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Atleta Jaboticabalense conquista a medalha de OURO 
nos Jogos Sul-Americanos - Assunção / Paraguai

No último dia 03 de outu-
bro de 2022, a atleta Nicole 
Helena Yonamine Mota da 
modalidade Karate,  sagrou-
-se CAMPEÃ no XII Jogos Sul-
-Americanos, na categoria 
Kata Individual.

Este grandioso evento, 
acontece a cada 04 anos e 
conta com a participação dos 
melhores atletas do país, 464 
atletas brasileiros de 33 mo-
dalidades esportivas repre-
sentaram o COMITÊ OLÍMPI-
CO BRASILEIRO/COB.

Com este resultado, a atle-
ta garante sua vaga para os 
Jogos Pan-Americanos 2023.

Escola do Legislativo promove Roda de 
Conversa sobre o Câncer Ginecológico

Vereadores aprovam PL que doa 
área para implantação de nova 
Escola Estadual em Jaboticabal

O plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou por unani-
midade, em sessão extraordinária, na sexta-feira (21/10), um projeto 
que prevê a desafetação e doação de um imóvel localizado no Jardim 
Santo Antônio para o Estado de São Paulo.

Grupo de Ciclistas pedem rota 
turística para pedal em Jaboticabal

A Câmara Municipal de Jaboticabal sediou no dia 14 de outubro a 
palestra “Ciclismo, Turismo e História”, com a turismóloga Camila Ba-
rossi. O objetivo do evento, que acabou ganhando um tom de audiên-
cia pública no decorrer da apresentação, com pontuações do público, 
foi discutir a importância do ciclismo na preservação da história local 
e no turismo como forma de emprego e renda.

Renata Assirati e vereadores 
participaram da inauguração do novo 

espaço do SAMU “Dr. Paulo Miki”

A presidente do Legislativo, Renata Assirati, juntamente com os 
vereadores Dr. Edu Fenerich, Dr. Mauro Henrique Cenço, Gregório 
Casagrande e Ronaldinho participaram da inauguração da Base Des-
centralizada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
– de Jaboticabal – SP, que aconteceu no último domingo, dia 16. Na 
oportunidade, o médico Dr. Paulo Miki Junior, esteve presente repre-
sentando a família.

A Escola do Legis-
lativo (EL) da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, presidida pelo ve-
reador Dr. Edu Feneri-
ch (MDB), promove na 
próxima quarta-feira 
(26/10), a partir das 
20 horas, uma roda 
de conversa sobre a 
“Prevenção e Trata-
mento do Câncer Gi-
necológico e Proteção 
Jurídica dos pacien-
tes”. O evento é gratui-
to, aberto ao público, 
e terá transmissão 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/
CamaraMunicipalde-
Jaboticabal), com re-
transmissão pelo Fa-
cebook (https://www.
facebook.com/Cama-
raJaboticabal). 
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 136/2022

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

CONCEDE, a pedido do servidor SÉRGIO LUIZ GARCIA, lotado no Departamen-
to de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 11/10/2022 a 06/11/2022, referente 
ao 2º período aquisitivo (03/03/2013 a 02/03/2018), conforme Processo RD 685/2022.

Este ato retroage ao dia 11 de outubro de 2022.

Jaboticabal, 19 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° 137/2022

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

CONCEDE licença gestante à servidora JOICE FRANCIELLI NUNES BORGES 
DOS SANTOS, Assessora de Gabinete, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, con-
tados a partir de 04/10/2022, com fundamento no artigo 136 da Lei Municipal n° 3.736, 
de 03 de abril de 2008.

Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 04 
de outubro de 2022.

Jaboticabal, 19 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° 138/2022

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

CONCEDE licença gestante à servidora LILIAN ROSA MARTINS, Assessora de 
Gabinete, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de 01/08/2022, 
com fundamento no artigo 136 da Lei Municipal n° 3.736, de 03 de abril de 2008.

Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 
de agosto de 2022.

Jaboticabal, 19 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° 139/2022

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

Tendo em vista o afastamento do servidor SÉRGIO LUIZ GARCIA (Ato da Mesa 
136/22), a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, AUTORIZA o senhor 
HOMERO MARCIANO DA SILVA a conduzir o veículo do Poder Legislativo Municipal, 
Honda CIVIC com placa FCK 4669, no dia 30 de outubro de 2.022 para auxiliar nos 
trabalhos da Justiça Eleitoral, referente às eleições municipais de 2.022, conforme 
previsão legal do artigo 3º da Resolução nº 347 de 07 de agosto de 2.018.

Jaboticabal, 19 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 128, DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
pecúnia à servidora Virginia Aparecida Antonino.
Nº 129, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 - Decreta Pontos Facultativos e Altera expe-
dientes da Câmara Municipal nos dias que especifica.

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 794 DE 18 DE OUTUBRO DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 17 de outubro de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Dispõe sobre a doação de bens móveis em desuso do Poder Legis-
lativo de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Renata Assirati, Gilberto de Faria, Prof. Jonas, Profa. Paula

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Jaboticabal autorizada a realizar a doação de bens 
móveis em desuso do Poder Legislativo.
Art. 2° A doação que se refere o presente Decreto Legislativo será em caráter defini-
tivo, ficando a Presidente da Câmara Municipal autorizada a realizar a transferência 
dos bens, que obedecerá do disposto no Art. 111 da Lei Orgânica Municipal com a 
destinação conforme o ANEXO I - DO PATRIMÔNIO E DA DESCRIÇÃO, constante 
deste Decreto Legislativo.
Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta de verba 
própria consigna no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 18 de outubro de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, em 18 de outubro de 2022

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

ANEXO I
DO PATRIMÔNIO E DA DESCRIÇÃO

PATRIMÔNIO DESCRIÇÃO

1590 SOFÁ 2 LUGARES, REVESTIDO EM COR INO, COR MARROM

657 TAPETE EM SISAL SOFT FENDI, COM BORDA EM COURO 
ECOLOGICO, COR MARROM,MEDINDO 8.00 x 4.00m

1031 SOFÁ EM “L”, COM 6 LUGARES, REVESTIDO EM TECIDO, 
COR VERDE E BEGE

1032 SOFÁ EM “L”, COM 6 LUGARES, REVESTIDO EM TECIDO, 
COR VERDE E BEGE

659 TAPETE EM SISAL SOFT FENDI, COM BORDA EM COURO 
ECOLOGICO, COR MARROM, MEDINDO 4.00 x 2.50m

1532 SOFÁ 3 LUGARES, REVESTIDO EM COR INO, COR BEGE

1533 SOFÁ 3 LUGARES, REVESTIDO EM COR INO, COR BEGE

1534 SOFÁ 2 LUGARES, REVESTIDO EM COR INO, COR MAR-
ROM

1535 SOFÁ 1 LUGAR, REVESTIDO EM COR INO, COR BEGE

1536 SOFÁ 1 LUGAR, REVESTIDO EM COR INO, COR BEGE

1537 SOFÁ 1 LUGAR, REVESTIDO EM COR INO, COR BEGE

1219 IMPRESSORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO FX-
2190, COR CINZA

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2022 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço 
por item, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DE MICROEM-
PRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE para contratação da prestação de 
serviços de fabricação de móveis sob medida, com fornecimento de material e mão 
de obra, conforme especificações constantes do Anexo I.
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 08/11/2022, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 08/11/2022, após o término do procedimento de credencia-
mento.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: G.E.B. ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
FUNDAMENTO: Art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.
PROCESSO Nº 517/2022
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 02/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada 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 CÂMA-
RA MUNICIPAL DE JABOTICABAL, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 765, Centro, 
no Município de Jaboticabal-SP, conforme Projeto, Memorial Descritivo, demais docu-
mentos 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: R$ 664.267,85 (seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e ses-
senta e sete reais e oitenta e cinco centavos), cujo pagamento ocorrerá considerando 
o cronograma de execução e os serviços efetivamente executados.
DATA DO CONTRATO:  14/10/2022

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000931-71.2021.8.26.0291 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do 
Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a E L MONTAGENS 
INDUSTRIAIS E ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA, CNPJ 16.422.616/0001-90, com endereço à Rua David Rigota, 294, Jardim Vera 
Lúcia, CEP 14860-000, Barrinha - SP e JOMAR ISOLAMENTOS LTDA, CNPJ 21.851.943/0001-06, com endereço à Avenida General 
Carneiro, 616, sala 1, que lhes foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por parte de Geogas 
Serviços de Óleo e Gás Ltda, requerendo a consideração de grupo econômico das empresas para pagamento das execuções. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 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, apresentem resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus 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 20 de setembro de 2022. K-15e22/10

CONSELHO MUNICIPALDOS 
DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE 
JABOTICABAL- CMDCA

Com o depósito da repescagem ocorrido no último mês de agosto, encerrou-se a 
totalização da arrecadação do Imposto de Renda 2021/2022 destinadas ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – (CMDCA). A arrecadação da 
repescagem foi de R$ 286.748,82 (agosto/2022), que somado ao valor da destinação 
normal (dezembro/2021) de R$ 294.584,72, totaliza no ano fi scal 2021/2022 a incrível 
importância de R$ 581.333,54, destinada pelos cidadãos jaboticabalenses. Importante 
divulgar que esta arrecadação muito se deve ao trabalho dos contadores de Jabotica-
bal, com destaque para a Associação dos Contabilistas de Jaboticabal, da qual também 
sou afi liado. A destinação, de forma equivocada chamada de doação, está prevista no 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei federal nº 8.069/90 e TEM tem esta de-
nominação, pois fez nascer a oportunidade de o contribuinte dirigir uma parte de seu 
Imposto de Renda, tanto na pessoa física, quanto na pessoa jurídica, para projetos que 
atendam à criança e ao adolescente. Pode ser ainda destinado a outros conselhos, que 
tratarei em outro momento. Desta forma, o CMDCA de Jaboticabal, através do Edi-
tal nº 001/2022, o valor de R$ 770.000,00 (arrecadação ano fi scal 20212022 + saldo 
existente), destinado às entidades que atendem crianças e adolescentes de Jaboticabal 
inscritas no CMDCA. Foi em deliberado em Plenária do Conselho a distribuição dos 
recursos da seguinte forma:  

Por se tratar de dinheiro público, para a contemplação desses recursos as entidades 
têm que apresentar projetos com as exigências contidas no edital e depois submetido 
à uma comissão de avaliação e acompanhamento. Todo o processo é rigorosamente é 
acompanhado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura e posteriormente pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. As entidades inscritas no CMDCA ap-
tas a pleitear recursos são: Serviço de acolhimento institucional – Recanto Menina 
e Seciv; Serviço de atendimento à pessoa com defi ciência: AbcDown, Apae, Apas e 
Olhos da Alma; Socioeducativo – Aaprocom, Ong Fênix, Cevera, Amor Solidário e 
Unenlar; Creche: Creche Abreu Sodré e Casa da Criança. O mais valioso disso tudo é a 
aplicação desses recursos em nosso município. Com todas as restrições impostas pelo 
legislador no tocante à destinação (a pessoa física só pode destinar se optar pelo preen-
chimento de sua Declaração de Ajuste Anual pelo modelo completo e a pessoa jurídica 
tributada pelo Lucro Real), o que diminui sobremaneira a abrangência de contribuintes 
com potencial de destinação, ainda assim nossa cidade é um exemplo de arrecadação, 
comparando-a com cidade de população superior. Reitero que os contadores têm papel 
fundamental nesse trabalho. É importante que a sociedade saiba também do funciona-
mento do CMDCA e como atua na defesa das crianças e dos adolescentes, assunto a 
ser abordado em breve. Lembrando que a campanha de destinação pode ser efetuada 
a qualquer momento, através do site http://www.cmdcajab.com.br/destinacao,  onde 
estão postadas outras importantes informações. 

Maurilio Benedito Delfi no – Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Jaboticabal.

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 

Hoje, vamos para o 
nosso 13º. Recado, a 3ª. 
parte do texto anterior. 

EXPLICANDO A CURA 
DAS DOENÇAS NOS QUA-
TRO CORPOS INFERIO-
RES

Uma Entrevista Com 
Elizabeth Clare Prophet - 
Mensageira dos Mestres 
Ascensos

- Sra. Prophet, qual é 
o correto uso dos outros 
três corpos inferiores?

Elizabeth: O Corpo 
Mental, o envelope da 
consciência de Deus, era 
para ser usado como o 
veículo da mente de Deus 
e da mente do Cristo e do 
Buda no ser humano. Mas 
em vez disso, nós pega-
mos essa preciosa ener-
gia e trocamos pela nos-
sa versão da mente, que 
se transformou a mente 
carnal, ou o intelecto, e 
nós usamos o corpo men-
tal para ser um recep-
táculo do conhecimento 
mundano, ao invés do co-
nhecimento deste mundo 
e do próximo. Nós, desta 
forma, fi zemos do corpo 
mental um veículo muito 
limitado, quando ele po-
deria ser o instrumento 
da totalidade da mente di-
vina, a mesma que se ma-
nifestou em Jesus Cristo 
e em Gautama Buda. Nós 
descobrimos que as im-
pressões no corpo men-
tal têm seus efeitos sobre 

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

o corpo físico. Onde há 
impurezas no Corpo Eté-
reo ou corpo da memória, 
estas são refl etidas no 
Corpo Mental. Onde há 
impurezas no corpo men-
tal, estas são refl etidas 
no Corpo Emocional, o 
corpo dos sentimentos ou 
dos desejos do homem. 
E onde há impurezas no 
corpo do sentimento, es-
tas são refl etidos no cor-
po físico, causando doen-
ças.

A fi nalidade do corpo 
do sentimento (ou corpo 
dos desejos) é expressar 
o desejo de Deus. Deus 
tem somente um desejo 
e esse desejo é ser Deus. 
O desejo de Deus preci-
sando tornar-se Deus 
tem de ser a experiên-
cia de nossa meditação 
e comunhão. Nós preci-
samos usar o corpo do 
sentimento, o corpo do 
energia-em-movimento, 
ou a e-moção, para expe-
rimentar os sentimentos 
intensos de Deus como o 
Amor, como a Verdade, 
como a Bondade, como o 
Compaixão, como a Pu-
reza, e assim por diante. 
Mas por outro lado, nós 
usamos o corpo emo-
cional para gravar os 
sentimentos de raiva, 
de orgulho, de inveja, da 
vingança, do ódio, e de 
medos e ansiedades in-
tensos, que nós encon-
tramos infl uenciando 
muita gente hoje em dia.

Finalmente, nós temos 
o Veículo Físico, que foi 
ordenado por Deus para 
ser o Templo do Espírito 

Santo, o templo do Deus 
Vivo. Mas nós temos per-
mitido entrar neste tem-
plo todo tipo de perver-
sões desse Deus - tudo! 
Das impurezas que nós 
encontramos em nosso 
alimento às impurezas 
que são refl etidas dos 
mundos mentais e emo-
cionais. E assim, a inva-
são do templo do corpo 
tornou-se muito grande. 
Na época de Jesus isto 
era visto como a posses-
são de demônios, e o ri-
tual do exorcismo, natu-
ralmente, foi reconhecido 
sempre na igreja católica.

Nós descobrimos que 
para termos a cura e o 
bem estar dos quatro 
corpos inferiores, nós 
precisamos determinar 
os limites do templo. Es-
tes quatro corpos inferio-
res, estes quatro lados de 
nossa Grande Pirâmide 
da Vida, são as linhas de 
demarcação que nos se-
param da consciência da 
massa. Quando nós temos 

uma identidade que está 
defi nida claramente em 
Deus, nós podemos reter 
o exemplo sem igual do 
ser divino. Quando nossa 
individualidade não está 
claramente defi nida, en-
tão nós tendemos a fl utu-
ar e seguir a correnteza 
fundindo com todo tipo de 
vibração, vista e não vis-
ta, e nós nos transforma-
mos em nada mais do que 
uma ameba ou as medu-
sas que fl utuam no mar 
da consciência da massa, 
ou do inconsciente cole-
tivo que Jung descreveu. 
(Continua.....)

Fontes:  http://aumagic.
blogspot.com/2018/01/
os-toxicos-e-destruicao-
-dos-quatro.html?m=1

Até o próximo recado; 
Prof. IRINEU NOGUEIRA, 
responsável pelas reuni-
ões de estudos, aos sába-
dos, das 15 às 16 horas, 
na sede da sociedade – 
Jaboticabal, 19 de outu-
bro de 2022.
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Esta semana vou reto-
mar essa questão das vi-
brações que emitimos. A 
gente pensa que o outro 
não percebe, ou melhor, 
não é impactado,  mas é, 
sim. E, antes de impactar 
o próximo,  nós somos os 
primeiros a sofrer a con-
sequência do que pensa-
mos e sentimos. 

Tudo o que criamos 
dentro de nós - com pen-
samentos e sentimentos 
- cria uma atmosfera 
que nos identifi ca. Às 
vezes nem chegamos a 
transformar em ações, 
mas, mesmo assim, per-
manece patrimônio nos-
so. E emite, ao redor, a 
mensagem que os ou-
tros sentem - e muitas 
vezes nem sabem expli-
car o motivo pelo qual 
nos enxergam de deter-
minada forma (agradá-
vel ou desagradável). 

Foi por esse motivo 
que Jesus recomendou: 
Vigiai e orai. É preciso 
se observar para se co-
nhecer e ter a força pra 
mudar pra melhor. E o 
melhor estímulo para 
isso é a convivência com 
o próximo!

O Espírito Emmanuel, 
no livro A Verdade Res-
ponde, psicografi a de 
Chico Xavier,  traz a 
mensagem ‘No trabalho-
-oração’, que, a partir de 
agora divido alguns tre-
chos com vocês! 

“Não olvides que o 
Criador atende igual-
mente à criação por 
intermédio das Criatu-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Qual é a mensagem que 
você tem emitido? 

ras!…

Por isso mesmo, a 
oração de alma para 
alma é serviço que não 
nos cabe esquecer.

Tudo na vida reage se-
gundo o nosso modo de 
agir.

Cada qual de nós, em 
razão disso, vive cerca-
do pelo retorno das vi-
brações que emitiu, na 
mecânica ondulatória 
de nossa exteriorização 
espiritual.

Recordemo-nos de 
que todos os nossos 
pensamentos e atitudes, 
na força das palavras 
e dos atos de cada dia, 
constituem apelos que 
endereçamos aos que 
nos cercam.

A prestação de um 
serviço por mais humil-
de, sem a expectativa 
de retribuição, é reser-
va de simpatia. A frase 
que estimula o bem gera 
alegrias imorredouras. 
O sorriso espontâneo 
recebe a confi ança e o 
carinho. O esquecimen-
to das faltas alheias en-
riquece a compreensão 
ao redor de nós. O oti-
mismo invoca, em nosso 
auxílio, as energias invi-
síveis da renovação e da 
paz. O fi el cumprimento 
dos nossos deveres es-
tabelece, ao nosso lado, 

a prosperidade e a se-
gurança.

O trabalho desinte-
ressado e constante é o 
melhor tipo de oração, 
de espírito para espírito 
e, sem dúvida, represen-
ta uma escada viva pela 
qual o socorro divino 
pode descer facilmente 
da Vida Mais Alta, em 
nosso favor.

Ninguém consegui-
rá testemunhar amor 
a Deus sem amor para 
com os outros. Entre 
nosso Pai e nós, perma-
nece ele, nosso irmão.

O próximo é o degrau 
de acesso ao Senhor da 
Vida.

Não nos despreocu-
pemos de nossa comu-
nhão espiritual com os 
Gênios Divinos que nos 
regem a evolução, mas 
estejamos atentos ao 
serviço que devemos 
aos nossos semelhan-
tes, de vez que, somente 
pela paz da reta consci-
ência é que poderemos 
entesourar em nós a 
Paz Celestial.”

.
Grupo de Estudos Es-

píritas O Consolador de 
Jaboticabal 

Estudo, Evangelho, vi-
brações do Passe e Flui-
difi cação da água, ao 
vivo, no Facebook, ter-
ças, às 20h; sábados, às 
18h.
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EDITAL RESUMIDO DE ABERTURA 
PROCESSO SELETIVO N.º 001/2022 

 
A AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, Estado de São 

Paulo, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições do 
PROCESSO SELETIVO DE PROVAS para formação de cadastro reserva das funções abaixo especificadas para 
atuação na Estratégia de Saúde da Família – ESF e outros equipamentos vinculados, providas pelo Regime Celetista. O 
Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes. 

 
CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 - A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo serão de responsabilidade da CONSESP – 

Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações de TODOS os atos, editais, 
resultados, convocações e comunicados referentes a este Processo Seletivo. Até o resultado final o candidato 
deve acompanhar as publicações no site www.consesp.com.br e a partir de então, as publicações serão feitas 
exclusivamente pelo órgão realizador em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios. 
 

1.3 - As funções, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC) e vagas reservadas para 
Pessoas com Deficiência (PcD), a carga horária semanal, o vencimento mensal, os requisitos e a escolaridade 
exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:  

 

Funções 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal 

Vencimentos 
R$ Nível de Escolaridade e Requisitos 

Total AC PcD 

Auxiliar Administrativo I CR - - 40 h 1.456,66 Nível de Ensino Médio Completo 

Auxiliar Administrativo II CR - - 40 h 2.086,70 Nível de Ensino Médio Completo 

Auxiliar de Limpeza CR - - 40 h 1.324,23 Nível Fundamental Incompleto 

Auxiliar de Saúde Bucal CR - - 40 h 
1.639,55 + 
Abono R$ 

200,00 

Nível de Ensino Médio Completo e registro no 
CRO 

Dentista CR - - 40 h 10.238,61 Habilitação Específica com Registro no CRO 

Enfermeiro CR - - 40 h 4.406,61 Habilitação Específica com Registro no 
COREN 

Médico Generalista  CR - - 40 h 20.477,20 Habilitação Específica com Registro no CRM 

Médico Generalista CR - - 20 h 10.238,60 Habilitação Específica com Registro no CRM 

Motorista CR - - 40 h 1.639,55 Nível de Ensino Médio Completo, CNH 
categoria “B” ou superior  

Nutricionista CR - - 20 h 1.568,07 Habilitação Específica com Registro no CRN 

Técnico de Enfermagem CR - - 40 h 
1.639,55 + 
Abono R$ 

200,00 

Curso Técnico de Enfermagem e registro no 
COREN 

Vigia CR - - 12x36 h 1.324,23 Nível Fundamental Incompleto 
 
1.4 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital. 

 
1.5 - As atribuições das funções são as constantes do anexo I do presente Edital. 

 
CAPÍTULO 2 – DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do 

Processo Seletivo estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

2.1.1- O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e 
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para contratação, especificados neste 
Edital. 
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2.1.2- Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento da função e entregar em data a ser 
fixada em publicação oficial, quando da contratação, a comprovação de: 

I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 
II. ter até a data da contratação, idade mínima de 18 anos; 

III. estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovada por avaliação 

médica oficial realizada por profissionais designados pela AAPROCOM; 
VI. não registrar antecedentes criminais nos últimos 05 anos, achando-se no pleno exercício de seus direitos 

civis e políticos; 
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência 

de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público) nos últimos 05 anos; 
VIII. não ter sido demitido por justa causa da AAPROCOM (art.11 do Regimento Interno da Associação de 

Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal); 
IX. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da 

Constituição Federal; 
X. possuir os requisitos mínimos exigidos para a função, constantes do presente edital. 

 
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 22 de 

outubro a 07 de novembro de 2022, (horário de Brasília), devendo, para tanto, o interessado proceder da 
seguinte forma: 

a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se 
inscrever. 

b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF, leia e aceite os termos e 
condições e clique em continuar; 

c) digite corretamente o CEP de seu endereço, escolha a função para o qual deseja se inscrever, clique 
em continuar; 

d) na próxima página preencha corretamente os dados de inscrição,  leia e aceite os termos e condições 
e, clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO; 

e) em seguida confira seus dados, a função escolhida, crie sua SENHA DE ACESSO e clique em 
CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO; 

f) Na sequência, escolha a opção de pagamento, se Pix ou boleto, GERE E IMPRIMA O DOCUMENTO da 
forma escolhida, e efetue o pagamento da taxa de inscrição, respeitando a data de vencimento e horário 
de Brasília. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do pix ou 
boleto emitido no momento da inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se 
comprovada a sua efetivação dentro do período de inscrição e até a data de seu vencimento. Não será 
aceito pagamento da taxa de inscrição por meio de cheque, depósito em caixa eletrônico, pelos correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de pagamento ou depósito comum em 
conta corrente, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados neste Edital, em especial fora dos meios elencados nesta alínea.  

g) O pagamento com pix ou boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de 
vencimento, que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, 
entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para 
tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição 
não ser processada, recebida e validada. 

 
2.2.1- Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função 

escolhido, conforme tabela abaixo: 
 

Ensino Fundamental Completo/Incompleto R$ 40,00 
Ensino Médio R$ 50,00 
Ensino Superior (Enfermeiro e Nutricionista) R$ 80,00 
Ensino Superior (Dentista, Médico 
Generalista 20h e Médico Generalista 40h) R$ 100,00 

 
2.2.2- Caso o candidato seja pessoa com deficiência, DEVERÁ no momento da inscrição solicitar o 

atendimento especializado, se necessário e, observar as regras do capítulo 3 deste Edital. (A não solicitação 
deste atendimento eximirá a empresa de qualquer providência). 
 

2.2.3- Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e seu status encontra-se como “inscrição confirmada”. Em caso negativo, 
o candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido. 
 

2.2.4- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida selecionar o Processo Seletivo correspondente à inscrição desejada, e imprimir comprovante de 
inscrição. 
 

2.2.5- A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
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2.3- Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de nascimento deverão 

ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante solicitação ao Fiscal de Sala. 
 

2.4- A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.5- Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de funções, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.5.1- Os candidatos poderão inscrever-se para mais de uma função, desde que haja compatibilidade de datas e 
horários de provas, conforme dispõe o presente Edital, devendo, para tanto, proceder inscrições individualizadas 
para cada função desejada. Se eventualmente o candidato se inscrever para funções cujas provas coincidam 
horários, valerá a inscrição da função para qual assinou a respectiva lista de presença, sendo vedada a 
mudança após a assinatura. 
 

2.5.2- Serão condicionadas, até a data das provas práticas, eventuais inscrições de candidatos a função de  
MOTORISTA, que possuírem habilitação de categorias inferiores às exigidas no presente edital, ou se o prazo 
de validade das mesmas estiver vencido na data da inscrição.  
 

2.6 - O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, 
tais como o Programa ACESSA SÃO PAULO, que disponibiliza a todo cidadão, gratuitamente, postos públicos 
para o acesso à internet. Para utilizar os computadores, basta fazer um cadastro e apresentar o documento de 
identidade nos Postos do ACESSA SÃO PAULO. 
 

 LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Jaboticabal/SP na data provável de 
27 de novembro de 2022, no horário descrito abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio 
que será afixado no local de costume da AAPROCOM, por meio de jornal com circulação no município e do site 
www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias.  

 
 HORÁRIOS (em ponto) 
 

Abertura dos portões – 7:15 horas  Abertura dos portões – 11:45 horas 
Fechamento dos portões – 7:45 horas  Fechamento dos portões – 12:15 horas 

Início das Provas – 8:00 horas  Início das Provas – 12:30 horas 
Auxiliar Administrativo I  Auxiliar Administrativo II 
Auxiliar de Limpeza  Auxiliar de Saúde Bucal 
Dentista  Médico Generalista (20h)   
Enfermeiro  Técnico de Enfermagem 
Médico Generalista (40h)  Vigia  
Motorista   
Nutricionista   

 
 

Considerando o atual momento que se encontra o país e ainda pelo fato de a Organização Mundial de Saúde 
ter alçado a patologia do coronavírus (COVID-19) ao patamar de “pandemia”, fica prevista a possibilidade de 
retificação com alteração da data das provas, conforme critérios da AAPROCOM e Consesp. 
 
O Edital completo, inclusive o CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA, se acha afixado no local de 
costume na sede da AAPROCOM e no site www.consesp.com.br, onde poderá ser consultado por qualquer 
interessado. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Jaboticabal/SP, 20 de outubro de 2022. 
 

Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini 
Presidente 
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Vereadores aprovam PL que doa área para implantação 
de nova Escola Estadual em Jaboticabal

O plenário da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal aprovou 
por unanimidade, em 
sessão extraordiná-
ria, na sexta-feira 
(21/10), um projeto 
que prevê a desafe-
tação e doação de um 
imóvel localizado no 
Jardim Santo Antônio 
para o Estado de São 
Paulo.

De acordo com o 
Poder Executivo, que 
protocolou a matéria 
(PL nº 376/2022) em 
regime de urgência 
na tarde de quinta-
-feira (20/10), a do-

ação da área, que 
totaliza 4.541,37 me-
tros quadrados, à Fa-
zenda do Estado de 
São Paulo, é condição 
necessária para a 
implantação de uma 
nova Escola Estadual 
na cidade.

A sessão foi aber-
ta pela presidente da 
Casa, Renata Assirati 
(PSC), com a presença 
da maioria absoluta 
dos vereadores, quó-
rum necessário para 
a abertura da sessão, 
com ausência dos ve-
readores Val Barbie-
ri (PRTB), Gilberto de 

Faria (MDB) e Paulo 
Henrique Advogado 
(PATRI). 

Agora a matéria se-
gue para sanção do 
prefeito municipal, 
Prof. Emerson Ca-
margo (PATRI), que 
deve encaminhar a 
norma sancionada, 
conjuntamente com 
toda documentação 
necessária, até o dia 
24 de outubro, para 
a Secretaria da Edu-
cação do Estado de 
São Paulo, por meio 
do Plano de Ações In-
tegradas do Estado 
de São Paulo (SEDUC-

-PAINSP), a fi m de ga-
rantir a construção 

da nova escola. O in-
vestimento previsto é 

de aproximadamente 
R$ 14 milhões.

Escola Tereza Noronha de Carvalho, de 
Córrego Rico, se destaca em premiações do 

Agronegócio na Escola, realizado pela ABAG/RP

A Escola Tereza No-
ronha de Carvalho, 
de Córrego Rico, vem 
obtendo destaque 
nas competições que 
vem disputando. Re-
centemente, na OBA 
- Olímpiada Brasileira 
de Astronomia, duas 
medalhas foram con-
quistadas: uma de 
ouro e outra de prata 
pelos alunos Ricardo 
De Almeida (9° ano) 
e Gabrielly Souza (7° 
Ano). Agora, a escola 
foi um dos grandes 
destaques do prêmio 

“Agronegócio na Es-
cola”, da ABAG - As-
sociação Brasileira 
de Agronegócio, de 
Ribeirão Preto.  Dos 
15 prêmios da com-
petição, quatro foram 
para a escola do dis-
trito, além da escola 
em si ter fi cado no top 
10 do ranking ABAG/
RP.

Na sexta-feira 
(14/10), em evento 
virtual da ABAG, os 
alunos tiveram seus 
trabalhos premiados 

revelados ao público.  
“Os alunos participa-
ram das categorias 
Desenhos, Desafi os 
Livres e Redação. 
Conquistamos um 
prêmio na Redação, 
com a aluna Graziel-
le (7° Ano), dois prê-
mios nos Desenhos, 
com os alunos Nico-
las (8° Ano) e Ricardo 
(9° Ano), e um prêmio 
no Desafi o Livre, tam-
bém com o Ricardo. 
Com essa pontuação, 
fi camos no Top 10 das 
escolas”, comemorou 
o Prof. Bernardo Fi-
gueiredo, que ainda 
fi cou em terceiro lu-
gar dentre todos os 
competidores. ‘’Esta-
mos extremamente 
orgulhosos. Mesmo 
com todas as difi cul-
dades no ensino pós 
pandemia, obtivemos 
premiações impor-
tantes em duas com-
petições em tão pou-
co tempo”, completou 
. 

Os alunos recebe-
rão, em breve, os prê-
mios pessoais, como 

aparelhos eletrônicos, 
de acordo com a es-
colha do aluno. O Prof. 
Bernardo já foi pre-

miado com uma cafe-
teira Nespresso e re-
ceberá um notebook 
como prêmio fi nal.
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Renata Assirati e vereadores participaram da 
inauguração do novo espaço do SAMU “Dr. Paulo Miki”

A presidente do 
Legislativo, Renata 
Assirati, juntamente 
com os vereadores 
Dr. Edu Fenerich, 
Dr. Mauro Henri-
que Cenço, Gregó-
rio Casagrande e 
Ronaldinho parti-
ciparam da inau-
guração da Base 
Descentralizada do 
SAMU - Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência – de Ja-
boticabal – SP, que 
aconteceu no últi-
mo domingo, dia 16. 
Na oportunidade, 
o médico Dr. Paulo 
Miki Junior, esteve 
presente represen-
tando a família.

O novo espaço do 
SAMU “Dr. Paulo 
Miki está localizado 
na Rua Floriano Pei-
xoto, 1290 – Centro, 
onde está a Cidade 
da Saúde “Dr. Mario 
Fernando Berlinge-
ri”, bem próximo ao 
Hospital e Materni-
dade Santa Isabel 
e UPA - Unidade de 
Pronto Atendimen-
to. 

Este complexo 
abriga também a 
Secretaria de As-
sistência e Desen-
volvimento Social, 
Casa do Bolsa Fa-
mília e, futuramen-
te, a Secretaria de 
Saúde,  além das Vi-
gilâncias Epidemio-

lógica, Sanitária e 
Zoonoses.

A mudança ocor-
reu para que o 
SAMU estivesse em 
um ambiente total-
mente apropriado, 
com uma estrutura 
completa, com co-
zinha, alojamento 
e todos os espaços 
necessários para a 
equipe e de acordo 
com as normas dos 
órgãos regulado-
res.

Renata Assirati 
destaca a impor-
tância da inaugu-
ração no novo es-
paço. “Mais uma 
grande inaugura-
ção ficará marca-
da na história da 
nossa Jabotica-
bal, o novo SAMU 

A contabilidade garante uma melhor gestão da empresa

Ao analisar cada número da empresa, o contador acaba por produzir 
uma espécie de raio-x do negócio, que será utilizado para a gestão do 
próprio negócio. 

A contabilidade identifi ca problemas, erros, inconsistências e oportuni-
dades de melhorias por meio dos números contabilizados e analisados. E 
sua empresa só tem a ganhar com isso.

Conte conosco para assessorar sua empresa.

Praça Dom José Marcondes Homem de Melo 133  - Jaboticabal - 3202-2167

“Dr. Paulo Miki”. 
Parabenizo o nos-
so prefeito Emer-
son Camargo, o 
vice-prefeito e se-
cretário do Meio 
Ambiente Nelson 
Gimenez, o secre-
tário da Saúde, An-
dré Domingues, a 
responsável pelo 
SAMU, Eliana Bu-
zati e toda a equi-
pe do SAMU, que 
hoje podem con-
tar com um lugar 
muito mais apro-
priado e de fácil 
acesso a todos. 
Parabéns a todos 
pela conquista. Foi 
muito bom ver tan-
tas pessoas pres-
tigiando o evento”, 
conclui Renata As-
sirati.
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Escola do Legislativo promove Roda de 
Conversa sobre o Câncer Ginecológico

A Escola do Legis-
lativo (EL) da Câmara 
Municipal de Jaboti-

cabal, presidida pelo 
vereador Dr. Edu Fe-
nerich (MDB), promo-

ve na próxima quarta-
-feira (26/10), a partir 
das 20 horas, uma 

roda de conversa so-
bre a “Prevenção e 
Tratamento do Cân-
cer Ginecológico e 
Proteção Jurídica dos 
pacientes”. O evento 
é gratuito, aberto ao 
público, e terá trans-
missão pelo canal da 
Câmara no YouTube 
(https://www.youtu-
be.com/CamaraMu-
nicipaldeJaboticabal), 
com retransmissão 
pelo Facebook (ht-
tps://www.facebook.
com/CamaraJaboti-
cabal). O evento conta 
com o apoio do Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel, Unimed 
Jaboticabal e OAB 6ª 
Subseção de Jaboti-
cabal.

A roda de conver-
sa, que será media-
da pela jornalista da 
Câmara, Ana Paula 
Junqueira, contará 
com a participação 
do médico oncologis-
ta e mastologista, Dr. 
Cleber Henrique de 
Souza; da enfermei-
ra oncologista, Ana 
Paula Vendramini De 
Angelis; do psicólogo 
e hipnoterapeuta Ro-
gério Ricardo; da ad-
vogada Junia Martins; 
e do presidente da EL, 
Dr. Edu Fenerich, que 
também é médico gi-
necologista.

“O câncer gineco-
lógico abrange o de 
mama, de colo do 
útero, de ovário, en-
tre outros. É uma 
doença muito séria 
que, quando desco-
berta precocemente, 
em sua maioria, tem 
grandes chances de 
cura. E a informação 
é importantíssima 
nessa guerra contra 
essa doença que cau-
sa tanto sofrimento. 
Por isso, convidamos 
a todos, sobretudo 
as mulheres, a par-
ticipar conosco des-
sa roda de conversa, 
lembrando que quem 
não pode participar 
pessoalmente, pode 
acompanhar pelos 
canais da Câmara no 
YouTube e Facebook, 
mandando por lá suas 
perguntas”, convida 
Fenerich.

Os altos números 
de casos de câncer 
de mama e de colo 
do útero que atingem 
centenas de mulhe-
res pelo país refor-
çam a necessidade 
da informação para 
a prevenção do cân-
cer ginecológico. Es-
timativa do Instituto 
Nacional de Câncer 
(INCA) aponta que o 
Brasil deve registrar 
mais de 66 mil novos 
casos de câncer de 

mama e mais de 16 
mil de colo de útero 
em 2022.

Em Jaboticabal, a 
Semana de Prevenção 
ao Câncer Ginecoló-
gico acontece desde 
2001, quando foi ins-
tituída pela Lei Muni-
cipal nº 2.931/2001, 
de autoria de Dr. Edu 
Fenerich. A norma, 
que integra o calen-
dário ofi cial do Mu-
nicípio, tem como um 
dos objetivos a reali-
zação de campanhas 
de conscientização 
e alerta à população 
sobre os riscos da 
doença, vantagens 
do diagnóstico pre-
coce e da possibili-
dade de cura. Recen-
temente a lei sofreu 
uma alteração, por 
iniciativa de Fenerich 
(PL nº 5216/2021), 
para que a Semana 
seja realizada anu-
almente a partir da 
última segunda-feira 
do mês de outubro, e 
não mais em setem-
bro, como na legisla-
ção original, uma vez 
que em todo o Brasil, 
diversas atividades li-
gadas à saúde da mu-
lher, especialmente, à 
prevenção do câncer 
ginecológico, aconte-
cem no mês em que 
foi denominado “Ou-
tubro Rosa”.

Câmara de Jaboticabal divulga pontos facultativos e 
altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa
A Câmara Muni-

cipal de Jaboticabal 
informa que, con-
forme Portaria nº 
129/2022, publicada 
na tarde de quarta-
-feira (19/10), não 
haverá expedien-
te nos dias 31/10 
(segunda-feira), em 
substituição ao tra-
dicional ponto fa-
cultativo pelo Dia do 
Servidor Público, 
comemorado anual-
mente no dia 28 de 
Outubro; bem como 

nos dias 1º de no-
vembro (terça-feira), 
por conta do feriado 
do dia 02 de novem-
bro (Finados); e no 
dia 14 de novembro 
de 2022 (segunda-
-feira), em virtude do 
feriado do dia 15 de 
novembro (Procla-
mação da República).

A Portaria ainda 
altera o horário de 
expediente da Câ-
mara para os dias 
de participação da 

Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo 
(FIFA). Portanto, no 
dia 24 de novembro 
de 2022 (quinta-fei-
ra), que marca a es-
treia da seleção na 
competição, o horá-
rio de funcionamen-
to será das 7h30 às 
13h30; no dia 28 de 
novembro de 2022 
(segunda-feira), das 
7h00 às 12h00; e no 
dia 02 de dezembro 
de 2022 (sexta-feira), 
das 7h30 às 13h30.

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.
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Vereadores aprovam 54 projetos 
em sessão ordinária

Os sete projetos pre-
vistos originalmente 
para discussão e vo-
tação na sessão ordi-
nária de segunda-feira 
(17/10), na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, foram aprovados 
por unanimidade pelos 
vereadores.

Entre eles está o PL 
nº 313/2022, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich (MDB), que 
torna obrigatória a tra-
dução em Língua Brasi-
leira de Sinais (LIBRAS) 
nos vídeos institucio-
nais dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo, das 
Autarquias e Empresas 
Públicas de Jabotica-
bal, por meio da janela 
de LIBRAS.

Também foi acata-
do pelo plenário o PL 
nº 311/2022, que de-
nomina de “Firmino 
Belodi” o Sistema de 
Recreio existente na 
confl uência da Via de 
Acesso João Honório 
Cardoso, Rua Francis-
co Cascaldi, Avenida 
Monsenhor Francisco 
Varani e Rua Salvador 
Gerbasi, no bairro Jar-
dim Santa Mônica; e o 
PL nº 312/2022, que 
denomina de “Élide Pi-
notti Belodi” o Sistema 
de Recreio existente na 
confl uência da Via de 
Acesso João Honório 
Cardoso, Rua Salvador 
Gerbasi, Avenida Mon-
senhor Francisco Vara-
ni e Rua João Petroucic, 
igualmente no Jardim 
Santa Mônica, ambos 
de autoria do vereador 
Dr. Mauro Cenço (PO-
DEMOS). 

Os projetos com pe-
dido de autorização de 
abertura de créditos 
orçamentários, de au-
toria do Poder Execu-
tivo, igualmente apro-
vados, seguem para 
sanção do prefeito mu-
nicipal, Prof. Emerson 
Camargo. São eles: o PL 
nº 314/2022, que auto-
riza a abertura de um 
crédito adicional espe-
cial de R$ 18 mil no or-
çamento da prefeitura 
para o auxílio alimenta-
ção dos servidores da 
Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE); o PL 
nº 315/2022, que pede 
autorização para aber-
tura de um crédito adi-
cional suplementar de 
R$ 53 mil no orçamento 
da prefeitura destinado 
à aquisição de pedra 
brita e/ou pedrisco e/
ou areia para a recu-
peração de estradas 
de terra, cujo valor é 
oriundo da adesão do 
Município ao Sistema 
Estadual de Desenvolvi-
mento Rural Sustentá-
vel; o PL nº 316/2022, 
que autoriza a abertu-
ra de um crédito adi-
cional suplementar no 
orçamento da prefeitu-
ra de R$ 52 mil, oriun-
dos do Fundo Estadual 

de Assistência Social 
(FEAS), para a amplia-
ção de vagas de acolhi-
mento prioritariamente 
à população em situ-
ação de rua, por meio 
do Serviço de Proteção 
Especial em Situação 
de Calamidade Pública 
e de Emergência; e o 
PL nº 317/2022, para a 
abertura de um crédito 
adicional suplementar 
de R$ 7 mil no orçamen-
to da prefeitura para 
auxiliar nas políticas 
públicas sobre álcool e 
drogas.

INCLUSÕES – Além 
das matérias previstas 
na Ordem do Dia, ou-
tros 47 projetos foram 
incluídos para discus-
são e votação por re-
querimento assinado 
pela maioria dos vere-
adores, dispensando 
assim a tramitação pe-
las comissões perma-
nentes da Casa. Todos 
foram aprovados por 
unanimidade.

Entre eles está o 
Projeto de Decreto nº 
53/2022, de autoria 
da Mesa Diretora, que 
autoriza a doação de 
bens móveis em desuso 
do Poder Legislativo de 
Jaboticabal, e o Projeto 
de Lei nº 324/2022, de 
autoria do Poder Exe-
cutivo, que deve possi-
bilitar a ampliação do 
policiamento por meio 
da Atividade Delega-
da no município (Lei nº 
4467/2013), executa-
da pela Polícia Militar 
conforme convênio ce-
lebrado com o Estado 
de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de 
Estado da Segurança 
Pública, uma vez que 
a proposta legislativa 
passa a fi xar a despesa 
mensal para a Atividade 
Delegada em R$ 60 mil, 
R$ 10 mil a mais do que 
o valor atual, e abre um 
crédito suplementar no 
orçamento vigente da 
prefeitura de R$ 90 mil 
para a atividade. 

Outros 45 projetos 
de lei incluídos estão 
relacionados a deno-
minações de vias e sis-
tema de lazer de três 
loteamentos da cidade, 
o Montebello, o Parque 
da Lagoa Wady Baakli-

ni, e o Residencial Ja-
carandás. São eles: PL 
nº 328/2022, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que deno-
mina de JOSÉ SYLVIO 
VANTINI (ZÉ VANTINI), 
a Rua 13 do loteamen-
to Montebello; o PL nº 
329/2022, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich, que denomina 
de JOSÉ D’APARECIDA 
SIMIELI a Rua 8 do lo-
teamento Parque da 
Lagoa Wady Baaklini; 
PL nº 331/2022, do Dr. 
Edu Fenerich, que de-
nomina de WLADIMIR 
WAGNER VEDOVELLI 
(WLÁ) a Rua 10 do lo-
teamento Residen-
cial Jacarandá; PL nº 
332/2022, de autoria 
da vereadora Rena-
ta Assirati (PSC), que 
denomina de CESAR 
APARECIDO BOARINI a 
Área Verde nº 02 do Lo-
teamento Residencial 
Jacarandás; Substitu-
tivo ao PL nº 333/2022, 
da vereadora Renata 
Assirati, que denomi-
na de ANGELINA DE 
JESUS RAYMUNDO a 
Rua 09 do Loteamento 
Parque da Lagoa Wady 
Baaklini; Substitutivo 
ao PL nº 334/2022, da 
vereadora Renata As-
sirati, que denomina 
de ANTÔNIO BELLO-
DI a Rua 14 do Lotea-
mento Montebello; PL 
nº 335/2022, do ve-
reador Dr. Edu Fene-
rich, que denomina de 
SAMUEL KOBERSTEIN 
o Sistema de Lazer 4 
do Loteamento Mon-
tebello; Substitutivo 
ao PL nº 336/2022, 
da vereadora Rena-
ta Assirati, que deno-
mina de RODOLPHO 
VITTA, o Sistema de 
Lazer nº 05 do Lotea-
mento Montebello; PL 
nº 337/2022, da vere-
adora Renata Assirati, 
que denomina de THE-
REZINHA ABRAHÃO 
ASSIRATI a Rua nº 03 
do Loteamento Resi-
dencial Jacarandás; 
PL nº 338/2022, do 
vereador Ronaldinho 
(PATRI), que denomina 
de GERSON BOARINI a 
Rua 06 do Loteamento 
Montebello; Substituti-
vo ao PL nº 339/2022, 
autoria da vereadora 
Renata Assirati, que 
denomina de MARIA 

ISIZAKA MATSUSHITA, 
a Área Verde nº 04 do 
Loteamento Monte-
Bello; PL nº 340/2022, 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que denomi-
na de SERGIO GAGLIA-
NONE a Área Verde 2 
do Loteamento Monte-
bello; PL nº 341/2022, 
do vereador Ronaldi-
nho, que denomina de 
PEDRO MACRI FILHO 
a Rua 12 do Lotea-
mento Montebello; PL 
nº 342/2022, do ve-
reador Gregório Ca-
sagrande (SOLIDARIE-
DADE), que denomina 
de ERNANDO ARTONE 
a Rua 3 do Loteamen-
to residencial Monte-
bello; PL nº 343/2022, 
do vereador Gregório 
Casagrande, que de-
nomina de ANJO NATA-
RELI a Rua 1 do Lotea-
mento Montebello; PL 
nº 344/2022, do vere-
ador Ronaldinho, que 
denomina de JULIANA 
APARECIDA FONSECA a 
área verde 01 do Lote-
amento Montebello; PL 
nº 345/2022, do vere-
ador Ronaldinho, que 
denomina de PADRE 
GABRIEL AUGUSTO 
FRANCO VAZ a Avenida 
01 do Loteamento Re-
sidencial Jacarandás; 
PL nº 346/2022, do 
vereador Dr. Edu Fene-
rich, que denomina de 
BENEDITO MORGATTO 
o trecho compreendido 
entre o fi nal da Avenida 
Rosa Celestino até ro-
dovia Nisoji Fujisaki; PL 
nº 347/2022, do vere-
ador Daniel Rodrigues 
(PSDB), que denomina 
de GABRIEL FRANCO 
DE OLIVEIRA ALMEIDA 
ao Sistema de Lazer 1 
do Loteamento Monte-
bello; PL nº 348/2022, 
do vereador Daniel Ro-
drigues, que denomina 
de LÚCIA GUADANHIN 
AMBRÓSIO ao Rua 4 
do Loteamento Monte-
bello; PL nº 349/2022, 
da vereadora Renata 
Assirati, que denomi-
na de LUZIA BORSARI 
ASSIRATI, a Rua 16, 
do Loteamento Monte-
bello; PL nº 350/2022, 
do vereador Gregório 
Casagrande, que de-
nomina de LUCILIA DE 
OLIVEIRA a Rua 6 do 
Loteamento Parque da 
Lagoa Wady Baaklini; 
PL nº 351/2022, do 

vereador Ronaldinho, 
que denomina de AL-
FREDO HARNISCH a 
Área Verde situada no 
Loteamento Parque da 
Lagoa Wady Baaklini; 
PL nº 352/2022, do 
vereador Ronaldinho, 
que denomina de JOSÉ 
LAURINDO a Rua 11 
do Loteamento Parque 
da Lagoa Wady Baakli-
ni; PL nº 353/2022, da 
vereadora Val Barbieri 
(PRTB), que denomina 
de GUSTAVO APARECI-
DO DOS SANTOS (GUS-
TAVO DA FARMÁCIA) o 
Sistema de Lazer 8 do 
Loteamento Residen-
cial Jacarandás; PL nº 
354/2022, da verea-
dora Val Barbieri, que 
denomina de MARIA 
DA GLÓRIA BATISTA 
DA SILVA OLIVEIRA o 
Sistema de Lazer II do 
Loteamento Residen-
cial Montebello; PL nº 
355/2022, da verea-
dora Val Barbieri, que 
denomina de CONCEI-
ÇÃO APPARECIDA BAR-
BIERI PALLA a Rua 9 
do Loteamento Resi-
dencial Montebello; PL 
nº 356/2022, da vere-
adora Val Barbieri, que 
denomina de NIRLEY 
PETEROSSI a Rua 8 do 
Loteamento Residen-
cial Jacarandás; PL nº 
357/2022, da verea-
dora Val Barbieri, que 
denomina de AUGUSTO 
MACHADO a Rua 5 do 
Loteamento Parque da 
Lagoa Wady Baaklini; 
PL nº 358/2022, da ve-
readora Val Barbieri, 
que denomina de SER-
GIO BARBIERI a Rua 7 
do Loteamento Resi-
dencial Montebello; PL 
nº 359/2022, do vere-
ador Daniel Rodrigues, 
que denomina de OR-
LANDO GONÇALVES DE 
SOUZA a Rua 15 do Lo-
teamento Montebello; 
PL nº 360/2022, do ve-
reador Gregório Casa-
grande, que denomina 
de THEREZINHA BENE-
DICTA ROMBOLA NICO-
LA o Sistema de Lazer 
6 do Loteamento Resi-
dencial Montebello; PL 
nº 361/2022, do vere-
ador Gilberto de Faria 
(MDB), que denomina 
de NORILEY HUMBER-
TO TRAVAINI Rua 11 
do Loteamento Monte-
bello; PL nº 362/2022, 
do vereador Daniel 
Rodrigues, que deno-
mina de SEGUNDO RO-
DRIGUES a Rua 12 do 
Loteamento Parque da 
Lagoa Wady Baaklini; 
PL nº 363/2022, do 
vereador Ronaldinho, 
que denomina de RE-
MILDES DIAS TOSTE 
ROSSI a Área Verde 
05 situada no Lotea-
mento Montebello; PL 
nº 364/2022, do vere-
ador Dr. Mauro Cen-
ço, que denomina de 
EDUARDO JERONYMO 
DE CAMARGO a Rua 10 
do Loteamento Monte-
bello; PL nº 365/2022, 
do vereador Dr. Edu 
Fenerich, que denomi-

na de ALCIDES DONA-
DON a Rua 8 do Lote-
amento Montebello; PL 
nº 366/2022, do vere-
ador Ronaldinho, que 
denomina de GLAU-
CO RINALDI ALVES DE 
SOUZA a Área Verde 
situada no Loteamento 
Residencial Jacaran-
dás; PL nº 367/2022, 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomina 
de APARECIDO PAIVA 
(PAGÉ) a Rua 7 do Lo-
teamento Parque da 
Lagoa Wady Baaklini; 
PL nº 368/2022, do 
vereador Gregório Ca-
sagrande, que denomi-
na de APPARECIDA DE 
JESUS ROMBOLA TA-
LIBERTI o Sistema de 
Lazer 1, do Loteamento 
Residencial Jacaran-
dás; PL nº 369/2022, 
do vereador Gilberto 
de Faria, que denomina 
de TANCREDO CASSIA-
NO a Rua 2 do Lotea-
mento Montebello; PL 
nº 370/2022, do vere-
ador Gilberto de Faria, 
que denomina de GISE-
LE CRISTINA CHAMBÓ 
Rua 10 do Loteamen-
to Parque da Lagoa 
Wady Baaklini; PL nº 
371/2022, do verea-
dor Gilberto de Faria, 
que denomina de WAL-
DEMAR MIRABELLI a 
Rua 9 do Loteamento 
Residencial Jacaran-
dás; PL nº 372/2022, 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomina 
de ALBERTO JOSÉ BER-
LINGIERI a Rua 5 do Lo-
teamento Montebello; 
e o PL nº 373/2022, 
do vereador Dr. Mauro 
Cenço, que denomina 
de DR. AUGUSTO JÚ-
LIO CÉSAR CAMPANA 
a Rua 5 do Loteamento 
Residencial Jacaran-
dás.

REDE TCESP – A Câ-
mara de Jaboticabal 
iniciou nesta sessão 
ordinária a veiculação 
de vídeos de caráter 
educativo, institucio-
nal, jornalístico e infor-
mativo sobre o Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP). A 
partir de agora, antes 
das transmissões ao 
vivo das sessões ple-
nárias, a população ja-
boticabalense contará 
com mais este canal 
de acesso para enten-
der melhor sobre a 
fi scalização exercida 
pelo TCE-SP no uso do 
dinheiro público, bem 
como informações so-
bre controle externo, 
sobre o acontece no 
TCE-SP, entre outros. 
A ação faz parte do 
Termo de Cooperação 
entre a Câmara de Ja-
boticabal e o TCE-SP 
para integrar a Rede 
TCESP. Ao todo, 108 
câmaras legislativas 
do Estado fazem parte 
da Rede. Nesta primei-
ra veiculação, o assun-
to foi o lançamento da 
Rede TCESP, na capital 
do Estado.



8 SÁBADO, 22  DE OUTUBRO DE 2022

Grupo de Ciclistas pedem rota turística 
para pedal em Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal sediou 
no dia 14 de outubro 
a palestra “Ciclismo, 
Turismo e História”, 
com a turismóloga 
Camila Barossi. O ob-
jetivo do evento, que 
acabou ganhando um 
tom de audiência pú-
blica no decorrer da 
apresentação, com 
pontuações do públi-
co, foi discutir a im-
portância do ciclismo 
na preservação da 
história local e no tu-
rismo como forma de 
emprego e renda.

O evento fez parte 
da Semana Munici-
pal do Ciclismo, ins-
tituída pela Lei Or-
dinária nº 5284 de 
29/04/2022, de au-
toria da vereadora 
Dra. Andréa Delegada 
(PSC), e contou com a 
presença de vários 
ciclistas.

A turismóloga de-
fendeu que a explora-
ção do turismo ciclís-
tico pode fomentar a 
geração de renda no 
Município. “Tem bas-
tante rota que pode 
ser colocada como 
atrativo. Em duas ro-
das, a gente conse-
gue ir pra lugares 
que a população não 
vai, porque não dá 
pra chegar de carro, 
ou andando é longe... 
Trazendo o ciclis-
ta pra cá, fomenta a 
nossa economia, com 
os hotéis, bares, res-
taurantes, comércio 
de artesanato, sou-
venir, comércio infor-
mal”, sugeriu Camila.

O caminho para a 
concretização de ro-
tas turísticas para 
o pedal em Jabo-
ticabal pode estar 
junto ao Conselho 
Municipal de Turis-
mo (COMTUR). Isso 
porque, o órgão ser-
ve como consultor e 
fi scalizador das ati-
vidades turísticas 
desenvolvidas em Ja-
boticabal, e por dar 
assessoramento à 
municipalidade nas 
questões referentes 
ao desenvolvimento 
turístico da cidade.

De acordo com Ca-
mila, “aqui na cidade 
temos bastante ci-
clistas que vão para 
outros pontos em ci-
dades vizinhas... O 
pessoal vai tudo pra 
região, e aqui em Ja-
boticabal? A gente, 
não vai fazer nada 
pra Jaboticabal?! 
[Aqui] Tem a rota das 
Capelas que está 
sendo desenvolvida. 
Então vamos pleite-
ar [no COMTUR] pra 
poder fazer a implan-
tação da rota das Ca-
pelas do Jabuticabal”, 
contou a palestrante.

A rota citada por 
Camila, intitulada “As 
Capelas do Jabutica-
bal”, é uma trilha de 
bike com 12 capelas, 
90 km e 1300 de alti-
metria. A trilha é “di-
vidida em três etapas, 
para não difi cultar... 
A ideia, até orienta-
da pelo [setor de] tu-
rismo da prefeitura, 
é o lançamento por 

etapas... As trilhas 
[em Jaboticabal] exis-
tem, mas precisamos 
criar uma associação 
para levar [os proje-
tos] ao COMTUR, e fa-
zer o lobby para que a 
votação no COMTUR 
seja ao nosso favor... 
Que a gente possa 
realmente criar ativi-
dades voltadas para 
o ciclismo... Vamos 
mostrar que o ciclis-
mo de Jaboticabal 
tem tudo pra cres-
cer”, defendeu José 
Mario, ciclista e pro-
prietário da Assesso-
ria ZéDeBike.

Ainda durante a pa-
lestra, Camila citou 
os pontos turísticos 
reconhecidos como 
ofi ciais pelo municí-
pio, e criticou a falta 
de novos incentivos. 
“A Pinacoteca Muni-
cipal está fechada, 
cujo acervo se encon-
tra no museu; o Mu-
seu Histórico “Aloísio 
de Almeida”, fechado 
pra reforma; o Lago 
Municipal Carlos Ro-
drigues Serra, [com] 
deck quebrado, é 
meio largado; a Casa 
do Artesão faz um 
trabalho admirável, 
mas não tem muita 
divulgação; Merca-
do Municipal, antiga-
mente tinha bastan-
te feirantes [na área 
interna], a Escola de 
Arte Professor Fran-
cisco B. Marino, a 
arquitetura é linda, 
mas ninguém vai pra 
lá para fi car turis-
tando”, opinou Cami-
la. Por outro lado, a 
turismóloga apontou 

pontos turísticos não 
ofi ciais, que, segun-
do ela, poderiam ter 
mais atenção do po-
der público para se-
rem explorados ofi -
cialmente como rota 
história, religiosa ou 
de ecoturismo, como 
o Cemitério da Febre 
Amarela, a Capela 
da Fazenda Canadá, 
a Capela de Santa 
Rita, a Ponte Caída de 
Barrinha, as Casca-
tas do Córrego Rico. 
“Conheço a maioria 
[destes pontos], são 
maravilhosos e ainda 
não entraram como 
ponto turístico da ci-
dade. Vamos tentar 
pleitear com a pre-
feitura”, manifestou a 
palestrante.

Para a vereado-
ra Dra. Andréa De-
legada, que também 
adepta do ciclismo, 
“é importante nós, 
enquanto ciclistas, 
movimentarmos o 
COMTUR pra ter-

mos algum projeto 
de atrativo pra nos-
sa cidade. Atrairmos 
ciclistas de Monte 
alto, Taquaritinga, 
Sertãozinho... Cabe a 
nós, arregaçarmos 
as mangas e cobrar-
mos quem de direito... 
para quem sabe, ter-
mos nossa rota rural, 
ou rota gastronômi-
ca, ou rota do Amen-
doim... e com isso a 
gente gerar renda, 
gerar emprego, e 
trazer melhorias pra 
nossa cidade. To-
dos nós lutamos pra 
isso”, fi nalizou a par-
lamentar.

A palestra foi uma 
realização da autora 
da iniciativa legislati-
va em parceira com a 
Assessoria ZédeBike, 
com apoio da ACIAJA, 
Câmara Municipal e 
Prefeitura Municipal, 
por meio da Secreta-
ria de Indústria, Co-
mércio e Turismo.

Além do evento na 
Câmara Municipal, a 
Semana ainda contou 
com a palestra “Segu-
rança no Trânsito”, no 
Auditório da ACIAJA, 
ministrada pelo Cor-
po de Bombeiros, que 
abordou sobre os ris-
cos de acidentes nas 
estradas e nas áre-
as urbana e rural; da 
Feira do Rolo, com a 
venda e troca de usa-
dos (bikes, acessó-
rios, vestuário), além 
da apresentação da 
logomarca ofi cial da 
trilha “As Capelas 
do Jabuticabal”, que 
será usada no empla-
camento e na divulga-
ção turística, ambos 
os eventos, na área 
externa do Mercado 
Municipal.

A íntegra da pales-
tra está disponível 
no canal da Câmara 
no YouTube (https://
www. youtube. com /
watch?v =5EFn GztB0 
sE&t=1s)

Prefeitura de Jaboticabal inaugura o 
Novo Samu Dr. Paulo Miki; unidade 

atende todos os requisitos obrigatórios
A Prefeitura de Ja-

boticabal, por meio 
da Secretaria de 
Saúde, inaugurou no 
domingo (16/10) o 
Novo SAMU “Dr. Pau-
lo Miki”, localizado 
próximo ao Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel e UPA – Unida-
de de Pronto Atendi-
mento de Jaboticabal. 
A base fi ca instalada 
no complexo inaugu-
rado neste ano, de-
nominado de “Cidade 
da Saúde”, que inclui 
a Secretaria de As-
sistência e Desen-
volvimento Social e a 
Casa do Bolsa Famí-
lia. No futuro, ainda 
abrigará a Secretaria 
de Saúde e as vigilân-
cias Sanitária, Epide-
miológica e Vetores.

“Nossa antiga base 
não tinha estrutura 
alguma. Era tanque 
de oxigênio ao lado de 
produtos de limpeza e 
alimentos, por exem-
plo. Como vamos que-
rer que essas pesso-
as cuidem da gente 
se não oferecemos 
uma estrutura mí-
nima. Agora, nosso 
Novo SAMU possui 
alojamentos, cozinha, 
expurgo e toda a es-
trutura exigida pelos 
órgãos reguladores”, 
comemorou o prefei-
to, Prof. Emerson Ca-
margo.

A gerente do SAMU 
de Jaboticabal, Elia-
na Buzati, não es-
condeu a emoção 
ao falar sobre a 
conquista. “Nos-

sa equipe sonhava 
com tudo o que está 
acontecendo hoje. 
Sonhávamos em ter 
um lugar adequado 
e com condições de 
trabalho, com equi-
pamentos de segu-
rança, uniformes e, 
principalmente, ter 
ambulâncias. Hoje 

temos quatro. Esse 
sonho está realiza-
do. Estamos em um 
palácio”, afirmou.

Quem também 
marcou presen-
ça na inauguração 
foi o filho do home-
nageado, Dr. Paulo 
Miki Junior. Segun-

do ele, a dedicação 
e espírito de coope-
ração com a saúde 
da cidade nesta ges-
tão tem chamado a 
atenção. “Essa con-
quista, dentro desta 
gestão, não me sur-
preende”, emendou.

O Novo SAMU 

conta com 44 ser-
vidores, sendo 18 
condutores socor-
ristas, cinco enfer-
meiros, 13 técnicos 
de enfermagem, 
cinco médicos, uma 
enfermeira respon-
sável, uma geren-
te de unidade e um 
servente.


