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Jaboticabal
A GAZETA

Polícia Civil de Jaboticabal conta com mais 
viaturas após solicitação de vereadores

Mais duas viaturas para a Polícia Ci-
vil de Jaboticabal foram conquistadas 
até o momento. A presidente do Legis-
lativo, Renata Assirati, juntamente com 
o vereador Dr. Mauro Henrique Cenço,  
solicitaram ao Poder Executivo Munici-
pal, no ano de 2021, um contato direto 
com a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo para aquisição 
de novas viaturas para a Polícia Civil de 
Jaboticabal. 

WEBTV da Câmara Municipal de Jaboticabal 
passa a integrar a Rede TCESP

A presidente da Câmara Municipal de Ja-
boticabal, Renata Assirati (PSC), recebeu na 
quarta-feira (05/10) o certifi cado de adesão 
à Rede TCESP, uma parceria com o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
para o compartilhamento de materiais au-
diovisuais de caráter educativo, institucional, 
jornalístico e informativo para a sociedade.

Câmara de Jaboticabal ilumina fachada 
pela campanha do Outubro Rosa

A Câmara Municipal de Jaboticabal está 
iluminada na cor-de-rosa em adesão à cam-
panha mundial do Outubro Rosa. O objetivo 
é se somar a outras instituições públicas e 
privadas para ampliar a visibilidade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama. A fachada do 
Palácio Ângelo Berchieri, sede do Legislativo 
jaboticabalense, fi cará iluminada até o dia 31 
de outubro.
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Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Hoje, vamos 
para o nosso 12º. 
Recado, a 2ª. Par-
te do texto ante-
rior. 

EXPLICANDO A 
CURA DAS DOEN-
ÇAS NOS QUATRO 
CORPOS INFERIO-
RES

- Uma Entrevis-
ta Com Elizabe-
th Clare Prophet 
- Mensageira dos 
Mestres Ascen-
sos

- Sra. Prophet, 
muita gente tem 
vontade de saber 
sobre a cura. Qual 
é o ensinamento 
dos Mestres As-
censos sobre a 
cura?

Elizabeth: Os en-
sinamentos dos 
Mestres Ascen-
sos são para o 
bem estar - o bem 
estar da alma, 
a integração da 
alma com a men-
te, o coração e o 
templo do corpo. 
Os mestres As-
censos ensinam 
que o que quer 
que se manifeste 
no corpo físico é 
um efeito de uma 
causa interna e 
eles mostram a 
seus chelas como 
ir à causa atrás 
do efeito.

A fim de que nós 
possamos com-
preender os ní-
veis da causa, os 
mestres ensinam-
-nos que a natu-
reza de nosso ser 
é quádrupla. Eles 
se referem a este 
ser quádruplo, 
como a grande 
pirâmide do ser. 
Cada um dos qua-
tro lados da pirâ-
mide representa 

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

um dos quatro ve-
ículos inferiores 
do homem. Es-
tes veículos são 
o corpo etéreo, o 
corpo mental, o 
corpo emocional 
e o corpo físico.

Nós chamamos 
de “os quatro cor-
pos inferiores”.

O corpo etéreo é 
o corpo do fogo. É 
o envelope natu-
ral da alma. Tem 
a frequência mais 
elevada dos qua-
tro corpos inferio-
res e correspon-
de ao elemento do 
fogo. Dentro des-
te envelope eté-
reo, Deus colocou 
a matriz da iden-
tidade da alma, o 
molde que se ma-
nifestará na cons-
ciência, como 
mente, como emo-
ção e como a pró-
pria matriz física.

Na verdade, o 
corpo etéreo tem 
dois comparti-
mentos, o corpo 
etéreo mais eleva-
do e o corpo eté-
reo mais baixo. O 
corpo etéreo mais 
baixo é a mente 
subconsciente. O 
corpo etéreo mais 
elevado é relacio-
nado à mente su-
perconsciente.

Entre estes dois 
existem as memó-
rias das vidas do 
homem no céu e 
na terra, assim, 
para falar da per-
feição da origem 
da alma em Deus, 
seu mundo divino, 
e do que fez de sua 
alma e sua cons-
ciência em muitas 

de suas experiên-
cias em encarna-
ções no tempo e 
no espaço.

Nós tratamos a 
mente subcons-
ciente como a fon-
te de problemas do 
homem e da men-
te superconscien-
te como a gran-
de causa atrás 
de todo o efeito, 
que se transfor-
ma na fonte da 
cura. Essa mente 
superconsciente, 
naturalmente, é o 
EU SOU O QUE EU 
SOU, a abençoada 
Presença EU SOU.

Nós comprova-
mos que a chave 
para a cura total 
do ser do homem, 
a chave para o 
bem estar, está 
neste corpo eté-
reo. A finalidade 
orig inal do corpo 
etéreo era ser o 
veículo da memó-
ria de Deus no ho-
mem.

Esta memória 
é a matriz inter-
na da alma, as-
sim como veio do 
Espírito vivo de 
Deus. Ao estudar-
mos as funções 
dos quatro cor-
pos mais inferio-
res, nós começa-
mos a entender 
como eles podem 
ser corretamente 
utilizados e como 
a humanidade 
vem mal utilizan-
do estes veículos 
inferiores.

F o n t e s :  
h t t p : // a u m a -
g i c . b l o g s p o t .
c o m / 2 0 1 8 / 0 1 /
os-toxicos-e-des-
truicao-dos-qua-
tro.html?m=1

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Até o próximo 

recado; Prof. IRI-
NEU NOGUEIRA, 
responsável pelas 
reuniões de estu-
dos, aos sábados, 
das 15 às 16 ho-
ras, na sede da 
sociedade – Jabo-
ticabal, 6 de outu-
bro de 2022.

Há momentos em que 
se confunde a oração 
com a subjugação de 
Deus e Jesus às nos-
sas vontades. Como se 
Eles – só porque ora-
mos – tivessem de pro-
videnciar as correções, 
alterações de rumo, 
transformações, revi-
ravoltas e outras tan-
tas coisas que ansia-
mos. 

“Ajuda-te e o céu te 
ajudará”, disse o Mes-
tre Jesus. E, a partir 
dessa recomendação, 
podemos derivar tam-
bém o sentido da ora-
ção. Ela é, sim, preciosa 
ferramenta para tor-
nar realidade o ‘ajuda-
-te’. Mas orar não su-
bentende ociosidade à 
espera de que a espi-
ritualidade tudo faça 
sem que precisemos 
mobilizar nossas for-
ças e recursos para o 
objetivo. 

Esta semana, tra-
go a lição 42, ‘Ação e 
Oração’, do livro Rumo 
Certo, de Emmanuel, 
psicografi a de Chico 
Xavier. É, de fato, um 
roteiro luminoso para 
que compreendamos a 
parte de ação que nos 
cabe quando oramos! 

“Sempre muito im-
portante a oração por 
luz interior, no campo 
íntimo, clareando pas-
sos e decisões sem nos 
despreocuparmos, po-
rém, da ação que lhe 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Oração! Ora+ação...

complementa o valor, 
nos domínios da reali-
dade objetiva. 

Pedirás a proteção 
de Deus para o doente; 
no entanto, não esque-
cerás de estender-lhe 
os recursos com que 
Deus já enriqueceu a 
assistência humana, a 
fi m de socorrê-lo. 

Solicitarás o ampa-
ro da providência divi-
na, a benefício do ente 
amado que se tresma-
lhou em desequilíbrio; 
todavia, não olvidarás 
apoiá-lo com seguran-
ça e bondade, na re-
cuperação necessária, 
segundo os preceitos 
das ciências espirituais 
que a Divina Providên-
cia já te colocou ao dis-
por nos conhecimentos 
da Terra.

Rogarás ao Céu te li-
berte dos que te perse-
guem ou dos que ainda 
não se harmonizaram 
contigo; entretanto; 
não lhe sonegarás tole-
rância e perdão, diante 
de quaisquer ofensas, 
conforme os ensina-
mentos de paz e res-
tauração que o Céu já 
te deu, por intermédio 
de múltiplos instruto-
res da espiritualidade 
maior, em serviço no 
mundo.

Suplicarás a inter-
cessão dos Mensagei-
ros da Vida Superior 
para que te desvenci-
lhes de certas difi cul-
dades materiais, di-
ligenciando, porém, 
desenvolver todas as 
possibilidades ao teu 
alcance, pela obtenção 
de trabalho digno, que 
te assegure a supera-
ção dos obstáculos, na 
pauta das habilitações 
que os Mensageiros da 
Vida Superior já te aju-
daram a adquirir.

Ação é serviço. Ora-
ção é força. Pela ora-
ção a criatura se diri-
ge, mais intensamente, 
ao Criador, procuran-
do-Lhe apoio e benção, 
e, através da ação, o 
Criador se faz mais 
presente na criatura, 
agindo com ela e em fa-
vor dela.”

****
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

Fonte da imagem: 
Pinterest
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 131/2022

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

CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em pecúnia, referente 
ao 3° período aquisitivo (20/02/2016 a 27/09/2022), ao servidor MARCO ANTONIO DE 
ALMEIDA, lotado no Departamento de Administração, com fundamento no artigo 150 
da Lei Municipal n° 3736 de 03 de abril de 2008, respeitados os termos do artigo 8º, 
inciso IX, da Lei Complementar nº173/2020.

Jaboticabal, 03 de outubro 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° 132/2022

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

CONCEDE 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em pecúnia, referente 
ao 3° período aquisitivo (20/02/2016 a 27/09/2022), ao servidor CLAYTON BARONE, 
lotado no Departamento de Administração, com fundamento no artigo 150 da Lei Mu-
nicipal n° 3736 de 03 de abril de 2008, respeitados os termos do artigo 8º, inciso IX, da 
Lei Complementar nº173/2020.

Jaboticabal, 03 de outubro 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° 133/2022

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

NOMEIA, a partir de 06 de outubro de 2022 a Assessora de Gabinete Sara da 
Silva Quintino, lotada no Gabinete da Presidência, 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, 05 de outubro 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 125, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 05/10/2022 a 19/10/2022 ao servidor GILMAR APARECIDO DA 
SILVA, referente ao período aquisitivo de 01/10/2021 a 30/09/2022.

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 08/2022
CONTRATO Nº 12/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMAR APD INFORMÁTICA LTDA 
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993
PROCESSO N. 440/2022 – Pregão Presencial nº 01/2021
OBJETO: Prorrogação de contrato de fornecimento de licença de uso de software 
para Gerência de Gestão Pública, desenvolvido em plataforma WEB, sem necessi-
dade de emulação, pelo prazo de até 12 (doze) meses ou antecipadamente no caso 
de necessidade de atendimento aos termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, que 
versa sobre a adoção do software único e integrado de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira e Controle – SIAFIC – pelas entidades públicas deste 
Município.
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 87.416,52 (oitenta e sete mil, quatro-
centos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) para o período estimado de 
12 (doze) meses), a ser pago em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 
7.284,71 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), 
condicionadas à efetiva prestação dos serviços.
PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser rescindido anteci-
padamente de modo unilateral pela Contratante, em decorrência da aplicação dos 
termos do Decreto Federal nº 10.540/2020, sem a incidência de qualquer indeniza-
ção ou remuneração pelo período remanescente.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 20/09/2022

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 09/2022
CONTRATO Nº 43/2019
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SGP – SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 
FUNDAMENTO: Artigo 57, inciso II c/c Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/1993
PROCESSO N. 664/2022 – Dispensa nº 66/2019
OBJETO: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 43/2019 pelo prazo de 12 (doze) 
meses, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada em assinatura 
de periódicos on-line sobre Licitações e Contratos, bem como fornecimento de orien-
tações técnico-jurídicas sobre dúvidas ou casos concretos.
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 8.389,92 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
noventa e dois centavos), sendo 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 699,16 
(seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 27/09/2022

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

ADITIVO Nº 10/2022
CONTRATO Nº 02/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: IGOR ANDRIOLI SATIN 
FUNDAMENTO: Artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993
PROCESSO N. 252/2022 – Dispensa nº 11/2022
OBJETO: Acréscimo e supressão no quantitativo de itens do contrato destinado à 
aquisição de botões e ramalhetes de rosa e arranjos de flores para uso nas Sessões 
Solenes realizadas pela Câmara Municipal de Jaboticabal, sem alteração do valor total 
da despesa.
VALOR DO ADITAMENTO: O ajuste de quantitativo dos itens objeto do Contrato Ad-
ministrativo 02/2022 não acarretou aumento no valor total.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 26/09/2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA TOTAL DO ADITAMENTO: 26/09/2022 a 09/02/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 09/2022
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: JAIRO AUGUSTO BAPTISTA 22499535890
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 454/2022 – Dispensa de Licitação nº 72/2022
OBJETO: Contrato de Locação de Equipamento Audiovisual (som, vídeo e filmagem) 
e prestação de serviço de operação de sistema de som, iluminação e transmissão 
para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Jaboticabal referentes 
às Sessões Solenes que ocorrerão no Cine Teatro Municipal nos dias 29/09/2022, 
04/10/2022 e 19/10/2022.
VALOR TOTAL: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), com valor unitário de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por sessão solene.
VIGÊNCIA: Período que compreende as 03 (três) Sessões Solenes agendadas para 
os dias 29/09/2022, 04/10/2022 e 19/10/2022.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/09/2022

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: G.E.B. ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/1993.
PROCESSO Nº 517/2022
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS nº 02/2022
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.
OBJETO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Contratação de empresa espe-
cializada para execução de serviço em regime de empreitada por preço global, com 
fornecimento de material e mão de obra completa para a 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, conforme Projeto, Memorial 
Descritivo, demais documentos e Anexos que integram o Edital.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, estimando-se a conclusão da execução em 4 (quatro) 
meses conforme cronograma de execução.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 664.267,85 (seiscentos e sessenta e quatro mil, 
duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), cujo pagamento ocorrerá 
considerando o cronograma de execução e os serviços efetivamente executados.

AVISO REABERTURA DE CERTAME
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna pública a REABERTURA do certame TO-
MADA DE PREÇOS nº 01/2022, na forma de empreitada por preço global pelo critério 
de menor preço, para contratação de empresa especializada, com fornecimento de 
material e mão de obra completa, para a EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO das dependências da CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL, conforme Projeto Aprovado – PT 246277/3524303/2021, do imóvel 
sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, no Município de Jaboticabal-SP, conforme 
Termo de Referência e anexos que integram o Edital, em sua forma REPUBLICADA.
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.
Prazo final para entrega dos envelopes e documen-
tos de credenciamento: Dia 27/10/2022 às 09:00 horas.
Início da sessão de abertura dos envelopes: Dia 27/10/2022, ime-
diatamente após o término do procedimento de credenciamento.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 182.138 de 09/08/2022)

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

                       FAZ SABER a LEONARDO FRANCISCO YA-
MAZAKI, RG nº 32.746.177-9-SSP/SP, CPF nº 357.251.218/28, 
brasileiro, solteiro, maior, servidor público municipal, residente e 
domiciliado nesta cidade de Jaboticabal, na Rua José Bonifácio, 
número 912, bairro do Barreiro (endereço que constou da matrí-
cula na época de aquisição do imóvel), que nos termos do artigo 
26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da CAIXA ECÔNOMI-
CA 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 aliena-
ção fi duciária registrado sob nº 42 na matrícula nº 42.270 (trans-
portada pela AV.01/44.711), que grava o imóvel indicado como 
Apartamento nº 108 do Condomínio Residencial Villas “Bloco D”, 
situado na Avenida José da Costa, número 1.485, bairro Apareci-
da, nesta cidade e comarca de Jaboticabal-SP, vem lhe notifi car 
para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessó-
rias relativas ao pagamento das parcelas vencidas em 21/03/2022, 
21/04/2022, 21/05/2022, 21/06/2022 e 21/07/2022, apurado pela 
credora até o dia 05/08/2022, no valor total de R$3.603,46 (três 
mil, seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos), sujeito à 
atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança 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 compare-
cer no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/
SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, cen-
tro, 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 (duzen-
tos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), referente às 
custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias úteis, contados a partir desta data. 

  Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi ca-
do de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante à credora fi duciária o direito de consolidação da proprie-
dade 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 proprie-
dade 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 publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
06 de outubro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
                

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Processo Digital nº: 1002593-24.2019.8.26.0291 Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
Exequente: Colégio Extensão de Araçatuba S/c Ltda Executado: Conceiçao Aparecida Dias Kum EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM 
PRAZO DE 20 DIAS. 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 aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO 
de Conceiçao Aparecida Dias Kum, CPF 061.719.928-01, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa-se a Execução de Título Extrajudicial que lhe move Colégio Extensão de Araçatuba S/c Ltda. Encontrando-se a executada 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas 
pelo Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer EMBARGOS, no prazo de 
05 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 16 de setembro de 2022. K-08/10
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Câmara de Jaboticabal ilumina fachada 
pela campanha do Outubro Rosa

A Câmara Muni-
cipal de Jabotica-
bal está iluminada 
na cor-de-rosa em 
adesão à campanha 
mundial do Outubro 
Rosa. O objetivo é se 
somar a outras ins-
tituições públicas e 
privadas para am-
pliar a visibilidade 
sobre a importância 
da prevenção e do 
diagnóstico precoce 
do câncer de mama. 
A fachada do Palá-
cio Ângelo Berchieri, 
sede do Legislativo 
jaboticabalense, fi ca-
rá iluminada até o dia 
31 de outubro.

No Brasil, o câncer 
de mama é o tipo que 
causa mais mortes 
por câncer na popu-
lação feminina. Em 
2020, 17.825 mu-
lheres perderam a 
luta para a doença, 
segundo dados do 
Instituto Nacional do 
Câncer (INCA). Ainda 
de acordo com o ins-
tituto, a estimativa é 
de 66 novos mil casos 
de câncer de mama 
no país em 2022.

Por isso, o Outubro 
Rosa chama a aten-
ção para a neces-

sidade de ações de 
compartilhamento de 
informação para pro-
mover a conscientiza-
ção sobre a doença; 
proporcionar maior 
acesso aos serviços 
de diagnóstico e de 
tratamento e contri-
buir para a redução 
da mortalidade.

“Nós, enquanto 
Câmara Municipal, 
apoiamos o Outubro 
Rosa, assim como 
tantas campanhas de 
cuidado com a saúde. 
Neste caso, principal-
mente nós, mulheres, 
já que homens tam-
bém podem ter cân-
cer de mama, apesar 
de raro, temos que 
observar o nosso cor-
po. É muito importan-
te procurar o médico 
para uma avaliação, 
porque quanto mais 
cedo descobrimos 
um câncer de mama, 
as chances de cura 
também aumentam”, 
pontuou a presidente 
da Casa, Renata Assi-
rati.

MAMOGRAFIA – Es-
pecialistas afi rmam 
que quando o câncer 
de mama é descober-
to no início, há mais 

chances de cura. Um 
dos exames impor-
tantes na detecção 
precoce e rastrea-
mento da doença é a 
mamografi a. De acor-
do com o INCA, a ma-
mografi a de rotina é 
recomendada para 
mulheres de 50 a 69 
anos uma vez a cada 
dois anos.

Em Jaboticabal, 
dados apresentados 
recentemente em au-
diência pública pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde de Jaboti-
cabal, mostram que 
foram realizadas, de 
maio a agosto deste 
ano, 556 mamogra-
fi as gratuitas, sendo 
168 delas pelo pro-
grama “Mulheres 
de Peito”, e 388 pelo 
SUS.

Em setembro deste 
ano, o Ministério da 
Saúde, por meio do 
INCA, divulgou uma 
cartilha informativa 
– “Câncer de mama: 
vamos falar sobre 
isso?”, que apresenta 
alguns fatores de ris-
co, entre outros as-
suntos relacionados 
à doença, e disponí-
vel no site do institu-

to (https://www.inca.
gov.br/).

FIQUE LIGADA! SI-
NAIS E SINTOMAS DO 
CÂNCER DE MAMA:

•    Caroço (nódulo) 
endurecido, fi xo e ge-
ralmente indolor. É a 
principal manifesta-
ção da doença, estan-
do presente em mais 
de 90% dos casos.

•    Alterações no 
bico do peito (mami-
lo).

•    Pequenos nódu-
los na região embaixo 
dos braços (axilas) ou 
no pescoço.

•    Saída espontâ-
nea de líquido de um 

dos mamilos.
•    Pele da mama 

avermelhada, retra-
ída ou parecida com 
casca de laranja.

Qualquer caroço na 
mama em mulheres 
com mais de 50 anos 
deve ser investigado! 
Em mulheres mais 
jovens, qualquer ca-
roço deve ser inves-
tigado se persistir 
por mais de um ciclo 
menstrual.

CONHEÇA O SEU 
CORPO – Olhe, palpe 
e sinta suas mamas 
no dia a dia para re-
conhecer suas va-

riações naturais e 
identifi car as altera-
ções suspeitas. Em 
caso de alterações 
persistentes, procu-
re o Posto de Saúde. 
A postura atenta das 
mulheres no conhe-
cimento do seu corpo 
e no reconhecimento 
de alterações suspei-
tas para procura de 
um serviço de saúde 
o mais cedo possível 
– estratégia de cons-
cientização – con-
tribui para um diag-
nóstico precoce do 
câncer de mama.
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Moda Verão 2023

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

O verão nos faz viajar 
num sonho marítimo, 
onde somos passageiros 
levados para um lugar 
bem colorido, cheio de 
conforto e muita diver-
são.

E essa viagem é em di-
reção ao mar. O trans-
porte pode ser um navio, 
uma lancha, um barco...

Precisaremos estar 
vestidos para as festas 

no Cruzeiro, passeios 
pelas ilhas, e estaremos 
chiques até na orla, no 
cair da tarde.

As cores passam pelos 
tons areia, uma imensi-
dão de verde e azul, que 
se misturam re� etindo a 
cor do oceano, e chegam 
em tons mais fortes, que 
lembram um céu onde 
brilha fortemente o sol.

Estampas resgatam 
essa linda paisagem pa-
radisíaca. O conforto é 
construído em formas 
que facilitam o movi-
mento. Lembrando que 
o chapéu será um gran-
de companheiro, até 
porque será preciso se 
proteger das altas tem-
peraturas.

Entre nesse sonho de 
verão e desfrute do que há 
de mais belo: A Natureza!

Polícia Civil de Jaboticabal conta com mais 
viaturas após solicitação de vereadores

Mais duas viaturas 
para a Polícia Civil 
de Jaboticabal foram 
conquistadas até o 
momento. A presi-
dente do Legislati-
vo, Renata Assirati, 
juntamente com o 
vereador Dr. Mauro 
Henrique Cenço,  so-
licitaram ao Poder 
Executivo Municipal, 
no ano de 2021, um 
contato direto com 
a Secretaria de Se-
gurança Pública do 
Estado de São Pau-
lo para aquisição de 
novas viaturas para 
a Polícia Civil de Ja-
boticabal. 

Renata Assirati 
sempre atuante com 
a segurança desta-
ca, “uma Polícia bem 
equipada, com mais 
viaturas nas ruas, 
consegue atender a 
população com mais 

eficácia. Este é um 
pedido feito pelo ve-
reador Dr. Mauro 
Henrique Cenço e, 
por mim, vereadora 
Renata Assirati”.

Estas viaturas irão 
auxiliar nos traba-
lhos da Polícia Judi-
ciária de Jaboticabal. 
“Tivemos a grata sa-
tisfação de receber, 
além da notícia da 
chegada de duas via-
turas para renova-
ção da frota, outras 
viaturas também se-
rão destinadas para 
a nossa Polícia Ci-
vil. Uma conquista 
do nosso Executivo e 
Legislativo. Estamos 
trabalhando de mãos 
dadas por Jabotica-
bal e por muito mais 
segurança”, finaliza 
Renata Assirati.
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WEBTV da Câmara Municipal de Jaboticabal 
passa a integrar a Rede TCESP

A presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Renata 
Assirati (PSC), rece-
beu na quarta-feira 
(05/10) o certifi ca-
do de adesão à Rede 
TCESP, uma parce-
ria com o Tribunal 
de Contas do Estado 
de São Paulo (TCESP) 
para o compartilha-
mento de materiais 
audiovisuais de ca-
ráter educativo, ins-
titucional, jornalístico 
e informativo para a 
sociedade.

A cerimônia foi re-
alizada no Auditó-
rio Nobre ‘Professor 
José Luiz de Anhaia 
Mello’, na Capital do 
Estado, e contou com 
a adesão de 108 câ-
maras municipais, 
entre elas a de Ja-
boticabal. Durante a 
solenidade, presiden-
tes de câmaras e re-
presentantes de TVs 
Legislativas puderam 
conhecer em deta-
lhes a Rede TCESP, 
que proporcionará 
mais transparência 
e publicidade aos as-
suntos relacionados 
às atividades de con-
trole externo e à fi s-

calização dos gastos 
do poder público do 
Estado e dos municí-
pios paulistas.

O objetivo da parce-
ria entre as câmaras 
municipais e a Corde 
de Contas, segundo 
o presidente do TCE, 
Conselheiro Dimas 
Ramalho, é aumentar 
o alcance da comuni-
cação com a socieda-
de. “Nossa aposta tem 
sido na produção de 
conteúdo audiovisual 
digital para chegar 
na casa das pessoas 
pela televisão e pelos 
dispositivos móveis. 

Porque precisamos 
encontrar com as 
pessoas onde elas 
estão e num formato 
que elas estão dis-
postas a consumir”, 
afi rmou o Conselhei-
ro-Presidente. “E as 
Câmaras Municipais 
serão um novo canal 
para que a população 
receba informação 
sobre a forma como 
fi scalizamos o uso 
do dinheiro público”, 
completou.

De acordo com o 
TCE, entre os conteú-
dos a serem compar-
tilhados com as TVs 

Legislativas estão 
programas produzi-
dos em parceria com 
a TV Cultura e a Rede 
Alesp, além de repor-
tagens, entrevistas, 
boletins e documen-
tários especiais feitos 
pela equipe de Comu-
nicação Social do Tri-
bunal de Contas.

Na Câmara de Jabo-
ticabal, o canal ofi cial 
de difusão dos con-
teúdos audiovisuais 
da Casa ocorre pela 
plataforma do You-
Tube (https://www.
youtube.com/Cama-
raMunic ipa ldeJa-

boticabal), onde são 
transmitidas ao vivo 
as sessões plenárias, 
audiências públicas e 
demais eventos reali-
zados no Plenário do 
Legislativo Municipal.

“Assinamos esse 
Termo de Coopera-
ção com o Tribunal 
por acreditar que um 
povo bem informado, 
constrói seu conheci-
mento para o exercí-
cio da cidadania. Por 
isso, a nossa Câmara 
se colocou à dispo-
sição pra ampliar a 
divulgação sobre o 
Tribunal de Contas. 
Destacamos que aqui 
na Câmara de Jabo-
ticabal exercemos a 
transparência e a pu-
blicidade das nossas 
sessões pelo site ofi -
cial, com a divulgação 
de conteúdos diver-
sos do Legislativo, e 
também pelo YouTube 
e Facebook, onde va-
mos compartilhar o 
material em vídeo que 
nos será enviado pelo 
Tribunal de Contas do 
nosso Estado”, disse 
a presidente da Casa, 
Renata Assirati.

Para o chefe do De-

partamento de Ad-
ministração, Odair 
Casari, que acompa-
nhou a presidente na 
solenidade, toda ação 
que permita a trans-
parência e a publici-
dade dos órgãos pú-
blicos é importante. 
“Apesar de não ter-
mos uma TV com pro-
gramação fi xa consti-
tuída, cuja produção 
despenderia altos 
investimentos, temos 
nosso canal gratuito 
no YouTube, espaço 
que funciona como 
nosso canal WEBTV, 
e que serve para a 
divulgação dos con-
teúdos audiovisuais 
da Casa, entre eles, a 
transmissão ao vivo 
das sessões plená-
rias. Agora, com esse 
Termo de Coopera-
ção, teremos conteú-
dos cedidos gratuita-
mente pelo TCE para 
d isponib i l i zarmos 
para a população da 
nossa região. A previ-
são é de que nas pró-
ximas transmissões 
ao vivo da Câmara, o 
público já possa as-
sistir as peças audio-
visuais cedidas pelo 
Tribunal”, contou Ca-
sari.

Vestibular Unesp 2023 inscreverá até segunda-feira

Vereadores aprovam projeto 
da LDO para 2023

A Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) re-
ceberá até as 23h59 de 
10 de outubro (segun-
da-feira) as inscrições 
para o Vestibular 2023, 
exame com 7.680 vagas 
em 24 cidades de todas 
as regiões paulistas. Os 
interessados poderão 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprova-
ram por unanimida-
de, em sessão ordiná-
ria na segunda-feira 
(03/10), o Projeto de 
Lei nº 305/2022, que 
trata das Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
para o exercício fi -
nanceiro de 2023. A 
previsão é de que Ja-
boticabal tenha uma 
receita total de R$ 501 
milhões. A matéria foi 
exclusiva na Ordem 
do Dia conforme es-
tabelece o Art. 222 do 
Regimento Interno da 
Casa. 

Do montante esti-
mado para o Orça-
mento 2023, R$ 398 

milhões serão des-
tinados à Prefeitura 
Municipal; R$ 62 mi-
lhões para o SEPREM; 
R$ 40 milhões para o 
SAAEJ; R$ 1 milhão 
para a FAE e R$ 13 mi-
lhões para a Câmara 
Municipal.

As áreas da saúde 
e educação contarão 
com a maior fatia do 
orçamento da prefei-
tura para a execução 
de seus programas 
em 2023, sendo cerca 
de R$ 123.8 milhões 
para a área da saúde, 
englobando o sistema 
municipal de saúde, 
pronto atendimento e 
vigilância em saúde, e 
R$ 119 milhões desti-
nados à manutenção 

e desenvolvimento 
do ensino público. No 
orçamento do SAAEJ, 
a maior despesa pre-
vista é para o siste-

ma de abastecimento 
de água, no montante 
de R$ 17 milhões, se-
guido pelo sistema de 
resíduos sólidos, R$ 

8 milhões; e do siste-
ma de esgoto, R$ 1.8 
milhão. No SEPREM, 
a maior despesa está 
relacionada aos pa-

gamentos dos benefí-
cios previdenciários, 
estimados em R$ 59.6 
milhões.

Para lembrar – É 
na LDO que o Gover-
no estabelece as me-
tas de política fi scal 
para o exercício se-
guinte, planejando a 
gestão fi scal de for-
ma a garantir o equi-
líbrio entre receitas 
e despesas. A partir 
das diretrizes orça-
mentárias, o chefe do 
executivo deve elabo-
rar a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), que 
deve ser enviada à 
Câmara Municipal 
até 31 de outubro 
para apreciação do 
Legislativo.

se cadastrar pelo site da 
Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br), onde 
está disponível o Manu-
al do Candidato, com to-
das as informações so-
bre a seleção. A taxa de 
inscrição é de R$ 192.

A Unesp oferece redu-
ção de 75% da taxa aos 

cerca de 400 mil alunos 
matriculados no último 
ano do ensino médio da 
rede pública estadual 
paulista (Secretaria da 
Educação/SP e Centro 
Paula Souza). Estes can-
didatos pagarão taxa de 
R$ 48 e também se ins-
creverão até as 23h59 

de 10 de outubro.
Os resultados dos pe-

didos de isenção ou re-
dução de 50% da taxa 
foram divulgados em 
26 de setembro. Os con-
templados com a isen-
ção já estão automati-
camente inscritos. Os 
benefi ciados com a re-

dução deverão efetuar 
o pagamento da taxa de 
R$ 96.

O Sistema de Reserva 
de Vagas para Educa-
ção Básica Pública (SR-
VEBP) destina 50% das 
vagas de cada curso de 
graduação da Unesp 
para alunos que tenham 

cursado integralmente 
o ensino médio em es-
cola pública, sendo que 
35% das vagas desse 
sistema são destinadas 
aos candidatos que se 
autodeclararem pretos, 
pardos ou indígenas. 
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Alunas do Senac Jaboticabal realizam Projeto 
Integrador que vira lei em Barrinha 

A legislação autoriza a contratação de intérpretes 
de libras na rede municipal de saúde 

O Projeto Integra-
dor das estudantes do 
curso Técnico em En-
fermagem do Senac 
Jaboticabal inspirou a 
lei que autoriza a con-
tratação de intérpre-
tes de Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras) na 
rede municipal de saú-
de, em Barrinha. Com 
o tema Libras: eu falo 
com as mãos, o projeto 
foi desenvolvido para 
mostrar a importân-
cia da capacitação de 

profi ssionais da área 
da saúde em libras.

No Dia Nacional do 
Surdo, celebrado no 
último dia 26, alunas 
do Senac Jaboticabal 
realizaram uma apre-
sentação à população 
de Barrinha, no Anfi -
teatro Municipal. Na 
ocasião, as estudan-
tes relataram suas 
experiências vividas 
principalmente em 
campos de estágio e 
as motivações para a 

realização do traba-
lho.

Após a apresenta-
ção, a professora e 
intérprete de libras, 
Marília Barroso, e o 
estudante Maxwell de 
Souza palestraram 
sobre a necessidade 
da comunicação em 
libras na saúde, ensi-
nando alguns sinais 
importantes para o 
primeiro atendimento 
ao paciente.

Aline Fernanda Cor-

reia Melo Brentega-
ni, gerente do Senac 
Jaboticabal, destaca 
que o projeto resulta-
rá num ambiente mais 
humanizado na rede 
municipal de saúde. 
“O conhecimento de 
libras é uma forma 
de garantir o acesso 
ao serviço de saúde 
e qualidade de vida 
às pessoas com de-
fi ciência auditiva. E 
ter se tornado lei, só 
reforça a importante 

contribuição da atua-
ção dos alunos do Se-
nac em casos reais e 
necessários na nossa 
comunidade”.

As docentes Simo-
ne Mello, Maitê Galo 
e Patrícia Frizzas, que 
orientaram as alunas 
no desenvolvimento 
do projeto, estiveram 
presentes. O evento 
contou com a parti-
cipação de cerca de 
100 pessoas. Entre 
os convidados esta-

vam os alunos do cur-
so de enfermagem do 
Instituto Tecnológico 
de Educação e Cur-
sos (ITEC), o prefeito 
José Marcos Martins, 
a coordenadora da 
Atenção Básica da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, Luzia Silva Oli-
veira Cursio, pessoas 
da comunidade surda 
e vereadores, entre 
eles, Eduardo Alexan-
dre de Souza, autor 
do projeto de lei.

Protetores da causa animal recebem 
homenagem da Câmara de Jaboticabal

Na terça-feira, 04 
de outubro, em que 
se comemorou o Dia 
Mundial dos Animais 
e de São Francisco de 
Assis, santo da Igre-
ja Católica conside-
rado o protetor dos 
animais, a Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal homenageou 
50 pessoas, físicas e 
jurídicas, que se de-
dicam cotidianamen-
te no combate aos 
maus-tratos animais, 
ao acolhimento de 
animais vítimas de 
abandono, bem como 
aqueles que prestam 
serviços em favor da 
proteção animal.

A cerimônia, presi-
dida pela presidente 
da Câmara, Renata 
Assirati, foi realizada 
no Cine Teatro Mu-
nicipal Manoel Mar-
ques de Mello, com 
transmissão ao vivo 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/
CamaraMunicipalde-
Jaboticabal).

Autora da iniciativa 
legislativa, vereadora 
Val Barbieri, falou da 
importância do tra-
balho realizado pe-
los homenageados, 
de políticas públicas 
para a área de defesa 
animal e citou legis-
lações apresentadas 
por ela na Câmara 
de Jaboticabal. “Es-
tou lutando muito por 
projetos de castração 
permanente em Ja-
boticabal, que aten-
da as necessidades 
de toda população. 
Já consegui emendas 
parlamentares para 
dar início à retoma-
da deste projeto de 
castração, e também 

da reforma do Canil 
Municipal. Isso não é 
mérito meu. Não são 
conquistas minhas... 
é uma conquista nos-
sa! É uma conquista 
deles: dos animais!... 
Estamos aqui falando 
em nome deles, no Dia 
Mundial deles. Dando 
voz a eles!”, defendeu 
a parlamentar.

Na sequência, um 
a um dos homenage-
ados recebeu placa 
comemorativa pelo 
Dia Mundial dos Ani-
mais: 2ª Companhia 
da Polícia Militar de 
Jaboticabal; 6ª Sub-
seção da OAB de Ja-
boticabal; Aconchego 
4 Patas; Agrocenter 
Casa de Rações; Ales-
sandra Maria Correa 
Rover; Aléssio Bar-
bieri (In Memoriam); 
Alexandre Maria 
Petronilho; Amábi-
le Cristina Saes; Ana 
Margarida Theodoro 
Caminhas; Antonio de 
Andrade; Associação 
Protetora dos Ani-
mais de Jaboticabal – 
APA; Colégio Impacto; 
Corpo de Bombeiros 
de Jaboticabal; Delza 
Roberta de Camar-
go; Isabel dos Santos 
Borsari; Domingos 
Silva Lavecchia (In 
Memoriam); Emer-
son Rodrigo Camar-
go; Escola Estadual 
Professor Luiz Lator-
raca; Faculdade de 
Ciências Agrárias e 
Veterinárias - Unesp 
Campus de Jabotica-
bal; Floripes da Silva; 
Geraldo Baptista (In 
Memoriam); Gilber-
to Lopes de Oliveira; 
Gilson Hélio Toniollo; 
Gustavo Aparecido 
dos Santos (In Memo-
riam); Henrique Mac-
cagnan Filho; Imeve 
Saúde e Nutrição Ani-

mal; Jaboticabal Sho-
pping; Jornal A Ga-
zeta; José Rafael de 
Toledo Piza; Juliana 
Vantini; Katia Regina 
Artoni; Leonardo José 
Fonseca; Lions Clube 
de Jaboticabal; Mar-
cella Cristine Barbato 
Zibetti; Maria da Gló-
ria Batista Da Silva (In 
Memoriam); Mercado 
Rural; Multi Tec Pro-
dutos Agropecuários; 
Murilo Gaspardo; Nu-
trivida Agropecuária; 
Rádio 101 FM; Rádio 
Vida Nova AM; Rota-
ract Club de Jaboti-
cabal; Silvia Geraldini; 
Simoni Faria Pfaifer; 
Sonia do Carmo Arto-
ni; Tiro de Guerra 02-
018 de Jaboticabal; 
Ucbvet Saúde Animal; 
Unimed Jaboticabal; 
Valdir Dos Santos So-
ares e Vera Sonia Del 
Vecchio.

DEFESA DE DIREI-
TOS – O presidente 
da OAB Jaboticabal, 
Dr. André Luís Botti-
no de Vasconcellos, 
subiu à Tribuna em 
nome dos homenage-
ados. “Apoiamos uma 
legislação mais enér-
gica e mais rigorosa 
na proteção e defesa 
dos animais, sejam 
eles PETS ou Silves-
tres, com regulação 
de seus direitos de 
personalidade e, as-
sim, fazemos como 
cidadãos, e como ho-
mens e mulheres que 
amam a natureza, 
que respeitam a vida 
e dão voz aos que não 
tem voz. Ainda são vi-
vas as palavras de Al-
bert [Schweitzer], No-
bel da Paz em 1952: 
‘Quando o homem 
aprender a respeitar 
até o menor ser da 
criação, seja animal 
ou vegetal, ninguém 

precisará ensiná-lo 
mais a amar o seu se-
melhante”, manifes-
tou Bottino.

Para a represen-
tante da Associação 
Protetora dos Ani-
mais (APA), institui-
ção que atua no con-
trole da população 
animal e luta contra 
o abandono animal, 
Juliana Vantini, “... 
Ser protetor de ani-
mais não é somente 
protegê-los dos peri-
gos, mas, principal-
mente defender os 
seus direitos e bata-
lhar incansavelmen-
te para ampliá-los. 
Existe legislação far-
ta acerca da saúde 
humana e ambiental, 
mas há uma lacuna 
sobre a dos animais. 
Reconheço, neste 
momento e nas pa-
lavras seguintes, a 
vida do Professor Je-
� rey, onde ajudar um 
animal pode ser uma 
forma de colaborar 
com um mundo mais 
justo para todos os 
seres vivos. Todos os 
animais que estão na 
rua, de alguma ma-
neira foram aban-
donados por um ser 

humano”, pontuou 
Juliana.

Por sua vez, Dr. Mu-
rilo Gaspardo, vere-
ador na Legislatura 
2009/2021 e autor 
da Lei nº 3974/2009, 
que instituiu o Dia 
Municipal de Prote-
ção aos Animais, con-
vidou os presentes a 
uma refl exão sobre 
o dever ético do cui-
dado com todas as 
criaturas. “Cuidemos 
uns dos outros, cele-
bremos data tão im-
portante e pessoas 
que estão aqui e que 
fazem histórias na 
defesa daqueles que 
não tem voz”, com-
partilhou Gaspardo.

Na sequência, o 
prefeito Prof. Emer-
son Camargo defen-
deu que “o direito à 
vida, como um todo, 
não pode ser classifi -
cado apenas por uma 
defi nição de persona-
lidade jurídica, mas 
tem que ser colocado 
acima de tudo, numa 
condição de existên-
cia... Sentimento é o 
que nos une como um 
todo! Ainda bem que 
temos mais senti-

mentos do que razão”.

“É nesta fé, nesta 
emoção... que dedica-
mos esta noite, esta 
sessão solene home-
nageando pessoas, 
tutores, entidades, 
empresas e pesso-
as que buscam fazer 
a diferença, prote-
gendo nossos ama-
dos animais... Como 
é bom ter pessoas 
no nosso município 
que cumprem um pa-
pel tão importante, 
voluntária, altruísta 
e dedicada à causa 
animal... Muito obri-
gada por vocês não 
medirem esforços em 
cada ação e fazerem 
sempre o bem”, fi na-
lizou a presidente da 
Casa, Renata Assira-
ti.

Compareceram à 
solenidade os verea-
dores Dr. Edu Feneri-
ch (MDB) e Daniel Ro-
drigues (PSDB).

A galeria de fotos, 
em parte I e parte II, 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara.
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Minimizar ações trabalhistas

É fundamental, nesse caso, não confundir a importância e função de um bom ad-
vogado trabalhista com a do contador. 

O contador tem a função similar e importante ao prever e prevenir ao máximo 
possíveis riscos. Como dito anteriormente, ele pode te auxiliar a entender o que exa-
tamente a legislação trabalhista pede que você, empregador, garanta para seus fun-
cionários, pois ele tem uma visão mais prática e simples ao saber da legislação e da 
situação da empresa.

Pça. Dom José Marcondes Homem de Mello, 133 - Centro, Jaboticabal, SP, Brazil. 
Fone: (16) 3202-2167


