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Vereador suplente Zé Cabeleireiro toma 
posse na Câmara de Jaboticabal

O suplente de vereador Zé Cabelei-
reiro (PSC) tomou posse em ato so-
lene no final da tarde de quinta-feira 
(01/09), na Câmara Municipal de Ja-
boticabal, em substituição à titular do 
cargo vereadora Dra. Andréa Delega-
da (PSC), licenciada por 30 dias para 
tratar de assuntos pessoais.

Escola do Legislativo abre inscrições para o curso 
gratuito de LIBRAS no dia 05/09

A Escola do Legislativo (EL) da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal abre, na segunda-feira (05/09), 
inscrições para novas turmas do curso gratuito de 
“Introdução à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)” 
e “Básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)” 
para o público ouvinte. As vagas são limitadas e as 
inscrições devem ser feitas exclusivamente na pá-
gina da Escola do Legislativo, no site institucional 
da Câmara (www.jaboticabal.sp.leg.br). O formu-
lário de inscrição fi cará disponível para preenchi-
mento das 12h00 às 17h00 no dia 05/09.

Renata Assirati recebe visita  de vereadora 
de Pradópolis na  Câmara Municipal

Nesta semana, a presidente do Le-
gislativo, Renata Assirati, recebeu 
em sua sala na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, a vereadora de Pradó-
polis – SP, Márcia Cristina Silva (Pa-
triota), para conversar, apresentar o 
funcionamento, as ações e trocar ex-
periências importantes para os man-
datos nas cidades em que legislam.  

Jaboticabal de Qualifi cação II  
Ciclo 2021 ocupa a 115ª colocação 
entre os 645 municípios do estado

Na terça-feira, 23 de agosto, no auditório da Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, aconteceu a pre-
miação do Programa Município VerdeAzul pelo desempenho alcança-
do pelos municípios paulistas no ciclo ambiental 2021.  



2 SÁBADO, 03 DE SETEMBRO DE 2022

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Pessoas pensando 
diferente é natural, 
necessário e bom. A 
Natureza, criação per-
feita de Deus – dentro 
da qual estamos in-
cluídos – preconiza, 
expressa e garante o 
direito e o respeito à 
diferença.

Mas, tenho obser-
vado o quanto muita 
gente tem sentido di-
fi culdade em aceitar 
que o próximo pense 
diferente. E, em mui-
tos momentos, dizen-
do defender o bem, 
agridem, hostilizam, 
depreciam, ofertando, 
dessa forma, o mal.

Trago um texto dian-
te do qual faço um ape-
lo: passe você mesmo 
pelo crivo dessa men-
sagem de André Luiz. 
A cada linha, pense em 
você mesmo, na sua 
forma de lidar, de fa-
lar, de sentir e pensar 
quando se depara com 
alguém que pensa di-
ferente de você. Sim, 
eu sei, não é uma tare-
fa fácil. Mas é uma ta-
refa necessária para 
que possamos cons-
truir uma sociedade 
melhor para viver e 
conviver. Afi nal, como 
diziam os mais ‘anti-
gos’: “respeito é bom, 
cabe em todo lugar, e 
todo mundo gosta”!

André Luiz no livro 
Sinal Verde, psicogra-
fi a de Chico Xavier, 
lição 43, ‘Divergên-
cias’: “Lembre-se de 
que as outras pessoas 
são diferentes e, por 
isso mesmo, guardam 
maneiras próprias 
de agir. Esclarecer à 
base de entendimento 
fraterno, sim, polemi-
zar, não. Antagonizar 
sistematicamente é 
um processo exato de 
angariar aversões. 
Você pode claramente 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Quando o outro pensa muito 
diferente da gente...

discordar sem ofen-
der, desde que fale 
apreciando os direi-
tos do opositor. Afaste 
as palavras agressi-
vas do seu vocabulá-
rio. Tanto quanto nos 
acontece, os outros 
querem ser eles mes-
mos na desincumbên-
cia dos compromissos 
que assumem. Exis-
tem inúmeros meios 
de auxiliar sem ferir. 
Geralmente, nunca se 
discute com estranhos 
e sim com as pessoas 
queridas; visto isso, 
valeria a pena ator-
mentar aqueles com 
quem nos cabe viver 
em paz? Aprendamos 
a ceder em qualquer 
problema secundário, 
para sermos fi éis às 
realidades essenciais. 

Se alguém diz que a 
pedra é madeira, é jus-
to se lhe acate o modo 
de crer, mas se al-
guém toma a pedra ou 
a madeira para ferir a 
outrem, é importante 
argumentar quanto à 
impropriedade do ges-
to insano”

****

REUNIÕES ONLINE 
ABERTAS – Vibrações 
do passe e fl uidifi ca-
ção da água

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorja-
boticabal

Terças, às 20h - Es-
tudo de O Livro dos Es-
píritos

Sábados, às 18h - 
Comentário e Refl exão 
do Evangelho

 

 

 

 
  

              DROGAS... O MAL QUE DESTRÓI VIDAS E FAMÍLIAS 

          Em pleno o século em que muitas pessoas estão julgando correr atrás de sua 
liberdade, fazendo o que bem querem e entendem, as mesmas colocam em suas 
próprias costas a bagagem da escravidão. Alegam que são livres para fazerem o que 
quiserem, mas são presos por aquilo que fazem; assim é todo aquele que se deixa 
seduzir pelas sensações momentâneas que as drogas oferecem.  

          O vício em drogas é completamente egoísta e um verdadeiro trapaceiro, pois 
quando conquista alguém com suas falsas sensações de prazer, o faz usuário, e 
não quer compartilhá-lo com mais ninguém; rouba-lhe os sonhos, o relacionamento 
com a família, o dinheiro, a saúde, a paz, até tirar-lhe a própria vida! O vício em 
drogas aos olhos de muitos jovens primeiro parece prazeroso, mas é enganador! 
Este vício maldito tem atraído muitos rapazes saudáveis e inteligentes, e em muitos 
deles tem se cumprido o provérbio que diz: Há um caminho que parece certo ao 
homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. (Provérbios 14:12 KJF). O vício 
em drogas tem deixado milhares de famílias desesperadas ao verem seus jovens 
rendidos à essa escravidão nociva. O uso de drogas faz que milhões de jovens 
abortem seus sonhos e joguem sua vida, paz e saúde na masmorra do vício. 

          Como se libertar deste vício maldito? Precisamos estar atentos e 
mobilizarmo-nos da forma que estiver ao nosso alcance para frear essa onda de 
mortes causada pelo vício das drogas! Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso 
adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; 
(1 Pedro 5:8 ACF) A palavra de Deus para dependentes químicos é esta: Se, pois, 
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. (João 8:36 KJF). Um dependente 
químico não consegue libertar-se sozinho, e o trabalho para convencê-lo a sair 
do vício não é nada fácil, por isso é necessário trabalhar em conjunto com casas de 
recuperação e usar toda ajuda que estiver ao alcance. 

                            
        
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1002546-16.2020.8.26.0291. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO 
MONTES NETTO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Executado ROBERTO CARLOS FELIPE, Brasileiro, Divorciado, 
Consultor Técnico, CPF 077.555.428-66, com endereço à Rua Osvaldo Mendes, 585, Centro, CEP 15820-000, Pirangi - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte do Exequente LUIZ CAMILOTTI NETO, alegando em 
síntese: O Executado, em 2019, tornou-se devedor ao Exequente, do total de R$ 174.894,00, configurado por 3 cheques no valor 
de R$ 52.298,00 cada, uma vez que recusados pelo sistema bancário de compensação. As partes, posteriormente, f irmaram 
contrato de confissão de dívida e renegociação em que o Executado comprometeu-se ao pagamento do total em 25 parcelas 
mensais e consecutivas de R$ 7.000,00, com vencimento inicial em 25.02.2020 e final em 25.03.2022, não quitando, contudo, 
nenhuma dessas parcelas. Houve, nos termos acordados, o vencimento antecipado do contrato com consequente correção e 
juros além de multa de 15%, mais 15% pelo fato da superveniente ação judicial. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 19 de agosto de 2022. 

 

  

  11  

SETE – Sociedade Espiritualista Templo da Esperança 
Av. Aurélio Migliori, no. 181 -  Bairro Jardim Bela Vista – Jaboticabal/SP 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Hoje, nosso Sétimo Recado é sobre a necessidade de purificar os nossos Quatro Corpos 
Inferiores, estruturados no Relógio Cósmico (ver figura abaixo), que podemos fazer usando o 
decreto abaixo. Diariamente, estamos sempre ativando – positiva ou negativamente – cada 
um desses corpos passando 2 vezes pelas horas, referentes a cada um deles. Experimentem 
fazer este decreto por 7 dias e, certamente, sentirão bons resultados. Bom proveito e até o 
próximo recado.  

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

 

 

 

DECRETO RESUMIDO PARA PURIFICAÇÃO DOS 4 CORPOS INFERIORES 
.................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

 
1º. Quadrante:  

Linhas das horas 12 – 1 – 2  
 

2º. Quadrante: 
Linhas das horas 3 – 4 – 5  

 
3º. Quadrante: 

Linhas das horas 6 – 7 – 8 
 

4º. Quadrante: 
Linhas das horas 9 – 10 – 11  

 
 

Em nome de Jesus Cristo 
invoco a Chama Violeta do coração de Omri-Tas 

para a purificação dos meus Quatro Corpos Inferiores(1), 
irradiando e consumindo toda a energia mal qualificada 

das 12 linhas do Relógio Cósmico. 
Assim nós pedimos, assim nós desejamos, assim seja! 

.................................................................................................................................Fonte: Summit Lighthouse 
  

Até a próxima postagem, e que Deus nos abençoe a todos, desde que façamos a nossa parte 
Melhorar o seu dia, só depende de VOCÊ mesmo. Come dizendo diariamente:  
“TODOS OS DIAS, SOB TODOS OS PONTOS DE VISTA, EU VOU CADA VEZ MELHOR” 
 
IRINEU NOGUEIRA – Respons.pelos estudos realizados na SETE. Jaboticabal, 30/08/2022 

 
(1) Corpo Etérico (Vibração Branca Cristalina, no 1º. Quadrante, linhas 12-1-2) – Corpo Mental (Vibração Amarela Dourada, 
no 2º. Quadrante) – Corpo Emocional (Vibração Cor-de-rosa, no 3º. Quadrante, linhas 3-4-5) – Corpo Fisico (Vibração Azul, 
no 4º. Quadrante) 
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HMSI recebe mais de R$ 2 milhões em 
emendas parlamentares no ano de 2022

O Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel 
– HMSI foi contem-
plado com mais de R$ 
2 milhões em emen-
das parlamentares 
desde o início do ano 
de 2022. Como ins-
tituição filantrópica, 
o HMSI conta com o 
apoio da sociedade 
para complementar 
os recursos neces-
sários a oferecer o 
atendimento aos pa-
cientes do Sistema 
Único de Saúde. As 
Emendas Parlamen-
tares são um instru-
mento garantido aos 
deputados estaduais, 
federais e senado-
res para que possam 
atender as demandas 
das comunidades que 
representam.

Emenda no valor de 
R$ 400.000,00 recebi-
da do Deputado Esta-
dual Sebastião Santos 
( R e p u b l i c a n o s - S P) , 
permitiu a instalação 
de placas de energia 
fotovoltaica, que vão 
reduzir o valor da 

conta da energia elé-
trica paga pela Insti-
tuição.

O Deputado Fede-
ral Vinicius Poit (No-
vo-SP) destinou ao 
HMSI emenda par-
lamentar no valor 
de R$ 300.000,00. 
O Deputado Federal 
José Serra (PSDB-
-SP) destinou emen-
da parlamentar de R$ 
200.000,00. Soma-
dos, os valores das 
duas emendas foram 
integralmente utiliza-
dos para a aquisição 
de equipamentos hos-
pitalares, entre eles:  
quatro camas hospi-
talares tipo fawler, 
duas incubadoras ne-
onatais, dois bisturis 
elétricos, dois venti-
ladores pulmonares, 
2 computadores e 
itens para o serviço 
de nutrição hospita-
lar, como forno elé-
trico, carro térmico 
para alimentos e 28 
mesas para refeição.

A Unidade de aten-
dimento a pacientes 

vítimas do Acidente 
Vascular Cerebral – 
AVC, do HMSI foi con-
templada pelo Depu-
tado Federal Arnaldo 
Jardim (Cidadania-
-SP) com emenda 
parlamentar no valor 
de R$ 300.000,00, in-
tegralmente rever-
tido para a reforma 
e aquisição de equi-
pamentos essenciais 
ao funcionamento 
da unidade, entre os 
quais:  cinco monito-
res cardíacos multi 
parâmetro, um desfi-
brilador, um aparelho 
para eletrocardio-
grama, carro de ur-
gência, cinco camas 
hospitalares, além de 
dois aparelhos de ar-
-condicionado.

Um total de R$ 850 
mil em emendas par-
lamentares foram 
destinados para o 
custeio do hospital, 
fazendo frente a des-
pesas com materiais, 
medicamentos, servi-
ços, energia elétrica 
entre outros. Desti-

naram emendas para 
o custeio do HMSI o 
Deputado Federal Ba-
leia Rossi (MDB-SP), 
com duas emendas, 
uma no valor de R$ 
100 mil e outra de R$ 
500 mil, juntamente 
com o Deputado Es-
tadual Leo Oliveira 
(MDB-SP); a Senado-
ra Mara Gabrilli (PSD 

-SP) com R$ 100 mil 
e o Deputado Federal 
Guiga Peixoto (PSC-
-SP), R$ 100 mil.

“Em nome da di-
reção, corpo clínico 
e colaboradores do 
Hospital e Maternida-
de Santa Isabel, vimos 
agradecer aos par-
lamentares que colo-
caram seu mandato 

a serviço da comuni-
dade jaboticabalense, 
destinando emendas 
que se transformam 
em importantes re-
cursos para que o 
Hospital avance no 
atendimento de exce-
lência aos pacientes”, 
agradeceu o prove-
dor do HMSI, Dr. Nó-
bile Kosmos Malago.

Vestibular Unesp 2023 abre inscrições em 5 
de setembro para 7.680 vagas em 24 cidades

Prazo para pedidos de isenção e redução de 50% da taxa termina no dia 4

A Universidade 
Estadual Paulista 
(Unesp) receberá, a 
partir de 5 de setem-
bro (segunda-feira), 
as inscrições para 
o Vestibular 2023, 
exame com oferta de 
7.680 vagas em 24 ci-
dades. Os candidatos 
deverão se cadastrar 
até as 23h59 do dia 
10 de outubro, pelo 
site da Fundação Vu-
nesp (www.vunesp.
com.br). As provas 
vão ocorrer em 15 de 
novembro (primeira 
fase) e 19 de dezem-
bro (segunda fase), 
em 35 cidades, sen-
do 31 municípios em 
todas as regiões do 
Estado de São Paulo 
e ainda em Brasília 
(DF), Campo Grande 
(MS), Curitiba (PR) e 
Uberlândia (MG). O 
Manual do Candidato, 
com todas as orienta-
ções sobre o exame, 
está disponível nas 
páginas da Unesp 
(vestibular.unesp.br) 
e da Vunesp. 

Será encerrado 
no domingo (4/9) o 
prazo para o recebi-
mento dos pedidos de 
isenção e redução de 
50% da taxa, cujo va-
lor integral é de R$ 
192. Os interessados 
poderão se inscrever 
ou cadastrar os pe-
didos dos benefícios 
pelo site da Vunesp. 

Os pedidos de isen-
ção podem ser fei-
tos de duas formas, 
uma delas para ves-
tibulandos cadastra-
dos no CadÚNICO, 
ou seja, os que têm 
renda familiar men-
sal per capita de até 
meio salário mínimo 
ou que possuam ren-
da familiar mensal 
de até três salários 
mínimos. Estes estu-
dantes preencherão 
o Número de Identi-
fi cação Social (NIS) 
no requerimento de 
isenção.

Também têm direi-
to a pedir isenção os 
candidatos que con-
cluíram ou conclui-

rão este ano o ensi-
no médio com todo o 
currículo cumprido 
em escola pública, na 
Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) ou 
com bolsa de estudo 
integral, se o curso 
for de instituição par-
ticular. Estes vestibu-
landos precisam ain-
da ter renda familiar 
bruta mensal igual ou 
inferior a um salário 
mínimo e meio por 
pessoa, além de resi-
dir no Estado de São 
Paulo ou estar vincu-
lado a uma instituição 
de ensino localizada 
em território paulis-
ta. 

O resultado da so-
licitação de isenção 
será divulgado em 26 
de setembro, no site 
da Vunesp. Os pedi-
dos deferidos já sig-
nifi carão a efetivação 
da inscrição do solici-
tante.

O pedido de redu-
ção de 50% do valor 
da taxa destina-se a 
candidatos matricu-

lados no ensino mé-
dio ou em curso pré-
-vestibular e que 
recebam remunera-
ção mensal inferior a 
dois salários mínimos 
ou estejam desem-
pregados. O prazo é 
semelhante ao do pe-
dido de isenção, até 
4 de setembro. O re-
sultado dos pedidos 
de redução também 
será divulgado em 26 
de setembro.

A Unesp oferece 
ainda redução de 
75% aos cerca de 400 
mil alunos matricu-
lados no último ano 
do ensino médio da 
rede pública estadu-
al paulista (Secreta-
ria da Educação/SP e 
Centro Paula Souza). 
Estes candidatos pa-
garão taxa de R$ 48 
e se inscreverão no 
mesmo período dos 
pagantes de taxa in-
tegral, de 5 de setem-
bro a 10 de outubro.

O Sistema de Re-
serva de Vagas para 
Educação Básica Pú-
blica (SRVEBP) desti-
na 50% das vagas de 
cada curso de gradu-
ação da Unesp para 
alunos que tenham 
cursado integralmen-
te o ensino médio em 
escola pública, sendo 
que 35% das vagas 
desse sistema são 
destinadas aos can-

didatos que se auto-
declararem pretos, 
pardos ou indígenas. 

Os cursos da Unesp 
são oferecidos nas 
seguintes cidades: 
Araçatuba (140 va-
gas), Araraquara 
(855), Assis (405), 
Bauru (1.085), Botu-
catu (600), Dracena 
(80), Franca (410), 
Guaratinguetá (310), 
Ilha Solteira (470), 
Itapeva (80), Jaboti-
cabal (280), Marília 
(475), Ourinhos (80), 
Presidente Prudente 
(640), Registro (80), 
Rio Claro (485), Ro-
sana (80), São João 
da Boa Vista (80), 
São José do Rio Pre-
to (460), São José dos 
Campos (120), São 
Paulo (185), São Vi-
cente (80), Sorocaba 
(80) e Tupã (120).

Mais informações

A Unesp é uma uni-
versidade pública 
e gratuita que está 
entre as maiores e 
melhores do país e 
da América Latina. 
Presente em 24 cida-
des do Estado de São 
Paulo, com 34 unida-
des universitárias, 
desenvolve ativida-
des de ensino, pes-
quisa e extensão uni-
versitária em todas 
as grandes áreas do 

conhecimento.

Criada em 1976, 
a Universidade tem 
aproximadamente 54 
mil estudantes, entre 
alunos de gradua-
ção e pós-graduação 
(stricto sensu). Ofe-
rece ainda cursos 
pré-vestibulares gra-
tuitos e mantém pro-
gramas de extensão 
abertos para a co-
munidade. Três esco-
las de ensino médio/
técnico também são 
mantidas pela Unesp, 
que possui cerca de 
1.900 laboratórios e 
33 bibliotecas, além 
de cinco fazendas de 
ensino e pesquisa e 
três hospitais veteri-
nários.

Para tirar dúvidas 
sobre o vestibular, o 
candidato pode fazer 
contato pelo link “Fale 
Conosco” do site da 
Vunesp: https://www.
vunesp.com.br/Fa-
leConosco. Também 
pode acessar os sites 
vestibular.unesp.br e 
www.vunesp.com.br. 

Para obter infor-
mações sobre os cur-
sos de graduação da 
Unesp, acesse o Guia 
de Profi ssões em 
www.unesp.br/guia-
deprofi ssoes
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Vereador suplente Zé Cabeleireiro toma 
posse na Câmara de Jaboticabal

O suplente de ve-
reador Zé Cabelei-
reiro (PSC) tomou 
posse em ato sole-
ne no final da tar-

de de quinta-feira 
(01/09), na Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal, em substi-
tuição à titular do 

cargo vereadora 
Dra. Andréa Dele-
gada (PSC), licen-
ciada por 30 dias 
para tratar de as-

suntos pessoais.

Durante a cerimô-
nia, o vereador Zé 
Cabeleireiro pres-
tou o compromisso 

de cumprir a Cons-
tituição Federal, a 
Constituição Esta-
dual, a Lei Orgânica 
Municipal, obser-
var as leis, desem-
penhar o mandato 
que lhe foi confia-
do, e trabalhar pelo 
progresso do mu-
nicípio e bem-estar 
do seu povo. 

O vereador em-
possado exerce 
mandato até 30 de 
setembro de 2022, 
quando a titular 
do cargo retorna 
de sua licença “Eu 
sei que é um espa-
ço bastante curto, 
mas eu prometo, de 
coração, fazer tudo 
o que for possível 
pra essa cidade”, 
destacou Zé Cabe-
leireiro.

O ato, realiza-
do no Gabinete da 
Presidência, con-
tou com a presen-

ça dos vereadores 
Dr. Edu Fenerich 
(MDB), Daniel Ro-
drigues (PSDB) e 
Val Barbieri (PRTB), 
do vice-prefeito, 
Nelsinho Gimenez 
(PATRI), em repre-
sentação ao prefei-
to, Prof. Emerson 
(PATRI), e servido-
res da Casa repre-
sentantes dos de-
mais vereadores.

“Em nome da Câ-
mara Municipal, 
quero dar as boas-
-vindas a vossa ex-
celência, José An-
tonio Cardoso da 
Silva, mais conheci-
do como Zé Cabelei-
reiro. Que seja um 
momento de muita 
sabedoria, com-
prometimento, éti-
ca nesse seu man-
dato”, proferiu a 
presidente da Casa 
antes de declarar 
encerrado o Ato So-
lene de posse.
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Escola do Legislativo abre inscrições para o curso 
gratuito de LIBRAS no dia 05/09

A Escola do Legislati-
vo (EL) da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
abre, na segunda-feira 
(05/09), inscrições para 
novas turmas do curso 
gratuito de “Introdução 
à Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS)” e “Bá-
sico de Língua Brasilei-
ra de Sinais (LIBRAS)” 
para o público ouvinte. 
As vagas são limitadas 
e as inscrições devem 
ser feitas exclusivamen-
te na página da Escola 
do Legislativo, no site 
institucional da Câmara 
(www.jaboticabal.sp.leg.
br). O formulário de ins-
crição fi cará disponível 
para preenchimento 
das 12h00 às 17h00 no 
dia 05/09.

“Hoje, aprender Li-
bras é fundamental 
para o desenvolvimen-
to nos aspectos social e 
emocional, não apenas 
da pessoa surda ou com 
defi ciência auditiva, mas 
também de todos que 
fazem parte do seu con-

vívio. E para aumentar 
os espaços acessíveis 
ao Surdo, a Escola do 
Legislativo vem ofere-
cendo o curso de Libras 
desde o ano de 2018”, 
defende o Presidente da 
Escola do Legislativo e 
idealizador do curso, ve-
reador Dr. Edu Fenerich 
(MDB).

Neste semestre, as 

oportunidades são para 
o “Nível 1 – Introdução”, 
para pessoas a partir 
dos 17 anos que nunca 
tiveram contato com a 
língua, e para o “Nível 2 
– Básico”, voltado para 
pessoas a partir dos 
17 anos que já concluí-
ram o nível de introdu-
ção com no mínimo de 
40 horas. Ao todo serão 
oferecidas gratuitamen-

te 80 vagas, sendo 40 
para o curso de Intro-
dução e 40 para o Bási-
co. As aulas acontecem 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, localiza-
da na Rua Barão do Rio 
Branco, 765, das 18h00 
às 20h00 para o nível 
Introdução e das 20h15 
às 22h15 o nível Básico.

O curso é destinado 

a professores, repre-
sentantes do comércio, 
de empresas, estudan-
tes e público em geral 
que queira aprender a 
segunda língua ofi cial 
do país. As aulas, com 
módulos teóricos e prá-
ticos, começam no dia 
13 de setembro, na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal. Serão vinte 
encontros, totalizando 
40 horas. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone (16) 3209-
9477.

“As pessoas que con-
cluem o curso de Libras 
tornam-se capazes de 
incluir e fazer com que a 
sociedade seja mais re-
ceptiva, com mais aces-
so e oportunidades às 
pessoas surdas ou com 
defi ciência auditiva”, 
acredita a diretora da 
EL, Silvia Mazaro.

COMO SE INSCRE-
VER? Os interessados 
deverão se inscrever 
exclusivamente pela in-

ternet, via formulário 
disponibilizado na pági-
na da Escola do Legisla-
tivo, no site www.jaboti-
cabal.sp.leg.br.

O concorrente à vaga 
deve clicar no banner 
“Escola do Legislativo”, 
posicionado na página 
principal do site da Câ-
mara; na sequência, cli-
car em CURSOS E TREI-
NAMENTOS (banner 
verde), e então em “Faça 
sua inscrição no curso 
de LIBRAS”, preencher o 
formulário e enviá-lo.

O formulário de ins-
crição será disponibi-
lizado a partir das 12 
horas, no dia 05 de se-
tembro, e fi cará no ar 
até às 17 horas do mes-
mo dia. As vagas serão 
preenchidas por ordem 
cronológica de recebi-
mento da inscrição de-
vidamente preenchida. 
Aqueles que fi carem de 
fora da primeira chama-
da, formarão uma lista 
de espera.
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A Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
por meio do Sebrae Aqui, 
em parceria com o SIN-
COMERCIO, ACIAJA, CDL, 
ITJ, ACJ  trazem para 
Jaboticabal a Palestra 
“COMO A TECNOLOGIA 
ESTÁ MUDANDO AS EM-
PRESAS”

Neste encontro gratui-
to, o palestrante Douglas 
Marangoni* abordará 
assuntos como:

- Tecnologia e ferra-
mentas revolucionando o 
comércio físico ;

- Tendência para o fu-
turo e como fazer para se 
manter saudável e com-
petitivo?;

– Técnicas e melhorias 
no atendimento;

– Como a tecnologia 
pode melhorar as vendas;

– O cliente é a razão da 

COMO A TECNOLOGIA ESTÁ MUDANDO AS EMPRESAS
nossa existência;

– Tendência para o co-
mércio futuro.

Inscreva-se para a pa-
lestra gratuita, que acon-
tecerá dia 13 de  Setem-
bro às 19h, no Auditório 
da ACIAJA – Rua São Se-
bastião, 179 – Centro.

Informações no Se-
brae Aqui: 3203-3398  
https://api .whatsapp. 
com/ send?phone =+ 
551632033398

*Douglas Marangoni 
dos Santos é professor 
universitário, palestrante 
e consultor empresarial, 
atuou como Secretário 
Municipal de Planejamen-
to e Gestão e Secretário 
Municipal da Educação 
em São Carlos – SP.  Em 
suas palestras aborda 
conteúdos importantes 
de uma forma descontra-

ída e dinâmica. Utilizando 
uma linguagem simples 
e motivadora, apresenta 

casos reais, que faz com 
que o público se identifi -
que e se envolva.

Com entrega de certifi cados para o 
curso de jardinagem, termina o ciclo de 

consultorias do Consórcio Empreendedor – 
Inclusão Produtiva, de Jaboticabal

Terminou na quar-
ta-feira (24/08) o ci-
clo de consultorias do 
Consórcio Empreen-
dedor – Inclusão Pro-
dutiva. O evento, que 
aconteceu no auditó-
rio do Paço Munici-
pal, contou com a en-
trega de certifi cados 
para os participantes 
da Frente de Trabalho 
que se interessaram 
pelo curso.

“Feliz demais com 
essa oportunidade 
que estamos ofere-
cendo por meio da 

Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Secre-
taria de Educação, 
Cultura, Esporte e 
Lazer, Secretaria de 
Indústria, Comércio 
e Turismo, por meio 
do SEBRAE. Que o 
curso possa abrir a 
mente e novas opor-
tunidades para to-
dos. Foram mais de 
10 cursos oferecidos 
em diferentes áreas 
e, podem ter certeza, 
que vem muito mais 
por aí”, comemorou o 

prefeito, Prof. Emer-
son Camargo.

O que é o Consórcio 
Empreendedor – In-
clusão Produtiva?

Ao longo do ano, o 
SEBRAE, em parceria 
com a FGV - Funda-
ção Getúlio Vargas, 
promoveu diversas 
consultorias com o 
intuito de construir 
um Plano de Ação, 
que segue como eixo 
norteador da Política 
de Inclusão Produti-
va, baseado na arti-
culação de uma série 
de Políticas Públicas 
multissetoriais. As 
consultorias foram 
direcionadas para as 
técnicas da Secre-
taria de Desenvolvi-
mento e Assistência 
Social, além de repre-
sentantes de ongs da 

cidade, com o objetivo 
de promover as habi-
lidades dos indivídu-
os e resgatar suas 
capacidades a partir 
de uma metodologia 
voltada à qualifi cação 
profi ssional e melho-
ria da autoestima.

As ações favorecem 
a inserção no mundo 
do trabalho por meio 
de emprego formal, 
ou através do empre-
endedorismo, galgan-
do a superação de 
vulnerabilidades so-
ciais e elevando a sua 
competitividade no 
mercado de trabalho.

Foram realizadas 
10 ações, como os 
cursos de Inteligên-
cia Emocional, Pi-
zzaiolo, Bolos e Tor-
tas, jardinagem, entre 
outros.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA 

ATO DA MESA N° 121/2022

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

NOMEIA, a partir de 01 de setembro de 2022 a Assessora de Gabinete Karina dos 
Santos Silva, lotada no Gabinete do Vereador Gilberto de Faria, com fundamento no 
artigo 12, inciso II, da Lei 3736/2008, observados os termos da Resolução nº 366, de 
07 de dezembro de 2021.

Jaboticabal, 29 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

ATO DA MESA N° 122/2022

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

EXONERA, a pedido, nos termos do artigo 66, parágrafo primeiro, da Lei nº 
3.736/2008, a partir de 01 de setembro de 2022 (não trabalhado), o Sr. ALEX FELÍCIO 
DE LIMA, ocupante do cargo de Atendente de Informática, nomeado pelo Ato da Mesa 
nº 10/2016 de 04 de janeiro de 2016.

Jaboticabal, 31 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

ATO DA MESA N° 123/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor ANDERSON LUIZ RENZI, Assessor de Gabinete, 
lotado no Gabinete do Dr. Paulo Advogado, pagamento de parcela da Gratificação 
Natalina, com fundamento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 01 de setembro de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

PORTARIAS

Nº 121, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 - DESIGNA a servidora ANDREIA CRISTINA 
MANOEL, Assistente Legislativo, para o exercício, em SUBSTITUIÇÃO, das atribui-
ções de PREGOEIRA, em razão do afastamento da servidora Raquel Sbardelotto San-
ches no período de 01 a 08 de setembro.

EXTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO DE CERTAME

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a SUSPENSÃO do certame TO-
MADA DE PREÇOS nº 02/2022, cujo objeto é a contratação de empresa espe-
cializada para execução de obra, com fornecimento de material e mão de obra 
completa, consistente na EXECUÇÃO DE REFORMA no imóvel sede da CÂMARA 
MUNICIPAL DE JABOTICABAL, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, no 
Município de Jaboticabal-SP. A suspensão do certame, até ulterior decisão, destina-
-se à reanálise de termos do respectivo edital. Os atos subsequentes do respectivo 
certame serão publicados oportunamente.

Jaboticabal, 30 de agosto de 2022.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2022 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 
por item, para a contratação da prestação de serviços na área de tecnologia da 
informação, de acordo com  as especificações e condições previstas no Anexo I 
(Termo de Referência), para suprir as seguintes demandas:

I.Manutenção, sustentação, evolução tecnológica e suporte contínuo em siste-
ma da informação para gestão eletrônica de processos legislativos e administrati-
vos, desenvolvido em plataforma de código aberto;

II.Manutenção, sustentação, evolução de solução informatizada do site insti-
tucional, desenvolvido em plataforma de código aberto, com suporte técnico das 
soluções e da infraestrutura interna de hospedagem.
O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, durante seu expediente normal, ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.
Recebimento das Propostas: Dia 15/09/2022, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 15/09/2022, após o final da entrega dos envelopes e cre-
denciamento.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 180.609 de 25/04/2022)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Re-
gistro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone (016) 3202-3015.

                       FAZ SABER a GERSON ALVES DE ARAÚJO, 
RG nº 43.393.190-5-SSP/SP, CPF nº 220.819.308/38, brasileiro, solteiro, 
maior, soldador, residente e domiciliado nesta cidade de Jaboticabal-SP, 
na Avenida Fortunato Della Líbera, número 410, fundos (endereço que 
constou da matrícula na época de aquisição do imóvel), que nos termos do 
artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da CAIXA ECÔNOMICA 
FEDERAL - CEF, com sede no Setor Bancário Sul, Quatro 4, lotes 3/4 
em Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob número 00.360.305/0001-04, 
credora fi duciária através do Instrumento Particular de Compra e Venda 
de Imóvel, garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 05 na ma-
trícula nº 36.238, que grava o imóvel situado nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, na Rua Francisco Beutler, número 72, no Residencial Parque 
das Araras, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas nú-
meros 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, apurado pela credora até o 
dia 18/04/2022, no valor total de R$7.400,79 (sete mil, quatrocentos reais 
e setenta e nove centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de 
mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-
-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado 
nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-
3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o 
valor de R$246,61 (duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centa-
vos), referente às custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante à cre-
dora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V. Senhoria a propriedade do imóvel em favor da credora 
Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, 
por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 30 de agosto de 2022. Eu, José 
Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:       
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Jaboticabal de Qualifi cação II  Ciclo 
2021 ocupa a 115ª colocação entre 

os 645 municípios do estado

Na terça-feira, 23 
de agosto, no audi-
tório da Secretaria 
de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do 
Estado de São Pau-
lo, aconteceu a pre-
miação do Programa 
Município VerdeAzul 
pelo desempenho al-
cançado pelos mu-
nicípios paulistas no 
ciclo ambiental 2021.  

Com 69,35 pontos o 
município de Jaboti-

cabal de Qualifi cação 
II  Ciclo 2021 ocupan-
do a 115ª colocação 
entre os 645 municí-
pios do estado.  

“Os dois últimos 
anos, 2020 e 2021 
que compuseram o ci-
clo 2021, foram anos 
difíceis para todas 
as pessoas. Os mu-
nicípios tiveram que 
atuar sob uma gra-
ve situação de saúde 
em função da pande-

mia de Covid-19, que 
desencadeou múlti-
plas situações que 
demandaram esfor-
ço total dos gestores 
públicos.” Comentou 
Gabriel Ramos, inte-
grante da equipe téc-
nica da SAAMA.  

Neste cenário, com 
a suspensão de ati-
vidades escolares e 
a suspensão das ati-
vidades presenciais, 
a equipe da SAAMA 

atuou estrategica-
mente para desen-
volver as ações aten-
dendo os protocolos 
de segurança. 

Neste contexto, foi 
lançado um canal na 
plataforma de víde-
os Youtube, chamado 
CEA JABOTICABAL, 
onde as ações de 
educação ambiental 
foram produzidas em 
formato de vídeo e 
trabalhadas com os 

alunos da rede muni-
cipal de ensino, atra-
vés de questionários 
para preenchimento 
pela internet. 

A metodologia foi 
pontuada integral-
mente pelo progra-
ma, e sua implanta-
ção não gerou custos 
para o município, 
sendo que as plata-
formas e serviços on-
line utilizados são de 
uso livre.  

O canal está ati-
vo e pode ser aces-
sado pelo link: 
h t t p s : // w w w. yo u -
tube.com/channel/
UCsA_a-TZ4PwHU-
zQ0fQZKvTg  

Representando Ja-
boticabal estiveram 
o Vice Prefeito e Se-
cretário de Agricul-
tura, Abastecimento 
e Meio Ambiente Nel-
son Gimenez, Gabriel 
Ramos e Júlio Rocha.

Câmara vota PL que delimita perímetro urbano da 
Cidade de Jaboticabal e outros três projetos

Na próxima 
s e g u n d a - f e i r a 
(05/09), os vere-
adores se reúnem 
em sessão ordiná-
ria, às 20 horas, 
no Plenário da Câ-
mara Municipal 
de Jaboticabal. 
Quatro projetos 
estão previstos 
na Ordem do Dia, 
ou seja, na pauta 
de votação. Entre 
eles, está o proje-
to que delimita o 
perímetro urbano 
da Cidade de Ja-
boticabal (PL nº 
283/2022).

A proposta é 
aumentar a deli-
mitação do perí-
metro urbano da 
Cidade no sen-
tido Lusitânia. 
De acordo com o 
Executivo Muni-
cipal, o projeto 

“promove a divi-
são da Cidade em 
zonas rurais e ur-
banas, de forma a 
auxiliar o direcio-
namento das po-
líticas públicas”. 
Ainda segundo o 
Executivo, o obje-
tivo, com a nova 
definição do perí-
odo urbano da Ci-
dade, é orientar o 
desenvolv imento 
do uso e da ocu-
pação urbana, de 
modo a assegurar 
o cumprimento da 
função social da 
Cidade e da pro-
priedade urbana; 
otimizar a utili-
zação da infraes-
trutura instalada 
e projetada; pre-
servar o patri-
mônio ambiental 
previsto no Plano 
Diretor de Desen-
volvimento Urba-

no, e proteger as 
áreas ambiental-
mente frágeis.

Os vereadores 
ainda votam o PL 
nº 289/2022, de 
autoria do vere-
ador Dr. Mauro 
Cenço, que deno-
mina de “Espaço 
Jurídico Dr. Do-
rival Martins de 
Andrade” o local 
destinado às ins-
talações da Se-
cretaria de Ne-
gócios Jurídicos 
do Município de 
Jaboticabal; o PL 
nº 290/2022, que 
autoria da verea-
dora Val Barbie-
ri, que denomina 
de “Dr. Domingos 
Silva Lavecchia” o 
Centro Cirúrgico 
do Departamento 
de Proteção e De-
fesa Animal “Ge-

raldo Baptista”; e 
o PL nº 291/2022, 
de autoria da ve-
readora Renata 
Assirati, que de-
nomina de “Capi-
tão PM Sérgio Ri-
cardo dos Santos” 
o prédio de insta-
lação da Estação 

de Bombeiros, no 
Município de Ja-
boticabal.

A sessão, que co-
meça às 20 horas, 
é aberta ao públi-
co, com transmis-
são pelo canal da 
Câmara no YouTu-

be (https://www.
youtube.com/Ca-
m a r a M u n i c i p a l -
deJaboticabal) e 
r e t r a n s m i s s ã o 
pela página no Fa-
cebook (https://
w w w . f a c e b o o k .
c o m/ C a m a r a J a -
boticabal).
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Renata Assirati recebe visita 
de vereadora de Pradópolis na 

Câmara Municipal
Nesta semana, a 

presidente do Le-
gislativo, Renata 
Assirati, recebeu 
em sua sala na Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, a ve-
readora de Pradó-
polis – SP, Márcia 
Cristina Silva (Pa-
triota), para con-
versar, apresentar 
o funcionamento, 
as ações e trocar 
experiências im-
portantes para os 
mandatos nas ci-
dades em que le-
gislam.  

“Tivemos o pra-
zer de receber a 
vereadora Már-
cia em minha sala. 
Uma pessoa muito 
simpática e que-
rida, que conheci 
anteriormente no 
Hospital e Mater-
nidade Santa Isa-
bel (HMSI), quando 
sua saudosa mãe 
estava internada. 
Naquele momento 

criamos amizade 
e atualmente es-
tamos trocando 
conversas sobre a 
política e nossas 
gestões”, destaca 
Renata Assirati. 

Em Pradópolis, a 
Casa de Leis conta 
com nove verea-
dores, sendo duas 

mulheres. Após 
reunião com a pre-
sidente, a verea-
dora visitou a área 
interna da Câma-
ra, conhecendo a 
galeria dos presi-
dentes e das vere-
adoras mulheres, 
além de alguns 
gabinetes. Duran-

te a visita, Márcia 
elogiou a Câma-
ra Municipal local 
e agradeceu pela 
oportunidade. 

Renata Assira-
ti enfatiza a im-
portância destas 
visitas. “A nossa 
Casa de Leis está 
sempre de portas 
abertas a todos. 

Esse contato e tro-
ca de informações, 
a forma de legislar 
com comprome-
timento e ética é 
muito interessan-
te. São experiên-
cias que passamos 
e mostramos que 
estamos sempre 
trabalhando para 
o melhor da nossa 

população. Em mi-
nha sala sempre 
recebo visitas, en-
contros para um 
bate papo e dali sai 
muito aprendiza-
do e ensinamentos 
também, claro.”

Poliana Taliberti 
- assessora Gabi-
nete Renata Assi-
rati 


