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Presidente do Legislativo e vereadores 
participam da abertura dos Campeonatos 

de Vôlei e Basquete de Jaboticabal
A presidente da 

Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Re-
nata Assirati (PSC), 
ao lado dos verea-
dores Val Barbieri 
(PRTB) e Prof. Jonas 
(REPUBLICANOS), 
cumpriu agenda 
ofi cial na soleni-
dade de abertura 
do 5º Campeonato 
Municipal de Bas-
quete Elvio Pi� er 
Júnior - o Pifão - e 
1º Campeonato Mu-
nicipal de Vôlei, na 
sexta-feira (21/10), 
no Ginásio Muni-
cipal de Esportes 
“Alberto Bottino”. 
As competições se-
guem até o mês de 
novembro.

Vereadores aprovam PL que abre 
caminho para aporte na gratuidade 
do transporte público para idosos

O projeto de lei que 
pedia autorização le-
gislativa para a aber-
tura de um crédito 
adicional especial de 
R$ 1.167.891,00 no 
orçamento da prefei-
tura foi votado e apro-
vado por unanimidade 
em sessão extraordi-
nária na quarta-feira 
(26/10), na Câmara 
de Jaboticabal.

Crianças atendidas pelos CRAS I, II e III 
participam de festividade especial em 

comemoração ao Mês das Crianças

As crianças atendidas junto aos CRAS - Centro de Referência da Assistência Social I, II e 
III participaram na tarde de quarta-feira (26/10) de uma comemoração especial do Mês das 
Crianças em um espaço de eventos infantil de Jaboticabal. 

Câmara de 
Jaboticabal 

participa do 1º 
Encontro Estadual 

de Controle Interno

Servidores do Legislativo jaboticabalense 
que integram o Controle Interno da Câmara 
Municipal de Jaboticabal participaram na se-
gunda-feira (24/10) do 1º Encontro Estadual 
de Controle Interno, promovido pelo Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP).

Mulheres atendidas no CRAS I 
recebem certifi cado do curso de 
Cuidadora de Bebê (0 a 2 anos)

Aconteceu na tarde de quarta-feira (26/10), 
no CRAS I - Centro de Referência da Assis-
tência Social, no Jardim Grajaú, a entrega de 
certifi cados para as dez mulheres que parti-
ciparam do curso de Cuidadoras de Bebê (0 a 
2 anos), em uma parceria do SEBRAE, SENAC, 
Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura 
de Jaboticabal. 
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15º. Recado: Nos dias 
de hoje, vivemos mer-
gulhados num monte de 
informações que vem 
de todo lado, algumas 
são verdades outras são 
“fake News”, nos deixan-
do atarantados. Uma coi-
sa é certa: estamos vi-
vendo “os últimos dias de 
pompeia” e, quer queira-
mos ou não, nossa TER-
RA será promovida de 
“mundo de provas e ex-
piações” para “mundo de 
regeneração”. E aí, meus 
caros, todos quantos não 
estiverem praticando a 
LEI DO AMOR, serão en-
quadrados na LEI DE SE-
GURANÇA ESPIRITUAL, 
e aí, tchau! Pegue sua 
brasinha e vá fazer o seu 
inferno, bem longe daqui. 
Leia a mensagem abaixo 
e refl ita bastante!

ATENÇÃO: 
NOVO VÍRUS 

MUNDIAL 
A CAMINHO 

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

O VÍRUS DO 
DESPERTAR

segunda-feira, 13 de 
julho de 2020

O próximo vírus já está 
a caminho e aproxima-se 
a passos largos. É uma 
questão de dias... E des-
ta vez, cobrir a boca ou 
trancar-se em suas ca-
sas não adianta nada.

Com efeito, diferentes 
cientistas detectaram 
uma doença – até agora 
desconhecida - origina-
da aparentemente pela 
mutação de outro vírus 
incubado ao mesmo tem-
po em diferentes lugares 
do mundo. Segundo es-
ses especialistas, a sua 
propagação é planetária 
e mais rápida do que to-
das as pandemias conhe-
cidas.

Os especialistas da 
Organização Mundial de 
Saúde identifi caram-na 
como a ′′gripe do desper-
tar′′, cujos primeiros sin-
tomas se manifestam por 
uma repentina e clara 
compreensão de fatos e 
fenómenos que pareciam 
difusos ou suspeitos.

Depois, de forma ino-
fensiva, vem uma impe-
riosa necessidade de 
nos amarmos mais, nos 
alimentarmos sauda-
velmente, de lidarmos 
corretamente com os 
nossos resíduos, sem 
contaminar, e espalhar 
essas ideias por todo o 
lado.

Quase ao mesmo tem-
po ocorre uma pronun-
ciada antipatia para com 
os meios de comunica-
ção, especialmente a TV, 
seus programas de notí-
cias e outros lixos.

Finalmente, nesses 
primeiros sintomas ma-
nifestam-se também um 
aumento considerável do 
nível de consciência, uma 
conexão com a alma, e 
uma libertação do medo, 
fenómenos completa-
mente desconhecidos 
até hoje por uma grande 
maioria.

Após alguns dias, a 
′′gripe do despertar′′ aca-
ba no amor à vida e total 
agradecimento incondi-
cional.

Com o aparecimento 
deste novo vírus, todas as 
ameaças possíveis como: 
terceira guerra mundial, 

vacinas massivas, e ou-
tras, parecem não ter 
qualquer efeito.

A elite escura do po-
der está completamente 
perplexa e desampara-
da. Inclusive, a Organi-
zação Mundial de Saúde 
decretou estado de aler-
ta contra este vírus, pois 
poderá melhorar radical-
mente a situação geral do 
planeta.

Em alguns círculos 
chamam a esta doença 
o ′′vírus da Verdade′′ e 
alertam que é altamente 
contagioso.

Suspeitam que é trans-
mitido pelo pensamento e 
recomendam evitar por 
todos os meios o contato 
com pessoas possuídas 
pelo amor incondicional.

Fonte: ayamessencia.
blogspot.com

Até o próximo recado; 
Prof. IRINEU NOGUEIRA, 
dirigente das reuniões de 
aplicação de passes às 
4as. feiras das 19:30 às 
21 horas, e responsável 
pelas reuniões de estu-
dos, aos sábados, das 15 
às 16 horas, na sede da 
Sociedade – Jaboticabal, 
25 de outubro de 2022.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 180.211 de 22/03/2022)

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

                       FAZ SABER a ANA LÚCIA VIEIRA BARBOSA, 
RG nº 40.569.593-7-SSP/SP, CPF nº 325.485.078/50, brasileira, 
viúva de Luís Paulo Pedro Lourenço, estudante universitária, resi-
dente e domiciliada nesta cidade de Jaboticabal, na Avenida Capi-
tão Francisco Borges de Godoy Macota, número 181, bairro Jardim 
Nova Aparecida (qualifi cação que constou no requerimento do cre-
dor fi duciário), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a 
requerimento do BANCO BRADESCO S/A, instituição fi nanceira, 
inscrita no CNPJ/MF sob número 60.746.948/0001-12, com sede na 
Cidade de Deus, Vila Yara, no município e comarca de Osasco-SP, 
credor fi duciário do espólio de Luís Paulo Pedro Lourenço, atra-
vés do Instrumento Particular – Cédula de Crédito Bancário Crédito 
Pessoal nº 237/0394/17052017-1, garantido pela alienação fi duciá-
ria registrada sob nº 09 na matrícula nº 5.003, que grava o imóvel 
situado nesta cidade, município  comarca de Jaboticabal, na Rua 
Manoel Tobias Lopes, número 190, Jardim Nova Aparecida, vem 
lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais 
e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas, apura-
do pelo credor até o dia 15/02/2022, no valor total de R$98.110,39 
(noventa e oito mil, cento e dez reais e trinta e nove centavos), su-
jeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$702,44 (setecentos 
e dois reais e quarenta e quatro 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 cada 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garan-
te à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de 
forma que, com este ato, perde V. Senhoria a propriedade do imóvel 
em favor do credor Banco Bradesco S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 25 de 
outubro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 180.404 de 04/04/2022)

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

                       FAZ SABER a AUTO POSTO SÃO JOSÉ TAIAÇU 
LTDA, com sede em Taiaçu-SP, na Rua São Sebastião, número 860, 
inscrito no CNPJ/MF sob número 10.571.195/0001-83, na pessoa de 
sua representante legal Sra. Sandra Maria Barbosa Furlan, que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da CAIXA 
ECÔNOMICA FEDERAL - CEF, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quatro 4, lotes 3/4 em Brasília – DF, inscrita no CNPJ/MF sob nú-
mero 00.360.305/0001-04, credora fi duciária através do Instrumen-
to Particular – Cédula de Crédito Bancário – GIROCAIXA Fácil 
– OP 734 nº 734.0313.003.1076-2, garantido pela alienação fi duci-
ária registrada sob nº 06 na matrícula nº 11.228, que grava o imóvel 
situado nesta cidade, município  comarca de Jaboticabal, na Avenida 
Capitão Alberto Mendes Júnior, número 477, bairro Nova Jabotica-
bal, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas venci-
das números 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, apurado pela credora até 
o dia 31/03/2022, no valor total de R$57.364,73 (cinquenta e sete 
mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos), 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, 
de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do dé-
bito acima mencionado e mais o valor de R$1.170,13 (mil, cento e 
setenta reais e treze centavos), referente às custas com a notifi cação 
extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, con-
tados a partir desta data. 

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

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 25 de 
outubro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 180.404 de 04/04/2022)

               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 SANDRA MARIA BARBO-
SA FURLAN, RG nº 9.823.718-SSP/SP, CPF nº 105.493.268/98, 
brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada nesta cidade 
de Jaboticabal, na Avenida Clotilde Verri, número 41, bairro Nova 
Jaboticabal (endereço que constou da matrícula na época do regis-
tro da cédula), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a 
requerimento da CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL - CEF, com 
sede no Setor Bancário Sul, Quatro 4, lotes 3/4 em Brasília – DF, 
inscrita no CNPJ/MF sob número 00.360.305/0001-04, credora 
fi duciária através do Instrumento Particular – Cédula de Crédito 
Bancário – GIROCAIXA Fácil – OP 734 nº 734.0313.003.1076-2, 
garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 06 na matrícu-
la nº 11.228, que grava o imóvel situado nesta cidade, município  
comarca de Jaboticabal, na Avenida Capitão Alberto Mendes Jú-
nior, número 477, bairro Nova Jaboticabal, vem lhe notifi car para 
cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 25, 26, 27, 
28, 29, 30 e 31, apurado pela credora até o dia 31/03/2022, no 
valor total de R$57.364,73 (cinquenta e sete mil, trezentos e ses-
senta e quatro reais e setenta e três centavos), sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data 
do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADA a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$1.170,13 (mil, cento 
e setenta reais e treze centavos), referente às custas com a notifi ca-
ção extrajudicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, 
contados a partir desta data. 

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

                       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, 
25 de outubro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 178.348 de 05/11/2021)

               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 MARCOS RENATO PA-
LAZZO, RG nº 22.756.144-2-SSP/SP, CPF nº 245.536.408/99, 
brasileiro, solteiro, maior, administrador, residente e domiciliado 
nesta cidade de Jaboticabal, na Avenida Marechal Deodoro, nú-
mero 777, centro (qualifi cação que constou no requerimento de 
notifi cação da credora fi duciária), que nos termos do artigo 26 da 
Lei nº 9.514/97 e a requerimento da COOPECREDI GUARIBA – 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, nome de fantasia SICOOB CO-
OPECREDI, com sede no  município de Guariba-SP, na Avenida 
Antonio Albino, número 1.640, Vila Garavello,  inscrita no CNPJ/
MF sob número 44.469.161/0001-02, credora fi duciária através do 
Instrumento Particular – Cédula de Crédito Bancário nº 19403-8, 
garantido pela alienações fi duciárias registradas sob números 18 
nas matrículas números 7.582, 7.583, 7.584 e 7.585, que gravam 
os imóveis indicados como lotes 02, 03, 04 e 05, todos da quadra 
05, do loteamento denominado Vale do Sol, situados na Alameda 
dos Ipês, nesta cidade, município comarca de Jaboticabal, vem lhe 
notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas, apurado 
pela credora até o dia 01/11/2021, no valor total de R$337.599,73 
(trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e 
setenta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, 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$3.598,70 (três 
mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta 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 cado 
de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garan-
te à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perde V. Senhoria a propriedade do 
imóvel em favor da credora Coopecredi Guariba – Cooperativa de 
Crédito – Sicoob Coopecredi. 

                       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, 
25 de outubro de 2022. Eu, José Pedro Júnior, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Neste momento em 
que rispidez, agressivi-
dade, incompreensões e 
intolerâncias têm toma-
do conta das relações, é 
preciso refl etir que cada 
ingrediente desses será 
sempre expressão do 
que vai na alma de cada 
um. 

Tudo o que está fora 
começou dentro de nós, 
em especial, dentro dos 
lares. Venho falando so-
bre isso aqui por várias 
semanas. A cegueira da 
arrogância, da vaidade 
de querer estar certo, do 
egoísmo de não permi-
tir que o outro pense ou 
escolha diferente vão ca-
vando abismos nos gru-
pos sociais a partir da 
família. E isso se refl ete 
no trabalho, no trânsito, 
no respeito – ou ausên-
cia dele – em todos os 
papeis que as pessoas 
desempenham.  

É preciso vigiar a rota, 
priorizar a qualidade da 
convivência, dar a nossa 
cota de paz nesse mo-
mento tão delicado, onde 
quer que estejamos, seja 
qual for a tarefa que es-
teja sob nossa responsa-
bilidade.  

No livro Sinal Verde, o 
Espírito André Luiz traz 
a mensagem ‘Parentes 
difíceis’, através da psi-
cografi a de Chico Xavier 
e eu a divido com vocês. 
A abordagem que ele 
faz diz respeito à famí-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Sua cota de paz neste momento

lia, mas serve para nos 
alertar sobre todas as 
pessoas com as quais 
convivemos. 

“Aceite os parentes di-
fíceis na base da genero-
sidade e da compreen-
são, na certeza de que as 
Leis de Deus não nos en-
laçam uns com os outros 
sem causa justa.

O parente-problema 
é sempre um teste com 
que se nos examina a 
evolução espiritual.

Muitas vezes a cria-
tura complicada que se 
nos agrega à família, traz 
consigo as marcas de 
sofrimento ou defi ciên-
cias que lhe foram im-
postas por nós mesmos 
em passadas reencar-
nações.

Não exija dos familia-
res diferentes de você 
um comportamento igual 
ao seu, porquanto cada 
um de nós se caracteriza 
pelas vantagens ou pre-
juízos que acumulamos 
na própria alma.

Não tente se descar-
tar dos parentes difíceis 
com internações des-
necessárias em casas 
de repouso, à custa de 
dinheiro, porque a des-
vinculação real virá nos 
processos da natureza, 
quando você houver al-
cançado a quitação dos 
próprios débitos ante a 
Vida Maior.

Nas provações e con-
fl itos do lar terrestre, 
quase sempre, estamos 
pagando pelo sistema de 
prestações, certas dívi-
das contraídas por ata-
cado.”

****
REUNIÕES ONLINE 

ABERTAS – Vibrações do 
passe e fl uidifi cação da 
água

Ao vivo no Facebook.
com/oconsoladorjaboti-
cabal

Terças, às 20h - Estu-
do de O Livro dos Espíri-
tos

Sábados, às 18h - Co-
mentário e Refl exão do 
Evangelho

Gustavo Vanzela 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

O modelo Ribeirão pre-
tano anda arrasando em 
muitos trabalhos fora do 
país.

México, Canadá, Espa-
nha e Estônia, fazem parte 
do seu currículo invejável.

O garotão tem 25 anos 
de idade e veio mesmo 
para brilhar muito no 
mundo da moda.

E ainda tem um irmão 

gêmeo (modelo) idêntico. 
Ariano com descendência 
italiana, já riscou passa-
relas como:  Forum e Cia 
Marítima. 

Fez uma temporada no 
programa conexão Models 
(Rede TV) apresentado 
por Renata Kuerten, entre 
outros programas de TV .

Seus trabalhos mais 
atuais são para nada mais 
nada menos que Dolce Ga-
bbana/ Balmain, Comer-
cial Toyota e  70 países do 
mundo.

A irretocável beleza de 
Gustavo é trabalhada em 
1,90 de altura. Os desta-
ques desse talento , � cam 
por conta do pro� ssiona-
lismo e carisma.

De olho nele!
Foto:  @baxtmodels

 

 

RETIFICAÇÃO 1  
DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 

 
 

 A AAPROCOM – Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, torna pública a RETIFICAÇÃO 1 do Edital do Processo Seletivo n.º 001/2022, de 20 
de outubro de 2022, RETIFICANDO os itens 1.3 e 5.1.2.1, que passa a ter as seguintes redações:  
 
1.3 - As funções, as vagas (total de vagas ofertadas, vagas de Ampla Concorrência (AC), vagas reservadas 

para Pessoas com Deficiência (PcD) e para Pessoas afrodescendentes), 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 Afro 

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

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

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

Incompleto 

Auxiliar de Saúde 
Bucal CR CR - - 40 h 

1.639,55 + 
Abono R$ 

200,00 

Nível de Ensino Médio 
Completo e registro no CRO 

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

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

Médico 
Generalista  CR CR - - 40 h 20.477,20 Habilitação Específica com 

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

Registro no CRM 

Motorista CR CR - - 40 h 1.639,55 
Nível de Ensino Médio 

Completo, CNH categoria “B” 
ou superior  

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

Técnico de 
Enfermagem CR CR - - 40 h 

1.639,55 + 
Abono R$ 

200,00 

Curso Técnico de 
Enfermagem e registro no 

COREN 

Vigia CR CR - - 12x36 h 1.324,23 Nível Fundamental 
Incompleto 

 
5.1.2.1- Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados e 

classificados na proporção citada a seguir, aplicando-se, em caso de igualdade de notas, os critérios 
de desempate previstos no presente Edital. 
 

Funções 
Quantidade de candidatos que serão convocados para prova 

prática  
Lista Geral PcD Afro Total 

Motorista 15 01 04 20 
Não havendo candidatos aprovados na prova objetiva para as vagas reservadas a PcD 

e Afro o número total de vagas será preenchido pelos demais candidatos.  
 

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

Jaboticabal – SP, 27 de outubro de 2022. 
 

Ana Cléria Costa Bernardes Deberaldini 
Presidente 
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Precisa de contador para abrir sua empresa? A abertura de empresa 
aqui é mais simples! 

Para quem quer abrir uma micro ou pequena empresa é essencial, nes-
se primeiro passo contar com a ajuda de contador. 

Contrate uma empresa que tem experiência e iniciativa para cuidar do 
seu negócio.

Praça Dom José Marcondes Homem de Mello, 
133  - Jaboticabal - fone: (016) 3202-2167
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Presidente do Legislativo e vereadores 
participam da abertura dos Campeonatos 

de Vôlei e Basquete de Jaboticabal
A presidente da 

Câmara Municipal 
de Jaboticabal, Re-
nata Assirati (PSC), 
ao lado dos verea-
dores Val Barbieri 
(PRTB) e Prof. Jonas 
(REPUBLICANOS), 
cumpriu agenda 
ofi cial na soleni-
dade de abertura 
do 5º Campeonato 
Municipal de Bas-
quete Elvio Pi� er 
Júnior - o Pifão - e 
1º Campeonato Mu-
nicipal de Vôlei, na 
sexta-feira (21/10), 
no Ginásio Muni-
cipal de Esportes 
“Alberto Bottino”. 
As competições se-
guem até o mês de 
novembro.

Foi com garra, 
comprometimento, 
dedicação e muita 
energia que vetera-
nos e novatos mar-
caram presença 
no pontapé inicial 
do evento esporti-
vo, promovido pela 
Fundação de Ampa-
ro ao Esporte de Ja-
boticabal (FAE), no 
comando do presi-
dente da autarquia, 
Nelson Gimenez, e 
da coordenadora 
de esportes, Érika 
Regina Bejo Pi� er.

São cerca de 400 
atletas, divididos 
nas categorias 11 
a 14 anos, 15 a 21 
anos, e adulto, no 
basquete, e nas ca-
tegorias masculino 
e feminino livre, no 
vôlei, que movimen-
tarão as praças es-
portivas do Ginásio 
de Esportes e do 
Complexo Esportivo 
Antônio Mônaco.

“Como todos sa-
bemos, esporte é 
vida, é saúde. Rea-
lizar eventos como 
estes onde tivemos 
a oportunidade de 
ver esta menina-
da envolvida com o 
esporte e seguindo 
os passos de mui-
tos veteranos, que 
também estavam 
presentes, é mui-
to bom e emocio-
nante. Queremos 
ver mais eventos 
como estes. Para-
benizo toda a equi-
pe e jogadores por 
fazerem o espor-
te voltar com tudo 
e os campeonatos 
brilharem nova-
mente. Parabéns a 
todos os organiza-

dores dos campeo-
natos. Em nome do 
presidente da FAE 
Nelsinho Gimenez, 
da minha querida 
amiga Érika Pi� er 
e do João Henrique 
Pi� er, cumprimen-
to toda a diretoria 
e profi ssionais da 
FAE Jaboticabal e 
Diretoria de Espor-
tes. Representando 
todos os novos atle-
tas, cumprimento e 
parabenizo o lindo 
Túlio, fi lho da nos-
sa servidora da 
Câmara Municipal, 
Denise Cardoso; e 
representando os 
veteranos, cumpri-
mento a querida 
Rita Perrone”, ma-
nifestou Renata As-
sirati na abertura 
das competições.

Além da presiden-
te da Câmara, Re-
nata Assirati, e dos 
vereadores Val Bar-
bieri e Prof. Jonas, 
estiveram presen-
tes na cerimônia de 
abertura a direção 
e coordenação da 
FAE, professores, 
e a presidente do 
Fundo Social de So-
lidariedade, Daniela 
Jovino Gimenez.

Veja a galeria de 
fotos no Facebook 
da Câmara. (ht-
t p s : // w w w. f a c e -
book.com/Camara-
Jaboticabal/).

Confi ra os próxi-
mos jogos das com-
petições:

5º Campeonato 
Municipal de Bas-
quete Elvio Pi� er 
Júnior - o Pifão

Categoria: 11-14 
anos

Local: Ginásio de 
Esportes Alberto 
Bottino

01/11 – 19h30 – 
Tune Squad X Spa-

ce Jam (2ª rodada)
01/11 – 20h30 – 

The Ghost X Gold Ti-
gers (2ª rodada)

08/11 – 19h30 – 
Tune Squad X Gold 
Tigers (3ª rodada)

08/11 – 20h30 – 
The Ghost X Space 
Jam (3ª rodada)

15/11 – 14h00 – 
SEMIFINAL

15/11 – 15h00 – 
SEMIFINAL

22/11 – 19h30 – 
Disputa 3º/4º

22/11 – 20h30 – 
FINAL

Categoria: 15-21 
anos

Local: Ginásio de 
Esportes Alberto 
Bottino

03/11 – 19h30 – 
Bad Boys X Pantera 
(2ª rodada)

03/11 – 20h30 
– Papaléguas X Ja-
guatiricas (2ª roda-
da)

10/11 – 19h30 – 
Bad Boys X Jaguati-
ricas (3ª rodada)

10/11 – 20h30 – 
Papléguas X Pante-
ra (3ª rodada)

15/11 – 16h00 – 
SEMIFINAL

15/11 – 17h00 – 
SEMIFINAL

17/11 – 19h30 – 
Disputa 3º/4º

17/11 – 20h30 – 

FINAL

Categoria: Mas-
culino Adulto

Local: Ginásio de 
Esportes Alberto 
Bottino

29/10 – 14h00 
– Joton X ONG Esq. 
Aço (2ª rodada)

29/10 – 15h00 – 
La Fúria X Sandro 
Multi (2ª rodada)

05/11 – 14h00 
– Joton X Sandro 
Multi (3ª rodada)

05/11 – 15h00 – 
La Fúria X ONG Esq. 
Aço (3ª rodada)

12/11 – 14h00 – 
SEMIFINAL

12/11 – 15h00 – 
SEMIFINAL

19/11 – 14h00 – 
Disputa 3º/4º

19/11 – 15h00 – 
FINAL

Categoria: Femi-
nino Adulto

Local: Ginásio de 
Esportes Alberto 
Bottino

29/10 – 16h00 – 
Lions X Eagles (2ª 
rodada)

29/10 – 17h00 – 
Miami X Pioneiras 
(2ª rodada)

05/11 – 16h00 – 
Miami X Eagles (3ª 
rodada)

05/11 – 17h00 – 
Lions X Pioneiras 

(3ª rodada)
12/11 – 16h00 – 

SEMIFINAL
12/11 – 17h00 – 

SEMIFINAL
19/11 – 16h00 – 

Disputa 3º/4º
19/11 – 17h00 – 

FINAL

1º Campeonato 
Municipal de Vôlei

Categorias: Femi-
nino Livre e Mascu-
lino Livre

FASE CLASSIFI-
CATÓRIA

Local: Complexo 
Esportivo Antônio 
Mônaco

29/10 – 14h30 – 
Mintonette X Con-
rado Vôlei (mascu-
lino)

29/10 – 15h30 – 
FAE Jaboticabal X 
União (feminino)

Local: Ginásio de 
Esportes

06/11 – 14h30 – 
Dakota X Fênix (fe-
minino)

06/11 – 15h30 – 
Mintonette X FAE 
Jaboticabal (mas-
culino)

Local: Complexo 
Esportivo Antônio 
Mônaco

09/11 – 19h30 – 

União X Dakota (fe-
minino)

09/11 – 20h30 
– Conrado Vôlei X 
Evolution (masculi-
no)

Local: Complexo 
Esportivo Antônio 
Mônaco

12/11 – 14h30 – 
União X Fênix (femi-
nino)

12/11 – 15h30 – 
Dakota X FAE Jabo-
ticabal (feminino)

SEMIFINAIS
Local: Complexo 

Esportivo Antônio 
Mônaco

19/11 – 14h30 – 
A defi nir

19/11 – 15h30 – 
A defi nir

Local: Ginásio de 
Esportes

20/11 – 14h30 – 
A defi nir

20/11 – 15h30 – 
A defi nir

FINAIS
Local: Ginásio de 

Esportes
27/11 – 14h00 – 

3º/4º Feminino
27/11 – 15h00 – 

Final Feminino
27/11 – 16h00 – 

3º/4º Masculino
27/11 – 17h00 – 

Final Masculino
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Crianças atendidas pelos CRAS I, II e III participam de 
festividade especial em comemoração ao Mês das Crianças

As crianças atendi-
das junto aos CRAS 
- Centro de Referên-
cia da Assistência 
Social I, II e III parti-
ciparam na tarde de 
quarta-feira (26/10) 
de uma comemora-
ção especial do Mês 
das Crianças em um 
espaço de eventos in-
fantil de Jaboticabal. 

“Gostoso demais 
ver essa interação 
entre as crianças. 
Outubro foi e ainda 
está sendo um mês 
especial para todas, 
com muita diversão 
e alegria”, comentou 
o prefeito Prof. Emer-
son Camargo.

Mulheres atendidas no CRAS I recebem certifi cado 
do curso de Cuidadora de Bebê (0 a 2 anos)

Aconteceu na tar-
de de quarta-feira 
(26/10), no CRAS I - 
Centro de Referência 
da Assistência Social, 
no Jardim Grajaú, 
a entrega de certi-
fi cados para as dez 
mulheres que parti-
ciparam do curso de 
Cuidadoras de Bebê 
(0 a 2 anos), em uma 
parceria do SEBRAE, 
SENAC, Governo do 
Estado de São Paulo 
e Prefeitura de Jabo-
ticabal. 

Das 10 mulheres 
que receberam o cer-
tifi cado, três já con-
seguiram emprego 
e estão atuando na 
área. “É uma alegria 
enorme para nós. Ver 
nossa gente se capa-

citando e entrando no 
mercado de trabalho 
é sensacional. Agra-
deço, de coração, o 
SEBRAE e SENAC por 
essa capacitação e 
parceria”, comen-
tou o prefeito, Prof. 
Emerson Camargo. 

A aluna Patrícia de 
Paula Hilário é mãe 
de 12 fi lhos e disse 
que se surpreendeu 
com a quantidade de 
informações rece-
bidas. “A professora 
brincou que seria um 
desafi o ensinar os 
cuidados com bebê 
para quem já teve 
doze fi lhos. Mas eu 
não sabia nem um 
terço do que aprendi. 
Valeu muito a pena”, 
comentou.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 140/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora ADÊNIA MAYARA BATISTA GERALDO, As-
sessora de Gabinete, pagamento de parcela da Gratificação Natalina, com funda-
mento no artigo 100 da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 25 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 130, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - Nomeia Comissão de Representação para 
15º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais.
Nº 131, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - Nomeia Comissão de Representação no 
Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.

EXTRATOS

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que a licitação na modalidade To-
mada de Preços nº 01/2.022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para execução de serviço, com fornecimento de material e mão de obra comple-
ta, consistente na EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E 
COMBATE À INCÊNDIO das dependências da CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTI-
CABAL, teve sua sessão de abertura e julgamento das propostas suspensa, uma 
vez que a Comissão de Licitação deliberou pela aplicação do artigo 48, §3º, da Lei 
nº 8.666/1993, concedendo o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação dos 
documentos necessários à habilitação, visto que as duas únicas licitantes partici-
pantes não comprovaram a exigência de habilitação constante do item 4.3, “c”, do 
respectivo edital, o que acarretou a inabilitação das mesmas. A reabertura da ses-
são será dia 11/11/2022 às 09h00 no mesmo local indicado no edital.
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Vereadores aprovam PL que abre caminho para aporte 
na gratuidade do transporte público para idosos

O projeto de lei que 
pedia autorização le-
gislativa para a aber-
tura de um crédito 
adicional especial de 
R$ 1.167.891,00 no 
orçamento da prefei-
tura foi votado e apro-
vado por unanimidade 
em sessão extraordi-
nária na quarta-feira 
(26/10), na Câmara 
de Jaboticabal.

Na prática, o PL nº 
377/2022 cria uma 
dotação orçamentá-
ria para possibilitar 
o recebimento de re-
cursos oriundos do 
Governo Federal, por 
meio do Ministério do 
Desenvolvimento Re-
gional Federal, para 
ser aplicado exclusi-
vamente no custeio da 
gratuidade no trans-
porte público coletivo 

urbano para idosos 
com 65 anos ou mais. 
O valor que deve ser 
disponibilizado ao Mu-
nicípio servirá como 
complementariedade 
aos subsídios tarifá-
rios, orçamentárias e 
aportes de recursos 
do custeio do sistema 
de transporte público 
coletivo.

Câmara de Jaboticabal participa do 1º 
Encontro Estadual de Controle Interno

Venha estudar nos Colégios Técnicos da Unesp!
Vestibulinho 2023 está com inscrições abertas até 07 de novembro

Servidores do Le-
gislativo jaboticaba-
lense que integram o 
Controle Interno da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal partici-
param na segunda-
-feira (24/10) do 1º 
Encontro Estadual 
de Controle Interno, 
promovido pelo Tri-
bunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCESP).

O evento, realizado 
no Auditório Nobre 
“Professor José Luiz 
de Anhaia Mello”, na 
Capital do Estado, 
reuniu servidores 
municipais e estadu-
ais para discutir as-
pectos do Controle 
Interno.

A palestra sobre 
‘Responsabilização 
do Gestor em rela-
ção à estruturação 
do Controle Interno: 
recomendações do 
TCESP’, ministrado 
pelo Procurador-Ge-
ral do Ministério Pú-
blico de Contas junto 

O processo de se-
leção dos Colégios 
Técnicos da Unesp, 
conhecido como Ves-
tibulinho, está com 
inscrições abertas 
para 420 vagas em 
três cidades do inte-
rior paulista: Bauru, 
Guaratinguetá e Ja-
boticabal.

Esta é uma oportu-
nidade gratuita para 
estudantes interes-
sados em um Cur-
so técnico integrado 
com o Ensino Médio 
ou apenas o curso 
técnico. 50% das va-
gas são destinados a 
estudantes que fre-
quentaram a Rede 
Pública de Ensino do 
6º ao 9º anos do Ensi-

ao TCESP, Thiago Pi-
nheiro Lima, abriu a 
rodada de palestras.

Na sequência, o 
Secretário Federal 
de Controle Interno 
(CGU), Antônio Carlos 
Bezerra Leonel, apre-
sentou sobre a “Es-
trutura do Controle 
Interno na órbita da 
União, Linhas de De-
fesa e aplicabilidade 
nos entes da Federa-
ção (União, estados e 
municípios)”, mediado 

pelo Diretor Técnico 
de Departamento de 
Supervisão da Fisca-
lização (DSF-1), Paulo 
Massaru Uesugi Su-
giura.

Já no período da 
tarde, os participan-
tes acompanharam 
o painel sobre ‘A 
atuação do Ministé-
rio Público Estadual 
nas Controladorias’, 
apresentado pelo 
Promotor de Justi-
ça de Santa Bárba-

ra d’Oeste, Leonardo 
Romano Soares.

Por fi m, o Mestre e 
Doutor pela Faculda-
de de Direito da USP, 
Gustavo Ungaro, pro-
moveu debates sobre 
os “Aspectos relacio-
nados à estruturação 
do Controle Interno, 
carreira e cargos”, 
mediado pela con-
troladora interna do 
TCESP, Rosely Duarte 
Correa.

PARA SABER – Na 
Câmara de Jabotica-
bal, o Sistema de Con-
trole Interno foi regu-
lamentado em 2014, 
por Ato da Mesa, em 
cumprimento à Legis-
lações Federal. Atu-
almente a Comissão 
de Controle Interno 
é composta por três 
servidores concur-
sados: Solange Mary 
Fernandes (coor-
denadora), Fabiana 
Aparecida Motta Mo-
reno e Carina Morei-
ra.

Entre as compe-
tências do Controle 
Interno está a ava-
liação dos resultados 
da gestão orçamen-
tária, fi nanceira, eco-
nômica e patrimonial 
da Câmara; analisar 
procedimentos lici-
tatórios, dispensas 
e inexigibilidades, 
como também os con-
tratos celebrados, no 
exercício em vigência; 
avaliar a prestação 
de contas relativa a 
diárias de viagens a 

serviço do Legisla-
tivo fora da munici-
palidade; examinar a 
efi ciência e a efi cácia 
dos controles inter-
nos exercidos pelas 
unidades administra-
tivas, sobre atos que 
impliquem em reali-
zação de despesas 
ou obrigações para 
a Câmara Municipal, 
entre outros.

“Na vida funcional 
tudo é dinâmico, sem-
pre temos que nos 
aprimorar, por isso 
é muito importante 
que participemos de 
eventos como este, 
oferecido pelo Tribu-
nal de Contas, que é o 
órgão fi scalizador. É 
um conhecimento ne-
cessário para que a 
gente possa exercer 
da melhora maneira 
possível a função de 
Controle Interno que 
nos foi atribuída pela 
Mesa”, manifestou a 
coordenadora da co-
missão na Câmara, 
Solange.

no Fundamental. 
O Colégio Técnico 

Industrial “Prof. Isa-
ac Portal Roldán”, da 
Unesp em Bauru, ofe-
rece 120 vagas para 
o Curso Técnico Inte-
grado ao Ensino Mé-
dio, no período diurno 
e 90 vagas para o En-
sino Técnico Noturno 
nas habilitações de 
Informática, Eletrô-
nica e Mecânica. Os 
cursos têm duração 
de três anos. 

Já o Colégio Técni-
co Industrial “Prof. 
Carlos Augusto Patrí-
cio Amorim” do cam-
pus de Guaratinguetá 
oferece o Curso de 
Ensino Médio Inte-
grado ao Técnico nas 

modalidades Mecâni-
ca, Eletrônica, Eletro-
eletrônica e Automa-
ção Industrial. São 
120 vagas, distribu-
ídas entre as quatro 
habilitações, para o 
período integral com 
aulas de segunda-fei-
ra a sábado durante 
três anos. 

Na Unesp em Jabo-
ticabal, o Colégio Téc-
nico Agrícola “José 
Bonifácio” oferta 90 
vagas em duas mo-
dalidades de cursos: 
Técnico em Agrope-
cuária, concomitante 
com o Ensino Médio, 
em período integral, e 
Técnico em Informá-

tica integrado ao En-
sino Médio, no perío-
do diurno. Ambos têm 
duração de três anos. 

As inscrições para 
os três processos se-
letivos se encerram 
no dia 07 de novem-
bro no site da Vunesp: 

vunesp.com.br
A taxa de inscrição 

é de 30 reais para os 
cursos noturnos e 70 
reais para o diurno 
e integral. As provas 
serão realizadas no 
dia 04 de dezembro 
no período da tar-

de em umas das três 
cidades-sede de um 
Colégio Técnico da 
Unesp. A partir de 
06 de janeiro, será 
divulgada a lista dos 
classifi cados e as in-
formações para a 
matrícula. 
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