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Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson 
Camargo marca presença nas escolas para 

a entrega dos uniformes escolares
O prefeito de Jabo-

ticabal, Prof. Emer-
son Camargo mar-
cou presença ao 
longo desta semana, 
ao lado da Secretária 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Lu-
cia Vasques, nas es-
colas de Jaboticabal 
para a entrega dos 
uniformes escolares. 
O kit é composto por 
duas camisetas, duas 
bermudas, uma cal-
ça, uma jaqueta, dois 
pares de meia, um 
tênis e uma mochila, 
que será com ou sem 
rodinha.

Renata Assirati é homenageada como 
“Amigo do Tiro de Guerra” durante 

Solenidade do Dia do Soldado
O Tiro de Guer-

ra 02-018 de Ja-
boticabal realizou 
na noite da última 
quinta-feira, dia 
25, Solenidade em 
comemoração ao 
Dia do Soldado, 
na própria sede 
do Tiro de Guer-
ra e no comando 
do Chefe de Ins-
trução, Sargento 
Fabio Vinicius de 
Carvalho Fabre. 

Câmara Municipal de Jaboticabal entrega Diploma 
de Honra ao Mérito à Ialorixá Neide Ribeiro

A Câmara Municipal de Jaboticabal entregou ofi cialmente, no fi nal da tarde de quinta-feira (25/08), 
o Diploma de Honra ao Mérito à Ialorixá Neide Ribeiro. O Ato Solene, realizado no Plenário do Palácio 
Ângelo Berchieri, foi conduzido pela presidente da Casa, Renata Assirati, e contou com a presença de 
familiares e amigos.

A honraria foi concedida à Ialorixá Neide Ribeiro em cumprimento o Decreto Legislativo nº 780 de 22 
de março de 2022, de autoria da vereadora Profa. Paula de Faria.
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O que sai pela nossa 
boca diz muito sobre 
nós. Entregamo-nos à 
crítica, à maledicência, 
falamos mal, aponta-
mos erros, entoamos 
ou engrossamos a má 
notícia, a fofoca, a intri-
ga, o diz que me disse. 
Isso sem que o outro 
saiba, veja, ou ‘prote-
gidos’ pelas telas, nos 
manifestando nas redes 
sociais. E, nesse hábito, 
desonramos o equipa-
mento emprestado por 
Deus a nós para a nos-
sa comunicação. Só pra 
constar: isso traz con-
sequência para as fi -
bras espirituais de que 
somos feitos e, um dia, a 
conta chega... 

No espaço mais ínti-
mo de nossos relacio-
namentos, repete-se a 
indelicadeza? Você se 
preocupa em como se 
sentem as pessoas que 
te ouvem? Como é a sua 
voz e o que você diz às 
pessoas da sua famí-
lia, do trabalho e seus 
amigos?  Você já parou 
pra se perceber? É bom 
ter você por perto? Sai-
ba que a qualidade das 
vibrações e energia do 
que você pensa, sente, 
fala e faz é determinan-
te na construção da 
sua paz e do ambiente 
no qual você vive. 

André Luiz no livro 
Sinal Verde, psicogra-
fi a de Chico Xavier, li-
ção 3, ‘Nos domínios da 
voz’, nos propõe rica 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Como você fala com as pessoas? 
É bom ter você por perto?

refl exão a respeito do 
assunto. Tomo pra mim 
e deixo com vocês! Até 
a semana que vem! 

“Observe como vai 
indo a sua voz, porque 
a voz é dos instrumen-
tos mais importantes 
na vida de cada um. 
A voz de cada pessoa 
está carregada pelo 
magnetismo dos seus 
próprios sentimentos.

*
Fale em tonalidade 

não tão alta que assus-
te e nem tão baixa que 
crie difi culdade a quem 
ouça.

*
Sempre aconselhável 

repetir com paciência o 
que já foi dito para o in-
terlocutor, quando ne-
cessário, sem alterar 
o tom de voz, entenden-
do-se que nem todas as 
pessoas trazem audi-
ção impecável.

*
A quem não disponha 

de facilidades para ou-
vir, nunca dizer frases 
como estas: “Você está 
surdo?”, “Você quer que 
eu grite?”, “Quantas ve-
zes quer você que eu 
fale?” ou “Já cansei de 
repetir isso”.

*
A voz descontrola-

da pela cólera, no fun-
do, é uma agressão e a 
agressão jamais con-

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

vence. Converse com 
serenidade e respeito, 
colocando-se no lugar 
da pessoa que ouve, 
e educará suas mani-
festações verbais com 
mais segurança e pro-
veito.

*
Em qualquer telefo-

nema, recorde que no 
outro lado do fi o está 
alguém que precisa 
de sua calma, a fi m de 
manter a própria tran-
quilidade.”

Imagem: Pinterest

****
REUNIÕES ONLINE 

ABERTAS – Vibrações 
do passe e fl uidifi cação 
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

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

 

 

 

 
                           QUEM PODERÁ SALVAR-SE!? O JOVEM RICO? 

          Jesus estava nas últimas semanas do seu ministério estava  entrando em Jerusalém, então, 
se aproxima um jovem e rico príncipe, que lhe faz uma indagação sincera: Bom Mestre, que farei 
para herdar a vida eterna? Ora, a pergunta era crucial e pouco tinha a ver com ser bem sucedido, 
se dar bem. Tinha ver com as inquietações daquele moço. De fato, dinheiro não compra paz de 
espírito. Aliás, não compra felicidade, amor, amizade verdadeira, fé, salvação, saúde e uma série 
de coisas que nos trazem bem estar. As pessoas precisavam de algo mais. Jesus não facilita: 
“Conheces os mandamentos?“ e começa a falar de alguns: Não adulterarás; não matarás; não 
furtarás; não dirás falso testemunho; não defraudarás alguém; honra a teu pai e a tua mãe; ama a 
teu próximo como a ti mesmo… jovem devolve na mesma moeda: “Tudo isso tenho feito desde a 
mais tenra mocidade”. Ele não sabia é que Jesus estava só ensaiando a resposta mais desafiadora, 
que envolvia seis decisões dificílimas: 1) Vai,2) Vende tudo o que tens, 3) Reparte com os pobres, 
4) Vem, 5) Toma a cruz, 6) Segue-me.  
 
          Ele foi embora cabisbaixo sem dizer palavra, encontrara Jesus, mas não encontrara 
salvação. Mas não triste de qualquer maneira. As palavras de Jesus havia mexido com o mais 
interior daquele jovem. Era tudo em que ele confiava e do que não queria se afastar. Porém, ao 
contrário, o que tornava Jesus angustiado era se afastar de seu Pai! O convite que Jesus fez àquele 
homem não foi algo que ele nunca tenha feito. Por vezes achamos que o nosso esforço é 
exagerado, mas Deus fez muito mais para nos salvar. As mesmas regras, as mesmas exigências, 
a mesma renúncia. Ou nos enquadramos nos padrões do Mestre ou seguimos nossa própria 
estrada. O jovem não suportou as exigências e foi embora triste. A história se encerra com a famosa 
colocação de Jesus dizendo que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, do que 
um rico entrar no reino de Deus.  
 
          O problema, porém, não era a riqueza, mas levar a cruz e renunciar ao mundo. Ao que é 
retrucado: “Quem pode, então, se salvar?” Ele ensina magistralmente: “Para os homens é 
impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis” (Marcos 10:27). 
A salvação é algo sobrenatural. Impossível de ser compreendida pela mente humana. Inegável é 
que é indispensável renunciar e seguir o Mestre, crendo que Ele é capaz de nos dar um tesouro 
maior que as riquezas deste mundo: a salvação eterna! 
 

 
 

 
 
 

Estão abertas as 
inscrições para a 

volta do CASAMENTO 
COMUNITÁRIO!

Acesse jabo-
ticabal.sp.gov.
br, clique no 
banner e faça 
a sua inscri-
ção. O even-
to já tem data 
m a r c a d a : 
será em 19 de 
novembro, na 
Sthécla Hall. 
Em caso de 
dúvidas, en-
tre em conta-
to com a Se-
cretaria de 
Assistência e 
D e s e n v o l v i -
mento Social
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PL que disciplina Transporte de Alunos Universitários é 
aprovado por unanimidade em sessão extraordinária

Os vereadores 
aprovaram por una-
nimidade o proje-
to que disciplina o 
transporte de Alunos 
Universitários, de au-
toria do Poder Exe-
cutivo, pautado para 
votação em sessão 
extraordinária nessa 
terça-feira (23/08), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

O Projeto de Lei nº 
297/2022, que disci-
plina o Transporte de 
Alunos Universitário 
para Faculdades, Es-
colas Técnicas e Esta-

belecimentos de En-
sino da Região, cria a 
Comissão de Estudos 
e Transportes de Es-
tudantes Universitá-
rios de Jaboticabal, 
que depois de sofrer 
emenda parlamentar 
de autoria da totali-
dade dos vereadores 
presentes na sessão 
extraordinária, ficou 
assim composta: 05 
(cinco) representan-
tes do Conselho Mu-
nicipal de Educação; 
02 (dois) do Poder 
Executivo; 02 (dois) 
do Poder Legislativo 
e 01 (um) represen-

tante dos universi-
tários, por linha de 
transporte atendida. 
O PL ainda contem-
pla que estudantes 
c o m p r o v a d a m e n -
te carentes terão o 
transporte gratuito 
assegurado pelo Po-
der Público. O alu-
no passará por uma 
avaliação socioeco-
nômica para a con-
cessão da isenção. 
A avaliação socio-
econômica ficará a 
cargo da Secretaria 
Municipal de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social.

Cursos profi ssionalizantes gratuitos 
para os bolsistas do PEAD

Secretaria de As-
sistência e Desen-
volvimento Social, 
Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte 
e Lazer e Senac fe-
cham parceria para 
elaboração de cursos 
prof iss ional izantes 
gratuitos para os bol-
sistas do PEAD – Pro-
grama Emergencial 
de Auxílio-Desempre-
go.  

Na sexta-feira, 19 de 
agosto, aconteceu uma 
reunião entre a Secre-
taria de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial e o Senac de Ja-
boticabal, contando 
também com a partici-

pação da diretora de 
projetos da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, para 
planejamento de ações 
em parceria para de-
senvolvimento de tra-
balhos voltados à for-
mação profi ssional 
dos bolsistas do PEAD 
– Programa Emergen-
cial de Auxílio-Desem-
prego, conhecido como 
Frente de Trabalho. 

Esse é um dos pri-
meiros passos que es-
tamos realizando para 
conquistar “Um novo 
formato para a nossa 
Frente de Trabalho”, 
onde possamos pro-
mover meios de aces-

so à formação e orien-
tação no mercado de 
trabalho, para que ao 
saírem do programa 
encontrem mais op-
ções de recolocação 
profi ssional e este-
jam aptos a desem-
penharem diferentes 
funções, esclarece o 
Secretário Auricimar 
Adelson Grigório. 

Desejamos que não 
passem pelo progra-
ma apenas trabalhan-
do, mas que ao saírem  
estejam animados e 
encorajados a bus-
car sempre mais o 
crescimento pessoal 
e profi ssional, escla-
rece a coordenadora 

Câmara Municipal de Jaboticabal entrega Diploma 
de Honra ao Mérito à Ialorixá Neide Ribeiro

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal entregou 
ofi cialmente, no fi nal da 
tarde de quinta-feira 
(25/08), o Diploma de 
Honra ao Mérito à Ialo-
rixá Neide Ribeiro. O Ato 
Solene, realizado no Ple-
nário do Palácio Ângelo 
Berchieri, foi conduzido 
pela presidente da Casa, 
Renata Assirati, e con-
tou com a presença de 
familiares e amigos.

A honraria foi conce-
dida à Ialorixá Neide Ri-
beiro em cumprimento 
o Decreto Legislativo nº 
780 de 22 de março de 
2022, de autoria da ve-
readora Profa. Paula de 
Faria.

“Esta é uma noite de 
reencontro, de reencon-
tro da Mãe Neide com 
sua cidade natal e, sim-
bolicamente, do reen-
contro do Brasil consigo 
mesmo. Do Brasil com 
sua agenda inclusiva, do 
encontro com a eferves-
cência política e cultural 
que merece ser respei-

tada”, disse a autora da 
honraria, Profa. Paula, 
durante seu pronuncia-
mento no Ato Solene.

A Ialorixá Neide Ribei-
ro recebeu o Diploma 
de Honra ao Mérito pe-
las mãos da presidente 
da Câmara Municipal, 

Renata Assirati, e da ve-
readora Profa. Paula.

Na sequência a ho-
menageada fez uso da 
palavra. “Estou muito 
feliz de estar receben-
do essa honraria das 
mãos de duas mulhe-
res... Estou muito feliz 

de estar sendo reco-
nhecida pelo trabalho 
que fi z a vida toda hu-
mildemente. Hoje rece-
bo [ao honraria] com 
muita satisfação... Isso 
que eu faço, faria tudo 
de novo.” A Ialorixá ain-
da compartilhou com 

os presentes um pou-
quinho da sua história 
de vida e de luta pela 
valorização da pessoa 
negra e as atividades 
oferecidas pelo Centro 
de Cultura Òrunmìlà, 
da qual faz parte, em 
Ribeirão Preto, para a 

promoção de ações em 
combate ao racismo e 
valorização da identi-
dade sociocultural das 
tradições religiosas de 
matriz africana. Tam-
bém falou com orgulho 
de sua família autodi-
data em instrumentos 
musicais e encerrou 
sua fala afi rmando que 
“desde criança, eu nas-
ci com essa missão. E 
hoje eu sou a Ialorixá 
Neide Ribeiro. Eu passei 
a minha vida toda aten-
dendo fazendo essa mi-
nha missão. Eu só exis-
to, porque as pessoas 
me reconhecem”.

Antes de fi nalizar a 
cerimônia, a presiden-
te, Renata Assirati, ma-
nifestou que “a entrega 
desse Diploma de Hon-
ra ao Mérito é motivo 
de muito orgulho para 
a nossa querida Jaboti-
cabal”.

A íntegra do Ato So-
lene está disponível no 
canal da Câmara pelo 
YouTube.

Katia Santana Roque 
do PEAD – Programa 
Emergencial de Auxí-
lio-Desemprego.

Participaram desta 
reunião também a co-
ordenadora Katia San-

tana Roque do PEAD 
– Programa Emergen-
cial de Auxílio-Desem-
prego, Elaine Cristina 
de Souza Soldi - Coor-
denadora de Cursos e 
Karina Fernanda Ma-

riano – Docente ambas 
do Senac de Jaboti-
cabal e Cláudia Olívia 
Domingos  diretora de 
projetos da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.
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Escola do Legislativo realiza ciclo de palestras sobre 
amamentação, encerrando o Agosto Dourado

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, 
por meio da Escola 
do Legislativo, re-
alizou na noite de 
quarta-feira, dia 24, 
em comemoração 
ao Agosto Dourado, 
mês de incentivo ao 
aleitamento materno, 
um ciclo de palestras 
com o médico pedia-
tra Dr. Luiz Eduardo 
Romero Gerbasi que 
abordou o tema “A 
importância do alei-
tamento materno 
para o recém-nas-
cido, para a mãe e 
para a família”; e com 
a enfermeira obste-
tra Priscila Amaral 
Ramos, que explicou 
sobre as “Fases im-
portantes: aleitamen-
to materno de 0 a 2 
anos”. 

O evento contou 
com o apoio do Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel (HMSI) 
e da UNIMED Jaboti-

cabal. Cerca de 150 
pessoas estiveram 
presentes, entre co-
ordenadores, profes-
sores e alunos dos 
cursos de enferma-
gem da Faculdade 
São Luís de Jabotica-
bal e CETEC. 

O evento faz alusão 
ao Agosto Dourado, 
designado pela Or-
ganização Mundial 
de Saúde (OMS) para 
simbolizar a luta pelo 
incentivo à amamen-
tação. É importante 
salientar que a cor 
dourada está relacio-
nada ao padrão ouro 
de qualidade do leite 
materno. 

“Agradeço imen-
samente a todos que 
estiveram presentes, 
os coordenadores, 
professores e alunos 
de enfermagem que 
estiveram presentes 
nas palestras. Lota-
mos nosso Plenário. 

Tivemos a parceria 
do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel, 
Nossa Santa Casa e 
Unimed, a quem agra-
deço”, destaca a pre-
sidente do Legislativo 
Renata Assirati. 

A presidente des-

taca ainda, a impor-
tância da Escola do 
Legislativo, com as-
suntos para a forma-
ção de futuros pro-
fi ssionais. “Agradeço 
também ao vereador 
e presidente da Esco-
la do Legislativo, Dr. 

Edu Fenerich, da di-
retora da Escola, Sil-
via Mazaro, da nossa 
grande professora de 
Libras, Virginia An-
tonino, profi ssionais 
que fi zeram de tudo 
para que a palestra 
sobre amamentação 

fosse realizada, além 
dos servidores da Câ-
mara que nos auxilia-
ram. Dr. Luiz Gerbasi e 
Priscila ministraram 
suas palestras muito 
bem. Muito obrigada 
a todos”, fi naliza Re-
nata Assirati.
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Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson 
Camargo marca presença nas escolas para 

a entrega dos uniformes escolares
O prefeito de Jabo-

ticabal, Prof. Emer-
son Camargo mar-
cou presença ao 
longo desta semana, 
ao lado da Secretária 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Lu-
cia Vasques, nas es-
colas de Jaboticabal 
para a entrega dos 
uniformes escolares. 
O kit é composto por 
duas camisetas, duas 
bermudas, uma cal-
ça, uma jaqueta, dois 
pares de meia, um 
tênis e uma mochila, 
que será com ou sem 
rodinha.

“Quero agradecer 
os pais, responsá-
veis, professores, di-
retores e toda a co-
munidade escolar por 
abraçar este projeto 
conosco. Agora nos-
sas crianças esta-
rão uniformizadas e, 
junto com o material 
escolar já entregue 
anteriormente, com 

itens de qualidade 
para o bom desenvol-
vimento do aprendi-
zado”, afi rmou o pre-

feito, Prof. Emerson.

O prefeito lamen-
tou a demora da che-
gada dos itens, mas 
lembrou que este é 
apenas um primeiro 
passo. “A pandemia 
do novo coronavírus, 

somada à guerra na 
Ucrânia, atrasou o 
envio da matéria pri-
ma para a empresa 
vencedora. Infeliz-
mente no setor públi-
co tudo é um pouco 
mais burocrático, 
mas fi co feliz em po-

der ter entregue o kit 
escolar para os dois 
últimos bimestres do 
ano. Podem ter cer-
teza que ainda tere-
mos muita coisa boa 
pela frente, ainda em 
2022 inclusive”, fi na-
lizou o prefeito.

Os uniformes segui-
rão sendo entregues 
ao longo desta sema-
na. Cada unidade es-
colar dividiu da me-
lhor forma a entrega 
junto aos alunos, pais 
e responsáveis.
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MADE IN BRAZIL

Quem acabou de desem-
barcar em território inter-
nacional foi o belíssimo 
modelo Jaboticabalense Vi-
tor Guiaro Ciuzzo.

Basta lançar apenas um 

olhar sobre a beleza do ga-
rotão, para compreender 
todo seu encanto e saber 
que ele tem tudo para bri-
lhar mundo afora. 

Vitor tem 18 anos de ida-
de e toda sua beleza é distri-
buída sobre…

 1, 85 de altura e ainda 
conta com olhos azuis es-
verdeados.

Para quem não sabe o bo-
nitão já está arrasando em 
vários trabalhos na Ásia.

Representado pela Agên-
cia First Models  o aquaria-
no promete fazer muito ba-
rulho no mercado da moda 
nacional e internacional.

Desejamos muita luz, 
saúde e sucesso!

De olho nele!

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS

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

Os interessados deverão 
enviar currículo para:

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

Hoje, o nosso 6º. 
Recado está nesta 
mensagem dos Elo-
him, através de Vi-
nicius Francis, pos-
tada na internet em 
09/10/2013. Deixa-
mos a cada um de vo-
cês tirarem a própria 
conclusão, ok?

Todas as coisas 
ruins atuais estão 
ocorrendo porque 
foram convocadas 
por suas faculdades 
criadoras e vale res-
saltar que nada vos 
ocorre que não tenha 
base nisso. Nenhum 
de vocês é vítima do 
acaso ou da descone-
xão (maldade) alheia.

Tudo tem sempre 
a ver com vocês e 
com aquilo que ofe-
recem em termos de 
vibração. O que pode 
ocorrer é que ao con-
viverem com outras 
“fontes criadoras” 
(pessoas) ou por es-

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

Jaboticabal/SP

OS ELOHIM - COMO CHEGUEI A ESTA SITUAÇÃO 
RUIM E COMO POSSO MUDÁ-LA?

tarem diante de uma 
determinada realida-
de, acabam tendo o 
vosso foco de poder 
criador alterado para 
a frequência daqui-
lo que estão presen-
ciando.

E a partir disso, 
sim, toda a realidade 
passará a ser uma 
resposta desta nova 
vibração. É como se 
uma determinada 
pessoa fosse muito 
feliz e de repente, as-
sistisse a um progra-
ma de TV onde são 
exibidas cenas de vio-
lência, fome, tristeza 
e escassez.

E naquele exato 
momento, o sujeito 
“sente” visceralmen-
te a realidade ruim 
exibida, e por vê-la 
em toda parte, aca-
ba crendo que ela é 
real. E em pouco tem-
po sustentando isso, 
diríamos que a vida 
desta pessoa que an-
tes era feliz e colorida 
tomará a exata forma 
da vibração daquele 
programa de TV que 
assistiu, sentiu e pela 
insistência do pen-
sar, creu.

Assim são todos 
vocês, quando per-
cebem algo que não 

querem ter, acabam 
crendo, assumindo e 
se torna na vossa re-
alidade.

Tudo é real, o sofri-
mento é real, vocês 
não o estão vendo 
todos os dias? A feli-
cidade é real, não há 
aqueles que são feli-
zes agora mesmo em 
vosso mundo?

E o que podem fazer 
diante disso é esco-
lher em que querem 
se focar e quando se 
decidirem e se em-
penharem neste ca-
minho, logo vossa 
realidade tomará a 
forma exata do que 
está sendo nutrido. E 
vocês querem saber 
como, sim, vossas 
mentes nos pergun-
tam isso. Então va-
mos dizer:

Procurem pelo que 
vos faz Bem, evitem o 
que vos aborrece, não 
deem muita atenção 
para o que se passa 
nos jornais, eles só 
mostram a perspecti-
va vibracional de ou-
tros e isso não preci-
sa ter algo a ver com 
vocês a menos que 
queiram assim. Di-
virtam-se, creiam em 
si mesmos e nos po-
deres que fl uem em 

vocês eternamente. 
Sorriam sempre que 
puderem, sejam ale-
gres, honestos e ver-
dadeiros com seus 
sentimentos e vivam 
na essência de quem 
são interiormente. 
Ao fazerem isso te-
rão reajustado vossa 
energia e natural-
mente o que combina 
com isso virá pra vo-
cês.

É simples de en-
tender e simples de 
praticar quando re-
almente se acredita 
que é.

Haja Luz!!
...........................
h t t p : // s t e l a l e -

c o c q . b l o g s p o t .
com/2013/10/os-
-elohim-como-che-
guei-esta-situacao.
html

Vinicius Francis - 
viniciusarm@yahoo.
com.br - Fonte: STUM

;;;;;;;;;;;;;;;
Que Deus nos aben-

çoe a todos, desde 
que façamos a nossa 
parte.

IRINEU NOGUEIRA, 
Responsável pelas 
reuniões de Estudos 
realizados na SETE.

Jaboticabal, 26 de 
agosto de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 119/2022

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

RETIFICA o texto do Ato da Mesa nº 118/2022, em razão de erro material na 
redação, passando a vigorar nos seguintes termos: 

CONCEDE 18 (dezoito) dias de Licença por motivo de doença em pessoa da 
família à servidora Roberta Lucas Scatolim, referente ao período de 12 a 29 de agosto, 
sem prejuízo da percepção do vencimento integral, com fundamento no artigo 143 da 
Lei 3736/200. 

 O Ato da Mesa nº 118/2022 passa a vigorar em sua forma retificada, com efeitos
retroativos a 12 de agosto de 2022, tendo em vista tratar-se de correção de mero erro 
material.

Jaboticabal, 22 de agosto de 2022.

RENATA  ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 120/2022

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

EXONERA, a partir de 31 de agosto de 2022 (trabalhado) o Assessor de Gabinete 
Marcos Paulo da Silva, lotado no Gabinete do Vereador Gilberto de Faria, com funda-
mento no art. 66 da Lei 3736/2008, observados os termos da Resolução nº 366, de 07 
de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 26 de agosto de 2022.

RENATA  ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

Com o advento da lei nº 
13.019/2014, que criou 
o MROSC, foi alterada 
substancial e radicalmen-
te a forma de estabelecer 
relações jurídicas com a 
Administração Pública. 
São novos conceitos que 
visam demonstrar trans-
parência e lisura, bem 
como estabelecer uma 
nova política de contratu-
alização entre o Poder Pú-
blico e as entidades não 
governamentais sem fi ns 
lucrativos, denominadas 
Organizações da Socie-
dade Civil (OSC), sempre 
que houver transferên-
cia de recursos públicos. 
Em havendo transferên-
cia de recursos fi nancei-
ros, serão regulados por 
instrumentos jurídicos 
denominados Termos de 
Colaboração e Termos 
de Fomento. Outro ins-
trumento jurídico previs-
to nesta lei, o Termo de 
Cooperação, não envolve 
transferência fi nanceira. 
Lembrando que Termo de 
Colaboração, que pres-
supõe ajuda, cooperação, 
contribuição, assistência,  
é o instrumento através 
do qual são formalizadas 
as parcerias pela admi-
nistração pública com as 
OSC, para a consecução 
de fi nalidades de interes-
se público e recíproco, 
com transferência de re-
cursos fi nanceiros e por 

COMENTÁRIOS SOBRE A ATUALIZAÇÃO DOS ESTATUTOS SOCIAIS DAS OSCS (ORTGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL) TRAZIDAS PELO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR – MROSC

iniciativa da administra-
ção pública. O Termo de 
Colaboração será utiliza-
do para a celebração de 
parcerias, podendo ser 
serviço ou atividade, em 
acordo com as políticas 
públicas já conhecidas 
nos programas de gover-
no, cujos os objetos, me-
tas, prazos, mensuração 
de valores e os resulta-
dos a serem alcançados 
deverão ser previamen-
te estabelecidos. Melhor 
dizendo, a administração 
sugere o plano de tra-
balho e a OSC executa o 
serviço. Já o Termo de Fo-
mento, por sua vez, regra 
as transferências de re-
cursos fi nanceiros entre 
a administração pública e 
as OSCs para a consecu-
ção de fi nalidades de inte-
resse público e recíproco 
propostas pelas OSCs. O 
foco são parcerias que te-
nham preferencialmente 
objetos inovadores e que 
não estejam claramente 
defi nidas nos programas 
de governo, ou que não 
tenham objetos, metas 
prazos e custos pré-defi -
nidos nas políticas públi-
cas já existentes. Os pro-
jetos a serem sugeridos 
por este Termo podem 
ser sugeridos pelos cida-
dãos, movimentos sociais 
e OSCs, e compete ao Po-
der Público, se houver in-
teresse e disponibilidade 

fi nanceira, o incentivo, o 
estímulo, o encorajamen-
to, ou seja, “fomentar” os 
serviços e atividades a 
serem desempenhadas 
pelas OSCs. Esta lei criou 
ainda outro instrumento 
de parcerias entre a ad-
ministração pública e as 
OSCs: o Acordo de Cola-
boração, a ser abordado 
em outro momento, eis 
que não há transferên-
cia de recursos fi nancei-
ros. Nada obstante sua 
promulgação em 2014 e 
vigência aos municípios 
somente em janeiro de 
2017, há no bojo da lei 
outros pontos para que 
as OSCs se adequem às 
exigências legais.  O Tri-
bunal de Conta do Estado 
de São Paulo, órgão que 
fi scaliza e jurisdiciona a 
prestação de contas das 
entidades sem fi ns lucra-
tivos com os municípios 
paulistas, tem notifi cado 
as entidades para que 
adequem seus estatutos 
à lei ora em discussão.  
Sem prejuízo das demais 
exigências (no mínimo um 
ano de existência legal, 
apresentar certidões de 
regularidade fi scal, com-
provação de experiência 
prévia para execução do 
objeto da parceria), de-
vem ainda ser regidas 
por normas de organi-
zação interna que ex-
pressamente prevejam: 

1. “objetivos voltados à 
promoção de atividades e 
fi nalidades de relevância 
pública e social;”  2. “que, 
em caso de dissolução 
da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido seja 
transferido a outra pes-
soa jurídica de igual na-
tureza que preencha os 
requisitos desta Lei e cujo 
objeto social seja, prefe-
rencialmente, o mesmo 
da entidade extinta;” e 3. 
“escrituração de acordo 
com os princípios funda-
mentais de contabilidade 
e com as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade;”.  
Isto é, para a participa-
ção em qualquer certame 
estas exigências, obriga-
toriamente, devem estar 
inseridas no estatuto so-
cial. Há, por fi m, outras 
exigências a serem ob-
servadas pelo Poder Pú-
blico contratante quando 
da celebração dessas 
parcerias, no entanto, o 
objetivo desta mensagem 
é orientar as  OSCs a atu-
alizarem seus estatutos 
para não serem surpre-
endidas quando preten-
derem contratar com o 
Poder Público sob a égi-
de da lei 13.019/2014, 
também conhecida domo 
Marco Regulatório do 
Terceiro Setor .

Maurilio Benedito Delfi -
no – Contador e advogado
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ASINCAJO-ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO À CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AOS 
JOVENS AMÔR SOLIDÁRIO DE JABOTICABAL - C.N.P.J.: 07.464.362/0001-82

Empresa:

C.N.P.J.: 07.464.362/0001-82

Folha: 0001ASINCAJO-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AOS JOVENS AMOR 
SOLIDARIO DE JABOTICABAL

Balanço encerrado em: 31/12/2021

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

ATIVO 10.685,82D

CIRCULANTE 7.827,34D

DISPONIVEL 7.827,34D

NUMERARIO 3.324,52D

BANCOS C/MOVIMENTO 1.667,17D

BANCOS C/APLICACAO 2.835,65D

NÃO CIRCULANTE 2.858,48D

PERMANENTE 2.858,48D

IMOBILIZADO 2.858,48D

PASSIVO 10.685,82C

CIRCULANTE 4.863,20C

CIRCULANTE 4.863,20C

FORNECEDORES 200,00C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.027,40C

IMPOSTOS A RECOLHER 0,07C

OUTROS DÉBITOS 2.635,73C

PATRIMONIO LIQUIDO 5.822,62C

PATRIMÔNIO SOCIAL 5.797,15C

PATRIMÔNIO SOCIAL 5.797,15C

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 25,47C

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 25,47C

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2021

_______________________________________
MARIA CAIRES DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 026.478.618-11

_______________________________________
EDILSON APARECIDO CARUSO
CONSELHEIRO FISCAL
138.551.218-00

_______________________________________
IOLANDA CRISTINA TAVARES
TESOUREIRO
186.400.478-98

_______________________________________
ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
10.685,82 (dez mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
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C.N.P.J.: 07.464.362/0001-82

Folha: 0001ASINCAJO-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AOS JOVENS AMOR 
SOLIDARIO DE JABOTICABAL
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JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2021

_______________________________________
MARIA CAIRES DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 026.478.618-11

_______________________________________
EDILSON APARECIDO CARUSO
CONSELHEIRO FISCAL
138.551.218-00

_______________________________________
IOLANDA CRISTINA TAVARES
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_______________________________________
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Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
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Número livro:

Empresa: Folha: 0001

0001

ASINCAJO-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AOS JOVENS AMOR 
SOLIDARIO DE JABOTICABAL

C.N.P.J.: 07.464.362/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Saldo AtualDescrição

0,00RECEITA LÍQUIDA

0,00LUCRO BRUTO

(2.034,39)DESPESAS COM PESSOAL

(41.907,91)DESPESAS GERAIS

(0,07)DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS

(12,15)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(2.565,66)DESPESAS FINANCEIRAS

2,00RECEITAS FINANCEIRAS

46.543,65OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

25,47RESULTADO OPERACIONAL

25,47RESULTADO ANTES DO IR E CSL

25,47Superavit

_______________________________________
MARIA CAIRES DOS SANTOS DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 026.478.618-11

_______________________________________
EDILSON APARECIDO CARUSO
CONSELHEIRO FISCAL
138.551.218-00

_______________________________________
IOLANDA CRISTINA TAVARES
TESOUREIRO
186.400.478-98

_______________________________________
ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2021

Sistema licenciado para HELIJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S

Folha:

Número livro:

ASINCAJO-ASSOCIACAO DE INTEGRACAO A CRIANCA, AO ADOLESCENTE E AOS JOVENS AMOR SOLIDARIO DE JABOTICABALEmpresa:

C.N.P.J.:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0001

0001

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
07.464.362/0001-82

SUPERAVIT /PATRIMONIO

DEFICITSOCIAL

ACUMULADOS

PATRIMONIO SUPERAVITHistórico Total

SOCIAL DO PERIODO

Saldo em 31/12/2020 5.380,73348,02 5.728,75

Saldo inicial 68,40 68,40

Superavit do periodo 25,47 25,47

Absorção Superávit/Déficit -5.380,735.380,73 0,00

Saldo em 31/12/2021 25,475.797,15 5.822,62

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2021

_______________________________________ _______________________________________
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Absorção Superávit/Déficit -5.380,735.380,73 0,00

Saldo em 31/12/2021 25,475.797,15 5.822,62

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2021

_______________________________________ _______________________________________
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I CONTEXTO OPERACIONAL: 
 
NOTA 01 - Informar os objetivos constantes de seu estatuto. 
 
A Associação de Integração à criança, ao Adolescente e aos Jovens " Amor Solidario" de Jaboticabal, legalmente constituída em 02 de janeiro de 
2005, é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. Tem como atividade preponderante a Proteção da Familia, à Infância e a 
Adolescencia, com visitas. O Amparo às crianças, adolescentes carentes e jovens.  
 
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 
 
NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI. 
 
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
 
NOTA 03 - O regime contábil adotado. 
 
A prática contábil adotada é pelo regime de competência. 
 
NOTA 04 - Estão demonstradas as aplicações financeiras.  
 
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 
Balanço, com base no regime de competência. 
 
NOTA 05 - Os critérios utilizados para apuração das receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subvenções, contribuições 
e aplicações de recursos. 
 
As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis. 
As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos de conformidade com as exigências legais - fiscais. 
 
NOTA 06 - Os valores da(s) doação(ões) recebidas de pessoas físicas e/ou jurídicas. 
 
Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2021 a entidade recebeu as seguintes doações: 
 
a) Donativos em dinheiro - R$ 17.143,65 
 
NOTA 07 - Informar os valores das parcerias e convênios recebidos do público. 
 
Valor dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.  
 
Verba Comcriaja.................R$ 22.800,00 
 
 
OTA 08 - Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social 
demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas 
Despesas e Investimentos Patrimoniais. 
 
NOTA 09 - Informar em que contas são registradas as gratuidades oferecidas que deverão estar respaldadas em documentação hábil e respectivas 
planilhas de apuração. As entidades mistas (assistência social, educação e/ou saúde) deverão informar de maneira segregada as gratuidades 
concedidas por área de atuação. 
 
A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Patrimonial para o registro e controle de suas Gratuidades Concedidas, do 
Custo da Isenção da Cota Patronal de Previdência Social usufruída e para outros controles de interesse da instituição. 
Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da entidade. 
 
NOTA 10 - Informar o(s) valor(es) das gratuidades concedidas. 
 
As Gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2021, através de seus Projetos Assistências totalizam um montante de : R$ 46.520,18 
 
NOTA 11 - O aluguel da Entidade, referente ao exercício de 2021 foi pago pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, de acordo com o contrato de 
locação assinado em 01/03/2019. Totalizando um valor anual de R$ 12.000,00. 
 
FORAM APROPRIADOS OS RECURSOS E DESPESAS RELACIONADOS AOS TRABALHOS VOLUNTÁRIOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS DA ASSOCIAÇÃO. SEGUE: 
 
MARIA CAIRES DOS SANTOS DA SILVA (PRESIDENTE) – R$ 6.600,00 
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Renata Assirati é homenageada como 
“Amigo do Tiro de Guerra” durante 

Solenidade do Dia do Soldado

O Tiro de Guerra 02-
018 de Jaboticabal rea-
lizou na noite da última 
quinta-feira, dia 25, So-
lenidade em comemora-
ção ao Dia do Soldado, 
na própria sede do Tiro 
de Guerra e no comando 
do Chefe de Instrução, 
Sargento Fabio Vinicius 
de Carvalho Fabre. 

Na oportunidade, o 
Órgão de Formação de 
Reservistas, homena-
geou com Diploma “Ami-
go do Tiro de Guerra”, 
pela colaboração e par-
ceria com a organização 
militar, a presidente do 
Legislativo Renata Assi-
rati, contribuindo com o 
bom andamento das ati-
vidades desenvolvidas 
pelos Atiradores do ano 
de 2022. 

Estiveram presentes 
autoridades, familiares, 

imprensa e convidados 
em geral.  Foram ho-
menageados, além da 
presidente do Legislati-
vo Renata Assirati; pre-
feito Emerson Rodrigo 
Camargo; vice-prefeito 
Nelson dos Santos Gi-
menez; comandante da 
Polícia Militar de Jabo-
ticabal, Capitão PM Le-
onardo Frederico Tayar 
Lui; Sonia Rabello; Eni-
lucia Borges de Souza; 
Rodrigo Manolo Perei-
ra; Daniel Silva Pereira;  
André Luis Souza Dias; 
Artoni Materiais para 
Construção; Zélio Anto-
nio Moretto Junior; Le-
andro Ferreira Barbieri; 
Divaldo Rodrigues dos 
Santos; Hugo Stéfani; 
Juracy Ziviani e Carlos 
Alberto de Faria.

O Capitão do Exército 
Brasileiro Gelson Pec-

cinini, também esteve 
presente e destacou a 
importância do Tiro de 
Guerra para a formação 
dos 50 jovens que fazem 
parte do Tiro de Guerra 
de Jaboticabal. 

Em seu discurso, Re-
nata Assirati se emocio-
nou pela homenagem 
recebida das mãos do 
Sargento Fabre. “Foi 
uma noite muito espe-
cial por comemorarmos 
o Dia do Soldado, 25 
de Agosto, pois isto me 

emociona muito, sou fi -
lha e irmã de militares e 
sempre tive um respeito 
muito grande por quem 
também respeita e hon-
ra verdadeiramente 
cada farda e cada sím-
bolo. Ser homenageada 
com o “Diploma Amigo 
do Tiro de Guerra” só me 
faz agradecer a Deus, 
aos meus saudosos pais 
que me deram uma edu-
cação de respeito, que 
me ensinaram a ser for-
te e a cuidar de quem 
realmente necessita. 

Agradeço ao Sargento 
Fabre, ao meu querido 
amigo Sergio Ramos, do 
Tiro de Guerra, que está 
sempre empenhado e 
comprometido com to-
das as ações, não só do 
TG, mas da nossa cida-
de”, agradece emocio-
nada Renata Assirati. 

Durante seu discurso, 
o Sargento Fabre enfati-
zou a missão do Tiro de 
Guerra de Jaboticabal 
e agradeceu aos home-
nageados, destacando a 

nobre missão de formar 
reservistas territorial 
básico do Exército Bra-
sileiro, ser um baluarte 
e servir para a socieda-
de jaboticabalense. “(...) 
Representando o Poder 
Legislativo, cumprimen-
to a presidente Renata 
Assirati pelo trabalho 
em prol do nosso Tiro de 
Guerra de Jaboticabal  e 
todo apoio às nossas ati-
vidades”, conclui.

Poliana Taliberti - as-
sessora Gabinete Rena-
ta Assirati 


