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Prefeitura divulga lista de contemplados do 
programa “Alimento Solidário”

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social divulga a lista de contemplados do programa 
estadual “Alimento Solidário” que encaminhou para Jaboticabal aproximadamente 2500 cestas bási-
cas que serão disponibilizadas nos dias 5 e 6 de junho.

Contemplados receberão uma cesta básica 
encaminhada pelo Governo do Estado de São Paulo
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Vice Prefeito Vitório De Simoni consegue mais um 
recurso para a saúde de Jaboticabal

Nesse momen-
to de pandemia, 
Vice Prefeito Vi-
tório De Simoni, 
consegue mais 
um recurso de 
150 mil reais 
para a saúde de 
Jaboticabal. Re-
curso esse, que 
chega para ser 
usado no comba-
te à Covid 19.

Pedidos devem ser  feitos através do (16) 3209-4100

Iluminação pública: Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
divulga telefone para pedidos de trocas de lâmpadas

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa a população que mudou o número para pedidos 
de trocas de lâmpadas. Quem precisar do serviço, deve entrar em contato através do telefone (16) 
3209-4100.

PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA O 
CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA

Diante da Pandemia 
do Coronavirus, o pri-
meiro setor atingido e 
muito provavelmente o 
último a voltar ao fun-
cionamento normal é o 
de eventos. Com isso, 
toda a cadeia produti-
va que o envolve sofre 
com o cancelamento ou 
adiamento do calendá-
rio de shows e apresen-
tações.

Prefeitura realiza Festival 
“Cultura em Casa”

Nada está tão na moda do que aproveitar as vas-
tas opções de lazer e cultura que hoje a internet 
oferece. Aproveitando o fácil acesso e o sucesso 
das lives, o Departamento de Cultura lança em Ja-
boticabal o Festival “Cultura em Casa”.

Diferentes segmentos se unem para 
levar cultura e lazer para a população

PL que proíbe a soltura de fogos 
de artifício com estampidos 
em Jaboticabal recebe novo 

pedido de vista

O Projeto de Lei nº 277/2019, de autoria do 
vereador Ednei Valêncio, que proíbe a soltura de 
qualquer tipo de fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que produzam estampido em even-
tos realizados em áreas públicas ou privadas, 
recebeu novo pedido de vista na segunda-feira 
(01/06), em sessão ordinária na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal. Desta vez, o pedido foi feito 
pelo vereador Pepa Servidone, que pretende pro-
por emenda à matéria. O PL deve voltar à pauta 
na próxima sessão ordinária, dia 15 de junho.

Mercado imobiliário pode 
sair da pandemia mais 
forte, diz especialista

A pandemia que 
afeta a economia 
em vários setores 
pode ter no mer-
cado imobiliário 
no Brasil um pon-
to fora da curva. 
Segundo Francisco 
Pérez, co-fundador 
e head de investi-
mentos da Glebba, 
ainda é cedo para 
fazer alguma pro-
jeção do fi m da cri-
se do coronavírus, 
porém ele acredita 
que o setor pode 
sair mais forte 
quando a pande-
mia acabar pois é 
um investimento 
seguro.
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Mercado imobiliário pode sair da pandemia 
mais forte, diz especialista

A pandemia que afe-
ta a economia em vá-
rios setores pode ter 
no mercado imobiliá-
rio no Brasil um ponto 
fora da curva. Segundo 
Francisco Pérez, co-
-fundador e head de in-
vestimentos da Glebba, 
ainda é cedo para fazer 
alguma projeção do fi m 
da crise do coronaví-
rus, porém ele acredita 
que o setor pode sair 
mais forte quando a 
pandemia acabar pois 
é um investimento se-
guro.

“O momento exige 
muita cautela e ainda é 
cedo para estabelecer 
projeções, tudo ainda é 

muito incerto. Entretan-
to podemos afi rmar que 
as pessoas estarão mais 
propensas a investir em 
ativos que tenham ca-
racterísticas de prote-
ção ao patrimônio, e o 
setor imobiliário como 
um todo apresenta essa 
resiliência e proteção. 
Por isso acredito que o 
setor se sairá bem após 
esse período de pande-
mia”.

O presidente da As-
sociação de Dirigentes 
de Empresas do Merca-
do Imobiliário da Bahia 
– ADEMI-BA, Cláudio 

P/ 
LUCAS RAMOS

Cunha em entrevista 
recente também afi r-
mou que acredita que 
o mercado voltando a 
se aquecer o segmento 
também deve voltar a 
crescer. Cláudio tam-
bém aprovou as me-
didas adotas pelo go-
verno federal para as 
empresas sobreviverem 
a crise.

Fonte: http://atar-
de.uol.com.br/colu-
n a / a r m a n d o a v e n a 
/2127913 -mercado 
-imobiliario-pode-sair-
-da- pandemia-mais-
-forte-diz- especialista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
1ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011352-38.2012.8.26.0291 - Controle 2206/2017
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: Hiroshi Tatamiya
Requerido: Espólio de Akira Sedo, representado por Vera Lúcia Akiko Sedo e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0011352-38.2012.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). ANDREA SCHIAVO, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) FUMIKO SEDO, Brasileiro, com endereço à Rua Nossa Senhora Aparecida,
59, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP
MARCELO MITSURU SUZUKI, Brasileiro, com endereço à Rua Nossa Senhora Aparecida,
59, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP
MADALENA MIKO SEDO SUZUKI, Brasileiro, com endereço à Rua Nossa Senhora
Aparecida, 59, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum Cível por parte de Hiroshi Tatamiya, alegando em síntese: O autor
intentou a ação visando a declaração de servidão de passagem c.c. reintegração de posse com
pedido de liminar para desfazimento de obstáculo e indenização por perdas e danos, alegando que
se utiliza, para escoamento de produção de cana de açucar, de uma estrada de servidão que corta a
propriedade dos requeridos e que foi esta estrada obstruída, impossibilitando o acesso dos
caminhões para retirada da cana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 03 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 26/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou o Ato da Presidência nº 20/2020;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que estendeu a vigência da 

medida de quarentena instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020.
Art. 1º. Permanecem vigentes até 15 de junho de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelo Ato da Presidência nº 20/2020;
II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais de Inquérito em curso, observado o teor dos

Atos da Presidência nº17/2020 e 25/2020.
Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de junho de 2020.

Jaboticabal, 02 de junho de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 27/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente resolve que:

Art. 1º. O pagamento do auxílio-alimentação previsto nos artigos 80 e 81 da Lei Municipal nº 4.677/2015 será 
creditado no dia vinte de cada mês.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Ato da Presidência nº 16/2020.
Art. 3 ° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 03 de junho de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 33/2020

A MESA DIRETORA da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribui-
ções que lhe confere a legislação vigente,

NOMEIA, a partir de 02 de junho de 2020, o Assessor de Gabinete ALEXANDRE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,
lotado no Gabinete do Vereador Daniel Rodrigues, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

EXTRATOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal

EMPRESAS HOMOLOGADAS: GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA – EPP, LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI, MA-
RIA DO CARMO CHRISTOFORO LTDA EPP, P Z CASTELLO EPP e ZAMPIERI & GONCALES LTDA EPP.

FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2020

OBJETO: Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e medalhas para honra-
rias, na realização de sessões solenes, conforme Termo de Referência, constante do Anexo I, parte integrante do edital.

VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 34.810,08 (trinta e quatro mil, oitocentos e dez reais e oito
centavos), conforme segue:

Empresa Valor R$

GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA – EPP R$ 1.013,64

LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI R$ 3.804,30

MARIA DO CARMO CHRISTOFORO LTDA EPP R$ 1.886,25

MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME R$ 25.200,00

P Z CASTELLO EPP R$ 2.731,26

ZAMPIERI & GONCALES LTDA EPP R$ 174,63

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/06/2020

PORTARIAS

Nº 241, DE 03 DE JUNHO DE 2020 – Dispõe sobre o Ponto Facultativo no dia 12 de junho de 2.020, em razão do feriado 
de Corpus Christi no dia 11 de junho. 

LIVROU-ME!

O salmista Davi ti-
nha uma comunhão 
com Deus extraordi-
nária. Sabia como mo-
ver o coração de Deus 
e como receber todas 
as bênçãos. Era sin-
cero, temente a Deus, 
homem de guerra, em 
fi m, tinha tantas qua-
lidades e sempre es-
tava pronto para se 
arrepender de qual-
quer pecado. Nunca 
colocava a culpa em 
ninguém, mas fazia 
de tudo para agradar 
o coração do SENHOR.
Em qualquer situação 
ou difi culdade, não to-
mava as suas próprias 
decisões, antes orava 
e com muita paciência 
esperava a resposta, 
ainda que demoras-
se, ou parecia que não 
vinha, Davi confi ava 
de todo o seu cora-
ção nas providencias 
de Deus, sabendo que 
Ele é Poderoso para 
livrá-lo de todos os 
seus inimigos. É por 
isso que Davi nun-
ca perdeu nenhuma 

Pr. Anastácio Martins

batalha. O SENHOR 
sempre estava diante 
dele em qualquer si-
tuação. Quando você 
coloca o SENHOR em 
primeiro lugar na sua 
vida, e deixa-O dirigir 
os seus caminhos e 
todos os seus passos. 
Nenhum mal poderá 
te atingir. O inimigo 
pode fazer das tripas 
coração, mas nunca te 
derrotará. Confi a no 
SENHOR, mesmo que 
tudo esteja dando 
errado e nada este-
ja dando certo. Deus 
sempre tem uma saí-
da. Faça como Davi, 
cante, louve, exalte e 
glorifi que ao SENHOR 
teu Deus. Davi não 
tinha nenhuma dúvi-
da, apenas a certeza 
da vitória. Deus quer 
ser o SENHOR da sua 
vida. Quando você 
passar a confi ar Nele, 

tudo vai mudar. Aqui-
lo que você achava 
que era impossível 
se tornará possível. 
Declare a sua vitória, 
não espere ela chegar, 
vá dizendo o tempo 
todo: Vitória já é mi-
nha. Faça como Davi, 
mantenha a sua boca 
sempre cheia de pa-
lavras positivas.  (II 
Samuel  22:1)  Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Cons-
tant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quar-
ta-Feira, Sexta-Feira 
e Domingo às 19h30. 
Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamente na 
GAZETA FM 107,9 das 
05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. 
a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 991150602.      
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PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES PARA O CADASTRO 
MUNICIPAL DE CULTURA

Diante da Pandemia 
do Coronavirus, o pri-
meiro setor atingido e 
muito provavelmente 
o último a voltar ao 
funcionamento normal 
é o de eventos. Com 
isso, toda a cadeia pro-
dutiva que o envolve 
sofre com o cancela-
mento ou adiamento 
do calendário de sho-
ws e apresentações.

Com o fechamento 
de bares, casas de fes-
tas e shows, teatros, 
cinemas e centros de 
exposição, profi ssio-
nais de várias ativida-
des que fazem parte 
dessa cadeia produ-
tiva perderam toda a 
sua fonte de renda. 
São trabalhadores do 
ramo da alimentação, 
limpeza, técnicos e 
artistas que, desde o 
início da pandemia, 
foram forçados a pa-
rar.

Cientes do grave 

problema, dirigentes 
municipais de cultura 
de todo o Estado vêm 
se mobilizando, em 
conjunto, para que os 
Governos Federal e 
Estadual apresentem 
propostas para um 
auxílio emergencial 
dessa classe de traba-
lhadores, e nesse mo-
mento, um Cadastro 
Municipal de Cultura 
é mais do que neces-
sário para determi-
narmos as demandas 
reais do setor. 

Dessa forma, a Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Depar-
tamento de Cultura 
lança o formulário do 
Cadastro Municipal de 
Cultura, para que os 
artistas possam se ca-
dastrar. 

O Cadastro Munici-
pal de Cultura não é 
novidade em Jaboti-
cabal, foi tentado em 
anos anteriores, mais 

recentemente em 
2015 e novamente em 
2017, sem a adesão 
esperada. 

“Em outras ocasiões, 
a situação que justifi-
cava o cadastramen-
to era outra. Agora 
temos a necessidade 

emergencial de sa-
ber onde estão esses 
artistas e como agir 
para auxiliar. Por essa 
razão, acredito que 
haja um maior envol-
vimento dos artistas”, 
afirma José Mário de 
Oliveira, diretor de 

Cultura do Município. 
O cadastro é bastan-

te simples, não tem 
prazo para ser fi nali-
zado, uma vez que é 
permanente e pode ser 
feito pelo link: https://
d o c s . g o o g l e . c o m /
forms/d/e/1FAIpQLSfE

iALjparDvDUHZ6TK7C
dPnjDtZqFePNwRyr7gL-
jj9-GyQzQ/viewform 

Mais informações po-
derão ser obtidas pelo 
telefone (16) 32028323 
ou pelo e-mail cultu-
ra@jaboticabal.sp.gov.
br

SEM 
AR

O New Face Leo-
nardo Zamberlan é 
a mais nova apos-
ta para o mercado 
da moda. Com 20 
anos de idade,  faz 
parte do tombante 
time First Models 
Ribeirão Preto e 
já dá os primeiros 
passos na carrei-
ra.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

O bonitão cursa 
a faculdade de Di-
reito, e  agora sua 
rotina  vai se di-
vidir em casting, 
apontamentos e  
muitos trabalhos.

Cheio de talento 
e carisma sua be-
leza se distribui 
em 1, 82m de al-
tura.

Alguém aí duvi-
da que ele fará su-
cesso?

#promete

Liberdade de expressão e a 
integridade alheia

 P/  JOÃO MARTINS 
NETO

De tempos em tem-
pos os direitos fun-
damentais do homem 
são colocados à pro-
va com muita inten-
sidade, e na mesma 
proporção, as ações 
se tornam violentas e 
necessárias para de-
fender o óbvio. 

Neste momento em 
nosso País, a exemplo 
de outros países, em 
que há o desrespeito 
às leis que tratam pes-
soas como “lixo huma-
no”, começa-se a sur-
gir uma ideia perigosa 
de que o mais correto 
a se fazer é desobede-
cer às leis. Uma frase 
dita pelo grande es-
tadista Gandhi calha 

bem ao argumento ci-
tado: “Quando uma lei 
é injusta, o correto é 
desobedecer”.

Tal comportamento 
cria a falsa expectati-
va de que pode tudo, 
e uma das vias que 
aparentemente traz 
resultados a classes 
subjugadas é o uso 
imoderado da liberda-
de de expressão. 

O direito a liber-
dade de expressão é 
Constitucional. Ocor-
re que fora dos parâ-
metros que a própria 
carta Magna baliza, 
este direito extrapola 
os limites que a Lei 
estabelece como le-
gitimo, expondo os 
seus agentes a ilícitos 
graves. 

As últimas manifes-
tações que ocorreram 
nas principais cidades 
de nosso Pais, sob o 
cetro da liberdade de 
expressão, foram con-
duzidas pacifi camen-
te no início e se tor-
naram um transtorno 
imenso no fi m, con-

tabilizando prejuízos 
ao patrimônio público 
e privado.

A violência “traves-
tida de liberdade de 
expressão” dos gru-
pos radicais causam 
instabilidade à segu-
rança Pública, que 
assistem a tudo sem 
muito o que fazer, 
seja pela obediência 
em agir dentro dos li-
mites da Lei, seja por 
não conseguir identi-
fi car os responsáveis 
pela desordem.

O modo de operação 
de tais grupos é sis-
temático, surgem de 
algum lugar, causam 
o maior estrago possí-
vel e desaparecem, o 
que torna suas ações 
ilegítimas do ponto de 
vista Constitucional, 
pois a liberdade de ex-
pressão tem limites. 
Ela termina quando a 
integridade alheia é 
ameaçada e atingida. 

A ocorrência de 
atos de liberdade de 
expressão nas mani-
festações violentas,  

serão sempre acom-
panhadas pelo poder 
Estatal (Polícia Mili-
tar). As ações do Es-
tado deverão ser sem-
pre proporcionais às 
exigidas em cada si-
tuação, com planeja-
mento e observando a 
legalidade, porém as 
ações podem sair do 
controle de ambos os 
lados.

Como salientado, a 
liberdade de expres-
são é direito Consti-
tucional, mas quando 
o limite ultrapassado 
atinge a integridade 
alheia, torna o direito 
inalienável em direito 
ilegítimo e portanto 
clandestino, que se 
não cessado por ato 
da polícia, será agre-
gado outros persona-
gens com poder maior 
de controle, persua-
são e limites: Poder 
judiciário, hospital ou 
cemitério.  

João Martins Neto – 
Advogado Atuante na 
cidade de Jaboticabal   
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Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203

PRODUTO

100%
BRASILEIRO

Nesses dias de quarentena 
devemos zelar pela nossa saúde

Purificadores 
A PARTIR DE:

 10 x 
70,00R$
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Pedidos devem ser 
feitos através do 
(16) 3209-4100

Iluminação pública: Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
divulga telefone para pedidos de trocas de lâmpadas

A Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos in-
forma a população que 
mudou o número para 
pedidos de trocas de 
lâmpadas. Quem preci-
sar do serviço, deve en-
trar em contato através 
do telefone (16_ 3209-
4100.

“Nossa equipe está 

pronta para atender 
seguindo o horário 
comercial. Assim que 
chegam, os pedidos 
são repassados para as 
equipes que promovem 
as trocas nos bairros 
da cidade”, orienta o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, Jo-
sué Santos.

Prefeitura realiza 
Festival 

“Cultura em Casa”

Nada está tão na 
moda do que aprovei-
tar as vastas opções 
de lazer e cultura que 
hoje a internet oferece. 
Aproveitando o fácil 
acesso e o sucesso das 
lives, o Departamen-
to de Cultura lança em 
Jaboticabal o Festival 
“Cultura em Casa”.

Através da página da 
Prefeitura de Jabotica-
bal no Facebook, os in-
ternautas poderão ter 

Diferentes segmentos se unem para levar 
cultura e lazer para a população

acesso a uma vasta pro-
gramação que envolve 
a divulgação de shows 
e eventos já realizados 
no Concha Acústica, 
exposições e discus-
sões sobre o conteúdo 
do Museu Municipal, 
divulgação de material 
do sistema Estadual de 
Bibliotecas e links de 
fi lmes e documentários 
ofi ciais.

“Estamos aprovei-
tando esse rico mate-

rial para disponibilizar 
para nossa população, 
tornando esse período 
de isolamento social 
mais agradável com 
material de qualidade 
para todos os públi-
cos”, afi rma o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Departamento 
de Cultura é (16) 3202-
8323. 

Prefeitura divulga lista de contemplados do 
programa “Alimento Solidário”

A Secretaria de As-
sistência e Desen-
volvimento Social 
divulga a lista de con-
templados do pro-
grama estadual “Ali-
mento Solidário” que 
encaminhou para Ja-
boticabal aproxima-
damente 2500 ces-
tas básicas que serão 
disponibilizadas nos 
dias 5 e 6 de junho.

A escolha dos bene-
fi ciados pelo programa 
foi defi nido pelo pró-

Contemplados receberão uma cesta básica encaminhada pelo 
Governo do Estado de São Paulo

prio Governo do Esta-
do. “A lista foi disponi-
bilizada, inclusive com 
datas, locais e horário 
das entregas. É im-
portante que todos se 
atentem a esses deta-
lhes. Qualquer dúvida, 
nossas equipes estão à 
disposição nos CRAS”, 
afi rma a secretária de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Atenção para os en-
dereços dos CRAS em 

Jaboticabal:
CRAS 1
Rua Vitório Brendo-

lan, 201 – Jardim Grajaú
Telefone: (16) 3204-

1303
CRAS 2
Av. Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 – CDHU
Telefone: (16) 3202-

9925
CRAS 3
Rua José Marfará, 160 

– Parque 1º de Maio
Telefone: (16) 3204-

4424



6 SÁBADO, 06 DE JUNHO DE 2020

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 11/01/2020 às 06h09 até 13/01/2020 às 23h30. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 01/06/2020 às 23h42 até 02/06/2020 às 07h35. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias.Processo Nº 1001924-10.2015.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Martim Pires Confecções 
ME, CNPJ13.352.630/0001-77, com endereço à Rua Barao do Rio Branco, 517, Centro, CEP 14870-330, Jaboticabal - SP que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco Bradesco S/A. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 
15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantidade R$75.320,72,devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil).Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 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 maio de 2020. K-06e13/06

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

AMBIENTE CONTAMINADO

PODEMOS FAZER MELHOR, 
SEMPRE MELHOR

Desde 1988, quando a 
Constituição Federal foi 
promulgada, fazendo 
eco aos rumos traçados 
em Estocolmo em 1972, 
a questão ambiental ga-
nhou status constitu-
cional e reconheceu-se 
o direito ao meio am-
biente ecologicamente 
equilibrado, essencial 
à sadia qualidade de 
vida, como garantia de 
sobrevivência das futu-
ras gerações.

A ordem constitucio-
nal vinha para fazer 
frente a exageros do 
passado que exigiam 
que o mundo começas-
se a pensar em uma 
forma mais racional de 
ocupação do planeta, 
que pudesse atingir de-
senvolvimento susten-
tável, ou, em outras pa-
lavras: equilíbrio.

Mas a humanida-
de sempre trata seus 
problemas na base do 
excesso e, em dado 
momento, a rigidez 
normativa somada a 
absoluta incapacidade 

P/ Cláudio Belodi
 A vinda de um agente 

estranho fez afl orar a ver-
dadeira faceta do racha 
existente na sociedade 
brasileira, se é que pode-
mos compreender como 
sociedade. Uma socieda-
de de fato é aquela que, 
mesmo nas divergências, 
se une contra o inimigo 
comum, porque a derro-
ta impingida não atinge 
apenas um lado, a menos 
que parcela atue com trai-
ção contra os próprios ir-
mãos.

 No confronto do mal 
aliciado, elevado à po-
tência de Golias, o que se 
presencia não é a união de 
forças da sociedade, ou 
de grupos, para combate-
-lo, mas uma polarização 
empurrando batalhões 
ao suicídio, esquecendo-
-se que mesmo os oposi-
tores, quando se trata de 
preservar vidas, unem-se 
no mesmo propósito. O 
ser humano, humaniza-se 
com mais vigor quando 
precisa vencer uma catás-
trofe.

 Nesses tempos difí-
ceis - e outros em outras 
gerações já existiram - os 
humanos deveriam prezar 
os padrões éticos do co-
nhecimento, como fonte 
de evolução, e não des-
perdiçar forças em con-
frontos de ideologias, es-
tes que nunca trouxeram 
bem estar à civilização.

 A insufl ação política e 

pública da gestão am-
biental acabou levando 
a caminhos que, mais 
uma vez, desequilibra-
ram a balança e criaram 
entraves ao desenvol-
vimento, que deveria 
existir sempre, de for-
ma sustentável.

Num País que precisa 
crescer e ampliar suas 
riquezas, sendo titular 
de tantas riquezas, isso 
também é um proble-
ma.

Chegamos ao começo 
de uma nova década, 
em 2020, e, mais uma 
vez estamos tentando 
caminhar a passos lar-
gos rumo a um novo de-
sequilíbrio, que não faz 
bem a ninguém.

Há um ambiente in-
teiro ¨contaminado¨. 
Seja na política, seja na 
gestão pública, seja nas 
nossas relações priva-
das e pessoais, agrava-
das por uma crise sa-
nitária e uma profunda 
crise econômica que 
começa a mostrar seus 
tentáculos.

Para sair da crise era 
preciso construir pon-
tes e não derrubá-las. 
Especialmente em meio 
à rígida legislação am-
biental brasileira que 
arma o Ministério Públi-
co de munição maciça 
para frear os ¨estouros 
da boiada¨.

Cria-se mais confl i-
to, com pouco diálogo, 
adia-se o cumprimento 
de compromissos inter-
nacionais sobre clima e 
meio ambiente que vão 
nos posicionar em des-
vantagem competitiva 
internacional mais rápi-
do do que imaginamos, 
atingindo em cheio nos-
so agronegócio que tem 
uma capacidade feno-
menal de nos sustentar 
economicamente.

E no meio disso tudo 
a pandemia, que tam-
bém é um problema 
ambiental.

Pela primeira vez, 
desde 1988, o cidadão 
comum sentiu na pele, 
mesmo que sem saber 
direito, a aplicação dos 
princípios da precaução 
e da prevenção ambien-
tal. Em face da ameaça 
invisível do vírus teve 
que se recolher, se iso-
lar, precavendo-se e 
prevenindo-se do co-
lapso da rede pública 
de saúde e do risco da 
própria vida.

E no meio disso tudo, 
mais uma vez, não con-
seguimos encontrar 
equilíbrio. Governos 
Federal, Estaduais e 
Municipais se confron-
taram ao vivo nas redes 
sociais, na mídia e nos 
Tribunais e nos dese-
quilibraram, mais uma 

Precaução e prevenção sempre foram vigas 
mestras do Direito Ambiental no Brasil.

pouco, produzindo cri-
ses políticas cotidianas 
e aprofundando a pola-
rização social e política 
que já assola o País há 
vários anos.

Com a economia pa-
ralisada pela quarente-
na e pelo isolamento, 
ensaiamos o retorno 
em meio ao momento 
em que os casos diários 
de contaminação e mor-
te estão em picos altís-
simos.

Mais uma vez, dese-
quilíbrio, falta de diá-
logo que aprofunda a 
crise, eleva o risco do 
próprio país e nos afas-
ta do desenvolvimento, 
da qualidade de vida, 
da saúde e da prote-
ção ambiental que tem 
como princípio básico 
o bem estar do homem.

Assim que chegamos, 
infelizmente, a esse 05 
de junho de 2020, dia 
em que se comemora 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente.

Sim, é sempre tempo 
de recolher os cacos 
e recomeçar. Mas nin-
guém se levanta, sem 
se equilibrar!

Evandro A. S. Grili, 
advogado, sócio e di-
retor-executivo de Bra-
sil Salomão e Matthes 
Advocacia. Coordena a 
Área de Direito Ambien-
tal do Escritório. 

midiática em nada contri-
bui, pois perverte o bom 
senso e civilidade, con-
duzindo a mentalidade 
solidária em desejos de 
represália, que é o pri-
mórdio do desprezo, com 
desfecho na agressão físi-
ca.

 Tal conduta evidencia 
que o direito de uns se 
sobrepõe ao direito de 
outros, por não comun-
garem das mesmas prefe-
rências, sejam elas quais 
forem. A mão que afaga 
jamais pode ser a mão 
que esbofeteia, entretan-
to, usam do direito para 
justifi car o bofete educa-
tivo, submetendo o opos-
to no mesmo caminho de 
suas preferências. E aí, 
fi ca entendido que o me-
lhor foi feito.

 Um exemplo clássico 
de afago com bofete é dos 
protetores das comunida-
des de rua, que singular-
mente podem ser levadas 
à outras tantas situações 
de similaridade do direi-
to à miserabilidade (fí-
sica e moral), em eterna 
contraposição àquilo que 
podemos fazer melhor. 
Qualquer diploma que 
fala de direitos humanos 
requer que as pessoas 
sejam tratadas digna-
mente. Apenas no verbo, 
porque existem os defen-
sores dos moradores de 
rua que advogam terem 
os indolentes o direito 
de escolha, inclusive de 
viverem miseravelmente, 
mesmo que a sociedade 
se oponha em cumpri-
mento dos seus anseios 
de respeitar a dignidade 
e igualá-los minimamente 
nos conceitos de amparo. 
E tais anseios não são de 
um direito jurídico, mas 
de uma evolução da men-

talidade solidária da pró-
pria espécie; perceptível 
inclusive entre os irracio-
nais, quando em apoio e 
guarida aos mais fracos.

 Essa minoria neces-
sitada não pode se opor 
que a sociedade organi-
zada lhes dê guarida, e 
dignidade, devendo ser 
obediente à inclusão no 
seio dessa mesma socie-
dade, que ao fi nal é de 
onde provem os recursos 
a que os sustenta. Deve-
-se fazê-los compreender 
que os recursos precisam 
ser bem aplicados para a 
melhoria do nível de bem 
estar, mas jamais para a 
manutenibilidade da de-
gradação.

 Nesses tempos de pan-
demia, poderíamos fazer 
melhor e bem melhor, 
não fossem os desvios de 
informação, hipertrofi a 
política e a ausência de 
valores religiosos, curva-
dos em proteção a certas 
conveniências ou interes-
ses de manter a misera-
bilidade dos desprotegi-
dos – tal proteção não é 
somente fi nanceira, mas 
igualmente de convicção, 
pois esta resultaria na 
crença de que temos força 
para vencer, porém, poli-
ticamente tal crédito não 
é interessante.

 Os recursos, sejam 
quais forem e de onde 
vierem, não podem ser 
destinados à hipnose da 
população. Essa carece 
de boa orientação para 
se posicionar estrategi-
camente e vencer a ba-
talha, fazendo o melhor, 
mesmo que a vida esteja 
em risco, como na guer-
ra. O individualismo, do 
nós contra eles, causa 
baixa dos dois lados.

 O pior mau emprego 

dos recursos são aqueles 
desperdiçados no alar-
mismo, quando deve-
riam ser aplicados para 
enaltecer e melhorar o 
nível de conhecimento e 
proteção da população, 
desassistida de boas in-
formações para vencer o 
inimigo.

Quando feita de modo 
inverso colabora para 
levar os batalhões bem 
intencionados a acredi-
tarem que a melhor so-
lução é o colapso atiran-
do-se no abismo. Pior é 
apostar, e mais humilhan-
te ainda, é a vontade de 
que venhamos a deter a 
liderança mundial na con-
tagem de óbitos, não sen-
do poucos os que dese-
jam ver essas estatísticas 
atingidas para celebrar e 
satisfação de que estavam 
certos, e felizes, com a 
desgraça.

 Nós brasileiros - os ver-
dadeiros brasileiros - e 
todos que detém algum 
poder (seja ele político, de 
comunicação ou infl uência 
nas redes sociais) podemos 
fazer melhor, bem melhor. 
Claro que visando o bem 
maior que é a sociedade, 
afi nal a única soberana sem 
comando de soberania nes-
sa estereotipia de poder.

 Quanto à politica es-
tamos, ou não, numa de-
mocracia que de tempos 
em tempos permite a re-
formulação de ideias no 
comando da república. 
Aqueles que só se satisfa-
zem quando no poder, não 
são legítimos democratas 
ao requerem obediência 
ao Estado Democrático de 
Direito, se não respeitam.

 Que o sacrifício de uns 
possa se tornar no forta-
lecimento da nação para a 
posteridade.
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Associação Médica de Jaboticabal doa agasalhos e itens de 
higiene para pessoas assistidas pelo serviço de acolhimento

Live com Ulisses e Moisés arrecada mais de 21 
mil para o Hospital e Maternidade Santa Isabel

PL que proíbe a soltura de fogos de artifício com 
estampidos em Jaboticabal recebe novo pedido de vista

Mantas, cobertores, 
agasalhos e produtos 
de higiene pessoal fo-
ram alguns dos itens 
doados no último sába-
do, 30 de maio, pelos 
membros da Associa-
ção Médica de Jabotica-
bal – AMJ, para as pes-
soas em situação de 
rua assistidas pelo ser-
viço de acolhimento do 
município, abrigadas 
no Ginásio Municipal 
de Esportes.

O serviço de acolhi-
mento, que já chegou 
a assistir 115 pessoas, 
atende hoje a 13 pes-
soas em situação de 
rua que se protegem 
da transmissão da Co-
vid-19 no abrigo ofere-
cido pelo município e 
gerido pela Organiza-
ção Não-Governamen-

O Projeto de Lei nº 
277/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que proíbe a 
soltura de qualquer 
tipo de fogos de artifí-
cio e artefatos pirotéc-
nicos que produzam 
estampido em eventos 
realizados em áreas 
públicas ou privadas, 
recebeu novo pedido 

tal Fênix. Esta não foi 
a primeira ação de res-
ponsabilidade social 
desenvolvida pela AMJ 
que tem contribuído 
com iniciativas da co-
munidade.

A doação foi entre-
gue no Ginásio Muni-
cipal de Esportes pelo 
presidente da AMJ o 
médico Ortopedista 
Felipe Chaud. Funda-
da há dez anos, a ONG 
Fênix assiste em sis-
tema de contraturno 
escolar a 120 crian-
ças, adolescentes e 
jovens que integram 
famílias em situação 
de vulnerabilidade so-
cial e também oferece 
cursos de capacitação 
profissional para a ge-
ração de renda para as 
famílias.

de vista na segunda-
-feira (01/06), em ses-
são ordinária na Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal. Desta vez, 
o pedido foi feito pelo 
vereador Pepa Servido-
ne, que pretende pro-
por emenda à matéria. 
O PL deve voltar à pau-
ta na próxima sessão 
ordinária, dia 15 de ju-

nho.

O projeto foi o mais 
discutido em Plenário 
na noite de segunda. 
Valêncio utilizou a tri-
buna para defender a 
proposição e chegou 
a apresentar um ví-
deo, para mostrar o 
sofrimento de animais 
e humanos por conta 

A união de pesso-
as e empresas fez o 
sucesso da primeira 
live solidária reali-
zada pelo Hospital 
e Maternidade San-
ta Isabel de Jaboti-
cabal. Na noite da 
sexta-feira, 29 de 
abril, a dupla Ulis-
ses e Moisés colo-
caram sua música a 
serviço da arrecada-
ção de recursos para 
o importante tra-
balho desenvolvido 
pelo HMSI no aten-
dimento a pacientes 
do Sistema Único de 
Saúde – SUS.

Durante mais de 
duas horas de músi-
ca, a live arrecadou 
R 21.2180,00 em do-
ações de pessoas e 
empresas em apoio 
ao Hospital. 

‘Nós estamos pro-
fundamente agrade-
cidos por este ges-
to de solidariedade. 
Agradecemos tam-
bém pela generosi-

dade dos cantores 
que colocaram sua 
arte a favor de nossa 
causa. Também agra-
decemos o grupo 
de voluntários que 
trabalharam muito 
para que a promo-
ção fosse um suces-
so’, declarou o coor-
denador do HMSI, o 
médico Jeyner Valé-
rio Júnior.

Confira o grupo de 
voluntários que pro-
moveram a live:

Andréa Cordasso
André Passatuto
Arlene Caiafa
Carla Falcon
Claudia Souza
Daniel Ordine
Eder Lopes
Eleandro Duarte
Jeyner Valério Jú-

nior
Marcelo Mazeo
Margareth Pedrol 

de Freitas
Murilo da Silva 

(Murilão Mix)
Vitorio de Simoni
Confira a relação 

de empresas que 
apoiaram a live

Cota Ouro
San Marino
Cota Prata
Supermercado El-

zio
B.Tobace
Luciano Bellodi
CEM Empreendi-

mentos
Veloce Telecom
Cota Bronze
Unimed Jabotica-

bal
Credimogiana
Cardiovida
Associação Regio-

nal de Engenharia de 
Jaboticabal – AREA

Sandro Multimar-
cas

Ponto Forte Veícu-
los

Casa Sette
Padaria Barbieri
Pró-Tintas
Varejão Terra da 

Gente
Casa Rocha
Jan Nicolau
Expresso Rodo Ja-

boti

dos sons produzidos 
pelos estampidos de 
fogos de artifício, a 
fim de sensibilizar os 
demais colegas. Por 
outro lado, parte dos 
vereadores avaliaram 
que o projeto deveria 
ser melhor analisado, 
uma vez que ainda 
há dúvidas e lacunas 
acerca do assunto e do 
texto apresentado.

Na sequência, os par-
lamentares aprovaram 
por unanimidade o PL 
nº 329/2020, de auto-
ria dos vereadores Car-
mo Jorge Reino, Ednei 
Valêncio, João Bassi, 
Paulo Henrique Advo-
gado, Pepa Servidone, 
Pretto Cabeleireiro e 
Wilsinho Locutor, que 
revoga o artigo 4º da 
Lei nº 4873, de 09 
de outubro de 2017, 
além de retomar o tex-
to original da Lei nº 
4677/2015, que dis-
põe sobre a Estrutura 
e o Quadro de Servido-
res do Poder Legislati-
vo. Na prática, o pro-

jeto permite que, não 
somente ocupantes de 
cargo de provimento 
efetivo de nível supe-
rior possam ocupar 
cargos de diretor de 
departamento da Câ-
mara Municipal, mas 
também os de nível 
médio (desde que com 
formação em nível su-
perior).

Já o PL nº 320/2020, 
que dispõe sobre o re-
ajuste de 4% dos au-
xílios alimentação e 
transporte dos servi-
dores públicos da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, foi retirado 
de pauta e de trami-
tação pelos autores. A 
matéria segue para ar-
quivo.

TRANSPARÊNCIA – 
Além das três matérias 
previstas originalmen-
te na Ordem do Dia, 
os vereadores também 
votaram e aprovaram 
de forma unânime o PL 
nº 322/2020, de auto-
ria do vereador Samuel 
Cunha, que obriga o 

Poder Executivo a in-
cluir detalhadamente, 
no Portal da Transpa-
rência do Executivo, os 
gastos e as ações rela-
cionadas ao enfrenta-
mento da COVID-19 no 
município. A matéria 
ainda prevê que o Exe-
cutivo deve encami-
nhar ao Poder Legisla-
tivo um relatório final 
e prestação de contas 
no prazo de até 30 dias 
após o encerramento 
do estado de emergên-
cia decorrente do CO-
VID-19. A matéria foi 
incluída para votação 
após assinatura de re-
querimento pelos ve-
readores, e segue para 
sanção ou veto do pre-
feito municipal José 
Carlos Hori.

A íntegra da sessão 
ordinária está dispo-
nível na WEBTV da Câ-
mara pelo portal de 
vídeos do Legislativo 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br) e também 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (\CMJabo-
ticabal).
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Vice Prefeito 
Vitório 

De Simoni 
consegue mais 

um recurso 
para a saúde 

de Jaboticabal
Nesse momento de pandemia, 

Vice Prefeito Vitório De Simoni, 
consegue mais um recurso de 150 
mil reais para a saúde de Jabotica-
bal. Recurso esse, que chega para 
ser usado no combate à Covid 19.

Saúde é prioridade.
Esse recurso foi obtido através 

do Deputado Léo Oliveira.


