sustentável ocorre 
com a doação de 1 kg 
de alimento não pere-
cível.

Os alimentos e valo-
res arrecadados com 
todas as inscrições se-
rão integralmente doa-
dos à Associação Casa 

da Criança de Guariba. 
Entre os objetivos da 
corrida estão a con-
tribuição com causas 
sociais, a promoção da 
integração de colabo-
radores e comunidade 
e a disseminação da 
importância da ativida-
de física para a saúde. 

A corrida tem opções 
para todos: atletas, 
aspirantes e pessoas 
que defendem a saúde 
e a qualidade de vida 
por meio de atividade 
física. Os prêmios se-
rão oferecidos para os 
três primeiros coloca-
dos de cada categoria: 
Colaboradores e Geral, 
no masculino e femini-
no, 5 km e 10 km, com 

valores que variam de 
R$ 250,00 a R$ 900,00.

Para efeito da conta-
gem do tempo da pro-
va, as categorias Jú-
nior, Máster e Sênior 
referem-se, respecti-
vamente, aos corredo-
res de 18 a 34 anos, 35 
a 54 anos e acima de 
55 anos. E para quem 
não quer competir, a 
participação também 
é válida com o trajeto 
de 3 km na caminhada.  
Todos ganham meda-
lha de participação.

A largada acontece 
às 8 horas, no bairro 
Nova Rocca, em Guari-
ba/SP, no dia 4 de se-
tembro. A realização 

é da Coplana, com or-
ganização de Paulinho 
Sports e apoio Socica-
na e Sicoob Coopecre-
di. 

Reforçando: vagas 
limitadas e inscrições 
somente até 26 de 
agosto, em www.pauli-
nhosports.com.br

Prefeito Prof. Emerson Camargo comemora 
chegada dos kits escolares; investimento é 

de, aproximadamente, R$3 milhões
O prefeito de Jabo-

ticabal, Prof. Emerson 
Camargo comemo-
rou na quarta-feira 
(17/08), a chegada dos 
kits escolares que se-
rão distribuídos aos 
mais de seis mil alunos 
que compõem a rede 
municipal de ensino. 
O kit é composto por 
duas camisetas, duas 
bermudas, uma calça, 
uma jaqueta, dois pa-
res de meia, um tênis e 
uma mochila, que será 
com ou sem rodinha. 
O investimento é de, 

aproximadamente, R$3 
milhões de reais.

“Finalmente recebe-
mos os kits escolares 
em Jaboticabal. Ao lon-
go desta semana, nos-
sa equipe da Secre-
taria de Educação, ao 
lado da Frente de Tra-
balho e Tiro de Guerra, 
se uniu para separar 
todo o material por uni-
dade escolar. Agora, 
as escolas começam a 
receber os materiais, 
que serão divididos 
por alunos. A expecta-

tiva é de que até o fi nal 
desta próxima semana 
todas as famílias já es-
tejam com o kit esco-
lar”, explicou o prefeito 
Prof. Emerson.

A Secretária de Edu-
cação, Cultura, Espor-
te e Lazer, Lucia Vas-
ques não escondeu a 
emoção na separação 

dos kits. “É uma emo-
ção muito grande. 
Quando lembro lá na 
minha infância, quando 
tínhamos uma difi cul-
dade danada em ter-

mos o nosso uniforme, 
e hoje, como secretá-
ria, oportunizar isso 
para tantas crianças, 
é uma alegria imensa”, 
afi rmou.

M Á R C I O 
AMORIM RE-
CEBENDO UMA 
LINDA CAMISA 
GOLA POLO DA 
GERENTE JU-
LIANA DA MON-
TREAL MODA E 
CASA. SORTEIO 
REALIZADO NO 
“DIA DOS PAIS” 
NO PROGRAMA 
VIOLA E CIA DO 
C O M U N I C A -
DOR LUCAS JU-
NIOR DA GAZE-
TA-FM. 

PA R A B É N S 
MÁRCIO!
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#AgostoDourado: Aleitamento Materno é assunto 
de palestra na Câmara de Jaboticabal

Ialorixá Neide Ribeiro recebe Diploma de Honra 
ao Mérito na Câmara de Jaboticabal

Na próxima quarta-
-feira (24/08), a Es-
cola do Legislativo da 
Câmara Municipal de 

A Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
confere em Ato So-
lene, no próximo dia 
25 de agosto (quinta-
-feira), às 17 horas, 
Diploma de Honra ao 
Mérito à Ialorixá Nei-
de Ribeiro.

A honraria foi pro-
posta pela vereado-
ra Profa. Paula (PT) e 
aprovada em sessão 
ordinária no dia 21 
de março de 2022, 
resultando no Decre-
to Legislativo nº 780 
de 22 de março de 
2022.

Jaboticabal promove 
um ciclo de palestras 
sobre o Aleitamen-
to Materno. O evento, 

que conta com o apoio 
do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel e 
da UNIMED, é gratuito, 

aberto ao público (va-
gas limitadas), e será 
transmitido ao vivo 
pelo canal da Câmara 
no YouTube e retrans-
mitido pelo Facebook. 
O evento começa às 
19h30 no Plenário da 
Casa.

O evento faz alu-
são ao Agosto Dou-
rado, designado pela 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para 
simbolizar a luta pelo 
incentivo à amamen-
tação – a cor dourada 
está relacionada ao 
padrão ouro de quali-
dade do leite materno. 
A ação é voltada para 
gestantes, puérperas, 
estudantes e profis-
sionais da área inte-
ressados em saber 

um pouco mais sobre 
esta importante fase 
da vida.

O médico pediatra Dr. 
Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi abordará so-
bre “A importância do 
aleitamento materno 
para o recém-nascido, 
para a mãe e para a 
família”. Dr. Gerbasi é 
formado em medici-
na pela Faculdade de 
Medicina de Catandu-
va (UNIFIPA); com re-
sidência em pediatria 
pela UNESP Botuca-
tu; MBA em Gestão de 
Saúde; pós-graduado 
em Auditoria Médica; 
e provedor da Irman-
dade Santa Casa de 
Misericórdia de Jabo-
ticabal (2011 a 2021).

Na ocasião também 
haverá orientações 
relevantes sobre alei-
tamento materno com 
a enfermeira obstetra 
Priscila Amaral Ra-
mos, que traz como 
tema “Fases impor-
tantes: aleitamen-
to materno de 0 a 2 
anos”. Formada em 
enfermagem, Priscila 
atuou em UTI adulto 
e neonatal; foi coor-
denadora na CETEC 
Jaboticabal; docen-
te na Faculdade São 
Francisco de Barrei-
ras (BA); atuou por 22 
anos na enfermagem 
geral e seis como en-
fermeira obstetra. 
Atualmente ela é co-
ordenadora do setor 
Maternidade do Hos-
pital Santa Isabel.

 

 

 

 
  

                                     O PORQUE DAS DIFICULDADES DA VIDA? 

          Bíblia, em Tiago 1. 2-8 relata “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes 
por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, 
em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos 
dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada 
duvidando; pois o que dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não 
suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa; homem de ânimo dobre, inconstante 
em seus caminhos. 
 
          DEUS permite que passemos por provações para nós reagirmos diante dessa provação, 
exercitando a fé e assim nunca fraquejarmos. Pois uma vez que a nossa fé é confirmada ela 
produzirá perseverança. A fé é um Dom de Deus, mas a aplicação da fé, a execução da fé, é de 
responsabilidade nossa. Ou seja, Deus me dá fé, mas quem exerce ela sou eu. Cada vez que 
somos provados e exercemos a fé que Deus nos dá, somos aprovados e crescemos 
espiritualmente. Isso porque existem pessoas que ainda não atingiram um nível de maturidade 
forte o bastante, ou seja, não estão exercendo a fé que receberam de 
Deus e ficam desanimadas quando enfrentam vários tipos de problemas na vida. 
 
          Provérbios 24.10 “Se te mostras fracas no dia da angústia, a tua força é pequena”. 
 
          Por maior que seja a dificuldade nunca devemos mostrar que estamos fracos, desanimados, 
mas, antes devemos sempre mostrar fé e animo. Esse deve ser o comportamento de um cristão. 
Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, ele sempre se mostra forte, pois sabe que 
Deus está no controle de tudo. 
          Esse é um ensinamento que tiramos deste texto: Que Deus prova a nossa fé para nos 
fortalecer, e a confirmação dessa fé gera em nós perseverança. 
          O texto diz isso porque tem pessoas que começam firmes, animados – mas com o tempo 
vão fraquejando, vão desanimando e lhes falta a paciência. Achar que Deus está demorando muito 
para fazer aquele deserto passar é faltar com a fé. 
          Faltando fé, não há aprovação, sem aprovação não é gerado no coração a perseverança. 
Ou seja, diante de uma provação, você pode exercer fé, e conseguir perseverar, mas se a 
perseverança não for completa, a sua fé não será confirmada. Não podemos desanimar quando 
estivermos passando na prova. 
 

 

                             
        
 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Sabrina Estábile Fujiyama

Ela é mais uma bele-
za do interior Paulista 
e merece ser nosso des-
taque da semana. Não 
apenas pela beleza, mas 
também pelo talento, ca-
risma e desenvoltura. A 
new face é natural de Ri-
beirão Preto,  tem apenas 
20 anos de idade, 1, 75 de 
altura, do signo de libra, 
e integra o time de mode-
los First Models, agência 
com modelos brilhando 
internacionalmente.

Guardem bem esse 
fascinante rosto, por que 
será sucesso com certe-
za!

A bela já se prepara 
para sua primeira tem-
porada internacional.

De olho nela!

Conhecida popu-
larmente como Oyá 
Neide, também é re-
ferência por sua mili-
tância em defesa dos 
Direitos da Comu-
nidade Negra e das 
Tradições de Matriz 
Africana e Iorubana.

Jaboticabalense de 
nascimento, a Ialori-
xá deixou o município 
ainda criança. Atual-
mente, Neide é ma-
triarca do Egbé Awo 
Àse Yá Mesan Orun, 
instituição tradicio-
nal de matriz africa-

na que se dedica à 
preservação da cul-
tura e das tradições 
milenares do povo 
Iorubá da cidade de 
Ribeirão Preto (SP).

“O reconhecimen-
to dos esforços de 
Neide Ribeiro na luta 
pela inclusão da cul-
tura do povo negro 
em nosso país deve 
ser destacado e lem-
brado, por isso deci-
dimos atender a esta 
solicitação popular”, 
manifestou Profa. 
Paula, autora da ho-
menagem.
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Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo 
marca presença na Associação dos Recicladores 

do Aterro Sanitário e anuncia ações 

Novo equipamento permitirá que recém-nascidos 
sejam registrados ainda na maternidade

O prefeito de Jabo-
ticabal, Prof. Emerson 
Camargo marcou pre-
sença na quinta-feira, 
18, na Associação dos 
Recicladores do Aterro 
Sanitário para anunciar 
novidades em prol dos 
recicladores. O prefeito 
atendeu as reivindica-
ções da associação e irá 
ampliar o espaço oferta-
do atualmente e disponi-
bilizar um novo barra-
cão ao grupo.

“Dia 17/08, nós re-
alizamos uma reunião 
na Prefeitura Muni-
cipal para discutir al-
gumas ações neces-
sárias e hoje estive 
pessoalmente no local 
para passar aos reci-

A partir de agora, todo 
recém-nascido sairá 
da maternidade com a 
certidão de nascimen-
to. O Prefeito Emerson, 
através da Prefeitura de 
Jaboticabal, entregou, 
dia 15 de agosto, o equi-
pamento que permitirá 
que esta ação aconteça.  

Em uma importante 
parceria entre Tribu-
nal de Justiça, Cartó-
rio de Registro Civil de 
Jaboticabal, Hospital 
e Maternidade Santa 

cladores quais serão 
as ações. Conheço as 
demandas há bastante 
tempo e vamos iniciar 
mudanças que são ne-
cessárias. Nossos re-
cicladores precisam 
de mais dignidade de 
trabalho e melhores 
condições”, afi rmou o 
prefeito Prof. Emerson. 
O novo barracão para a 
associação também irá 
contribuir com o pró-
prio aterro, liberando 
espaço e aumentando 
sua vida útil. 

Para que o proces-
so aconteça de forma 
estruturada, a Pre-
feitura conta com a 
parceria da FCAV/
Unesp de Jabotica-

bal, Sebrae e Reusa, 
além da Secretaria 
de Agricultura, Abas-

Estão seguindo os 
recados? Espero que 
sim. Então, vamos 
para os nosso 5º. 
Recado, baseado na 
fonte citada abaixo, 
fortalecendo, purifi -
cando e iluminando 
teus chacras, com 
esta invocação, em 
continuação com o 
que dissemos sobre 
chacra, no recado 
anterior.

Eu inspiro Luz, atra-
vés do centro do meu 
coração, tornando o 
meu coração uma lin-
da bola de luz, que me 
permite expandir.

Eu inspiro Luz, atra-
vés do centro do meu 
coração, deixando 
que a Luz se expanda, 
envolvendo os cha-
cras da garganta e do 
plexo solar, formando 
um campo unifi cado 
de Luz, dentro, atra-
vés e em volta do meu 
corpo.

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

INVOCAÇÃO DA UNIFICAÇÃO DOS CHAKRAS
Eu inspiro Luz, 

através do centro do 
meu coração, dei-
xando que a Luz se 
expanda, envolvendo 
os chacras da visão e 
do umbigo, formando 
um campo unifi cado 
de Luz, dentro, atra-
vés e em volta do meu 
corpo.

Eu inspiro Luz, 
através do centro do 
meu coração, dei-
xando que a Luz se 
expanda, envolvendo 
os chacras da coroa 
e da base, formando 
um campo unifi cado 
de Luz, dentro, atra-
vés e em volta do meu 
corpo.

Eu inspiro Luz, 
através do centro do 
meu coração, dei-
xando que a Luz se 
expanda, envolven-
do os chacras Alfa e 
Ômega, formando um 
campo unifi cado de 
Luz, dentro, através e 
em volta do meu cor-
po. Deixo que a Onda 
do Arcanjo Metatron 
se mova entre esses 
dois pontos. EU SOU 
uma unidade de Luz.

Eu inspiro Luz, atra-
vés do centro do meu 
coração, deixando 
que a Luz se expanda, 
envolvendo o 8º cha-
cra e a parte supe-
rior de minhas coxas, 
formando um cam-
po unifi cado de Luz, 
dentro, através e em 
volta de meu corpo. 
Deixo que meu corpo 
emocional se funda 
com meu corpo físico. 
EU SOU uma unidade 
de Luz.

Eu inspiro Luz, atra-
vés do centro do meu 
coração, deixando 
que a Luz se expan-
da, envolvendo o 9º. 
chacra e a parte infe-
rior de minhas coxas 
para formar um cam-
po unifi cado de Luz, 
dentro, através e em 
volta de meu corpo. 
Deixo que meu corpo 
mental se funda com 
meu corpo físico. EU 
SOU uma unidade de 
Luz.

Eu inspiro Luz, 
através do centro do 
meu coração, dei-
xando que a Luz se 
expanda, envolvendo 

o 10º. chacra e meus 
joelhos, formando 
um campo unifi cado 
de Luz, dentro, atra-
vés e em volta do meu 
corpo. Eu deixo que 
meu corpo espiritual 
se funda com o cor-
po físico, formando o 
campo unifi cado. EU 
SOU uma unidade de 
Luz.

Eu inspiro Luz, 
através do centro do 
meu coração, dei-
xando que a Luz se 
expanda, envolvendo 
o 11º. chacra e a par-
te superior da barri-
ga de minhas pernas, 
formando um cam-
po unificado de Luz, 
dentro, através e em 
volta do meu corpo. 
Eu deixo que a Men-
te Suprema se funda 
com o campo unifi-
cado. EU SOU uma 
unidade de Luz.

Eu inspiro Luz, 
através do centro 
do meu coração, 
deixando que a Luz 
se expanda, envol-
vendo o 12º. chacra 
e a parte inferior da 
barriga de minhas 

pernas, formando 
um campo unificado 
de Luz, dentro, atra-
vés e em volta do 
meu corpo. Eu deixo 
que a Mente Crística 
Suprema se funda 
com o campo unifi-
cado. Eu Sou uma 
unidade de Luz.

Eu inspiro Luz, 
através do centro 
do meu coração, 
deixando que a Luz 
se expanda, envol-
vendo o 13º. chacra 
e meus pés, forman-
do um campo unifi-
cado de Luz, dentro, 
através e em volta 
do meu corpo. Eu 
permito que a Mente 
Suprema EU SOU se 
funda com o campo 
unificado. EU SOU 
uma unidade de Luz.

Eu inspiro Luz, 
através do centro do 
meu coração, dei-
xando que a Luz se 
expanda, envolvendo 
o 14º. chacra indo 
até abaixo dos meus 
pés, formando um 
campo unifi cado de 
Luz, dentro, através 
e em volta do meu 

corpo. Eu deixo que 
a Presença da Fonte 
se mova através do 
campo unifi cado. EU 
SOU uma unidade de 
Luz.

Eu inspiro Luz, 
através do centro 
do meu coração. Eu 
peço que o nível su-
premo do meu Espíri-
to se irradie do cen-
tro do meu coração, 
preenchendo este 
campo unifi cado. Eu 
irradio por todo este 
dia. EU SOU uma uni-
dade de Espírito.

Assim nós pedimos, 
assim nós deseja-
mos, assim seja!

..................
Fonte: Do livro: ‘O 

Que É O Corpo De 
Luz’ – do Arcanjo 
Ariel, canalizado por 
Tashira Tachi-ren

..................
Por hoje é só... Que 

Deus nos abençoe a 
todos, desde que fa-
çamos a nossa parte.

IRINEU NOGUEIRA 
– Respons. pelos Es-
tudos realizados na 
SETE. Jaboticabal, 
17/08/2022.

Isabel e Prefeitura de 
Jaboticabal, foram en-
tregues os equipamen-
tos que serão utiliza-
dos para que o registro 
dos recém-nascidos 
aconteça na própria 
maternidade, onde um 
funcionário do cartório 
de registros fará o pro-
cesso. 

Mais agilidade e me-
nos burocracia em um 
momento tão importan-
te de nossa história.

tecimento e Meio Am-
biente, Secretaria da 
Assistência e Desen-

volvimento Social e 
SAAEJ. Atualmente, 
a associação conta 

com 15 profissionais 
que serão beneficia-
dos diretamente.
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Renata Assirati atende população e indica 
semáforos em pontos estratégicos de Jaboticabal

A presidente da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, Renata Assirati, 
está sempre em busca 
de melhorias para a po-
pulação e, principalmen-
te, segurança. E como o 
trânsito de Jaboticabal 
vem sofrendo com au-
mento de veículos, mo-
tos, entre outros, há a 
necessidade de novos 
semáforos para a segu-
rança de todos. 

No fi nal do mês de ju-
lho, foi implantado o se-
máforo na Avenida Car-
los Berchieri (Marginal), 
sentido bairro Monter-
rey e Paço Municipal. 
Este pedido foi realizado 
ao executivo e entregue 
ao diretor de Trânsito, 
José Reinaldo Miciano e 
na Secretaria de Obras, 
por meio da vereadora e 
presidente do Legislati-
vo, Renata Assirati.

“Foi uma solicitação 
que se faz muito ne-
cessária, uma vez que 
motoristas e pedestres 
que transitam pelo local 
apontaram a necessida-
de de instalação de um 
semáforo devido ao in-
tenso fl uxo de veículos, 
principalmente em ho-
rários de pico, causando 
transtornos a todos que 
utilizam aquele caminho 
diariamente. Principal-
mente aos moradores 
dos bairros Colina Ver-
de, Monterrey, Athenas, 
Barcelona, além da Es-
cola Sesi, que conta com 
um grande fl uxo. Pode-
riam ocorrer acidentes 
graves. Fiz o pedido ao 
nosso prefeito Emerson 
Camargo que entendeu 
a necessidade e passou 
para os órgãos compe-
tentes. O semáforo foi 
instalado e a segurança 

no trânsito, claro, au-
mentou”, destaca Rena-
ta Assirati. 

Outros pedidos de se-
máforos também foram 
feitos, como no cruza-
mento da Avenida Gene-
ral Glicério com a Rua 
São Sebastião e também 
no cruzamento General 
Glicério com a Rua Rui 
Barbosa e também Ba-
rão do Rio Branco. Ou-
tro pedido foi na Avenida 
13 de maio, esquina com 
a Castro Alves, e esqui-
na com a Rua Monteiro 
Lobato.

“Temos que estudar 
as necessidades e ver 
a possibilidade destes 
pedidos. O Executivo e o 
departamento de Trân-
sito estão sempre em-
penhados para a busca 
de mais segurança e 

cuidados com o trânsi-
to do nosso município. 
Além de semáforos, vá-
rios pedidos também 

foram feitos de lomba-
das e redutores de ve-
locidade. É importante 
que todos tenham os 

cuidados necessários 
para tornar possível 
um trânsito muito mais 
seguro, motoristas e 

condutores também 
têm que fazer a parte 
nos cuidados”, fi naliza 
Renata Assirati. 


