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DIA DAS CRIANÇAS
Chegando!!!

ANTECIPE SUAS COMPRAS
NA LOJA QUE MAIS ENTENDE DE PRESENTES

16 99726-7166
faça sua reserva

Jaboticabal terá mutirão de exames 
ginecológicos a partir do dia 13

A Secretaria Municipal de Saúde começa a retomar as atividades que estavam paralisadas devido à 
pandemia da Covid-19. As equipes estão empenhas em mutirões de ultrassom transvaginal, que vão 
zerar a demanda pelo exame. As avaliações ocorrem às terças-feiras, na Unidade de Saúde da Mulher, 
a partir de 13 de outubro.

Ação pertence ao Outubro Rosa

Projeto Guri tem vagas remanescentes
Um dos projetos cul-

turais mais marcantes 
para a infância teve 
o prazo de inscrição 
prorrogado. Pais ou 
responsáveis tem até o 
dia 16 de outubro para 
a matrícula online ou 
presencial dos futuros 
alunos de percussão, 
canto coral infanto ju-
venil, violino, viola 
erudita, eufonio, trom-
pete, trombone, vio-
loncelo, coral infanto 
juvenil e flauta trans-
versal.

Pix: O que é e como 
funciona o novo sistema de 
pagamentos feito pelo BC

O Pix, sistema de pagamento instantâneo desenvol-
vido pelo Banco Central, está previsto para estrear em 
novembro. Descubra como funciona e para que serve.

P/ LUCAS RAMOS

Em 03 de outubro de 2020, a tradicionalíssima 
Livraria Acadêmica - Difusora de Cultura, com-
pletou 89 anos de atividades comerciais ininter-
ruptas e dentro do mesmo ramo familiar.

TÚNEL DO TEMPO JABUKA 
HOMENAGEIA OS 89 ANOS 
DA LIVRARIA ACADÊMICA
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Pix: O que é e como funciona o novo 
sistema de pagamentos feito pelo BC

Sim, você também é médium!

O Pix, sistema de paga-
mento instantâneo desen-
volvido pelo Banco Cen-
tral, está previsto para 
estrear em novembro. 
Descubra como funciona 
e para que serve.

O que é o pagamento 
Pix? 

O Pix é um novo meio 
de pagamento instantâ-
neo criado pelo Banco 

É preciso desmistificar 
a mediunidade. Sim, você 
também é médium. Todos 
nós! E isso independe de 
você acreditar ou não! Mas, 
quando você toma consci-
ência de que é, suas esco-
lhas melhoram muito e, por 
consequência, sua sintonia, 
ou como diriam os jovens: 
a ‘vibe’ ao seu redor melho-
ra muito também! 

Médium nada mais é 
que intermediário. E, por 
esse simples motivo, po-
demos ser intermediários 
de um milhão de coisas 
boas e também ruins. Esse 
é o benefício de desmisti-
ficar a mediunidade: a vi-
gilância constante, o ‘Orai 
e vigiai’ recomendado 
pelo Mestre  Jesus!

Fica a sugestão para re-
flexão: você tem sido mé-

P/ LUCAS RAMOS

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

dium de quê? Dentro do 
seu lar, no trabalho, nos 
ambientes por onde tran-
sita e junto às pessoas 
com as quais convive ou 
se relaciona, tem sido mé-
dium do equilíbrio ou do 
desequilíbrio? Da compai-
xão ou da crítica amarga? 
Da maledicência ou do si-
lêncio que edifica? Da cul-
tura de paz ou da guerra? 
Da honradez aos relacio-
namentos afetivos ou do 
desprezo aos sentimentos 
do próximo?

Poderíamos continuar 
aqui fazendo perguntas 
para a nossa reflexão, mas 
são alguns exemplos im-
portantes para lembrar-
mos que, a cada pensa-
mento, a cada escolha que 
fazemos, estamos em sin-
tonia com espíritos – en-
carnados e desencarnados 
– que pensam e sentem da 
mesma forma, interme-
diando essas vibrações e 
fluidos. Estamos exercen-
do a mediunidade. 

Se todos somos mé-
diuns, vale lembrar que 
nem todo médium é Espíri-
ta! Recentemente, vi muita 
gente confundindo como 
sendo espírita um deter-

minado médium envolvido 
em graves comprometi-
mentos perante as Leis Di-
vinas. E, como identificar 
um médium espírita? Essa 
reflexão fica para uma pró-
xima oportunidade!

Vamos encerrar este 
momento com uma defi-
nição que está em O Livro 
dos Médiuns, um dos cin-
co livros básicos da Dou-
trina Espírita, essenciais 
para o estudo contínuo de 
quem quer aplicar o Espi-
ritismo a si mesmo, para 
ser mais feliz!

“Todo aquele que sen-
te, num grau qualquer, a 
influência dos Espíritos 
é, por esse fato, médium. 
Essa faculdade é inerente 
ao homem; não constitui, 
portanto, um privilégio 
exclusivo. (...) Pode, pois, 
dizer-se que todos são, 
mais ou menos, médiuns. 
(...) É de notar-se, além 
disso, que essa faculda-
de não se revela, da mes-
ma maneira, em todos. 
Geralmente, os médiuns 
têm uma aptidão especial 
para os fenômenos desta, 
ou daquela ordem, donde 
resulta que formam tantas 
variedades, quantas são 

as espécies de manifes-
tações. As principais são: 
a dos médiuns de efeitos 
físicos; a dos médiuns 
sensitivos, ou impressio-
náveis; a dos audientes; 
a dos videntes; a dos so-
nambúlicos; a dos curado-
res; a dos pneumatógra-
fos; a dos escreventes, ou 
psicógrafos.”

********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, pales-
trante espírita e atua no 
Centro Espírita A Caminho 
da Luz, na Alameda Rafael 
Linardi, 160 – Jardim Mo-
rumbi - Jaboticabal/SP. Fa-
cebook.com/ ceacaminho-
daluzjab e youtube.com/ 
Centro Espírita A Cami-
nho da Luz de Jaboticabal

Central, que vai ser uma 
nova opção ao lado de 
TED, DOC e cartões para 
pessoas e empresas faze-
rem transferências de va-
lores, realizarem ou rece-
berem pagamentos. Com 
o Pix, as pessoas e empre-
sas poderão fazer essas 
transações em menos de 
10 segundos, usando ape-
nas aplicativos de celular.

Quem criou o Pix? 
O Pix foi criado pelo 

Banco Central. Mas quem 
vai oferecer o Pix às pes-
soas e empresas serão as 
instituições financeiras: 
bancos, meios de paga-
mento e fintechs.

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa Razão Social: Juliana Gouvea Freitas Decenço de 
Carvalho, Nome Fantasia: Espetaria La Brasa

Logradouro: Avenida Ítalo Poli, 142, CEP: 14.887-360. Bairro: 
Colina Verde. Município: Jaboticabal/SP. CNPJ: 28.203.906/0001-
22, solicita o comparecimento do funcionário: Júnior Souza 
Silva, RG nº 16.605.342-24, CPF nº 084.153.225-77, CTPS: 
00014626/00424/SP, Endereço fornecido pelo funcionário: Rua 
Djalma Aleixo de Souza, nº 236, Bloco 2, apartamento 13, Resi-
dencial dos Ipês, Jaboticabal/SP, para prestar esclarecimentos sobre 
sua ausência. Seu não comparecimento caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme Artigo 482,, alínea “i” da CLT.

Jaboticabal 01 de outubro de 2020

S/A STÉFANI COMERCIAL
CNPJ nº 50.377.142/0001-40 - NIRE 35300021738

Extrato da Ata das Assembléias Gerais, Ordinária e Extraordinária
Aos 30/6/2020, às 19 horas, na sede social, em Jaboticabal/SP. Presença: A Maioria do 
capital social. Convocação: Dispensada legalmente. Mesa: Presidente: Marcos De Stéfani; 
Secretário: Hugo De Stéfani. Deliberações unânimes aprovadas: a) As demonstrações 
contábeis do exercício fi ndo em 31/12/2019, publicadas. b) Homologada a não distribuição 
dividendos em função do prejuízo no corrente exercício de R$ 1.885.992,96 e transferir 
este valor para conta de “Prejuízos Acumulados”, permanecendo com um saldo de R$ 
6.952.259,08. c) A proposta da diretoria de aumentar o capital social em R$ 5.295.940,00, 
mediante a incorporação de valores a título de “adiantamento para futuro aumento de ca-
pital social - AFAC”, e na sequência reduzir o capital social em R$ 5.295.940,00, mediante 
a incorporação de parte da conta prejuízos acumulados, assim permanece inalterado o 
Capital Social que é de R$ 16.772.800,00 e também a mesma proporção da participação 
dos acionistas no capital social da empresa. d) Manteve a vacância do Conselho Fiscal. e) 
Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social para melhor atender às operações da empresa, 
com a seguinte redação: “Artigo 3º. A sociedade terá por objeto explorar: a) comércio no 
atacado e varejo de caminhões, ônibus, utilitários, e veículos em geral, novos e usados, 
motores, peças e acessórios e demais artigos conexos; b) comércio de tratores, máquinas e 
implementos agrícolas em geral, novos e usados, equipamentos de irrigação, suas peças e 
acessórios e demais artigos conexos; c) comércio de combustíveis e lubrifi cantes em geral; 
d) comércio e reforma e pneus e demais artigos conexos; e) exploração de ofi cina mecâ-
nica de reparos; f) atuar como correspondente bancário; g) intermediação de negócios; h) 
participação no capital de outras empresas, como sócia, quotista ou acionista, mesmo que 
de outros setores econômicos mediante aplicação de recursos próprios ou de incentivos 
fi scais.” f) Em decorrência da pandemia da Covid 19, ratifi cou o acordado com a diretoria 
pela redução de seus honorários em 25%, durante 90 dias, contados de 1/6/2020, deixando 
a critério da diretoria a aplicação do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e 
da Renda - MP 936 na empresa considerando as especifi cidades de cargos. Nada mais. 
Jucesp sob o nº 363.337/20-9 em 10/9/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Da mesma forma que 
TED e DOC, por exemplo, 
já aparecem no aplicativo 
como opções para uma 
pessoa na hora de fazer 
transferências de valores, 
o Pix vai aparecer nesse 
mesmo aplicativo como 
mais uma alternativa.

O que significa Pix Ban-
co Central 

Pix Banco Central é ou-
tra forma de chamar Pix, 
já que é um meio de paga-
mento criado pelo Banco 
Central.

Como aderir ao Pix? 
O primeiro passo para 

aderir ao Pix é criar a cha-
ve Pix. Para isso, a pes-
soa deve usar os canais 
de atendimento do banco 
ou instituição financeira 
onde tem conta.

Como funciona o Pix? 
O Pix é uma função que 

vai aparecer no aplicati-
vo de celular dos clientes 
de bancos, instituições 
financeiras e outras em-
presas de pagamento. Na 
hora de fechar uma tran-
sação - pagamento ou en-
vio de dinheiro - basta es-
colher o Pix no aplicativo 
como forma de realizar a 
operação.

Como cadastrar o Pix 
Para cadastrar o Pix é 

preciso primeiro criar 
uma chave Pix. A chave 
Pix representa o endereço 
da sua conta no Pix. Para 
criar uma chave Pix, a pes-
soa ou empresa precisa 
usar uma dessas quatro 
formas de identificação: 
CPF/CNPJ, email, número 
de telefone celular ou a 
chave aleatória. A chave 
aleatória é uma forma de 
receber um Pix sem preci-

sar informar dados pesso-
ais. Será como um login, 
ou seja, um conjunto de 
números, letras e símbo-
los gerados aleatoriamen-
te que identificará a conta 
do destino de recursos.

Como fazer transações 
com o Pix? 

Na hora de fazer uma 
transação - como paga-
mento ou envio de dinhei-
ro -, o Pix vai aparecer 
no aplicativo como uma 
das opções para concluir 
a operação, ao lado da 
TED ou DOC, por exem-
plo. Basta escolher o Pix 
que a operação será feita 
pelo Pix. Empresas pode-
rão oferecer o Pix como 
forma de pagamento aos 
seus clientes por meio de 
um QR Code também. Na 
hora de fechar o negócio, 
basta escolher o Pix no 
seu aplicativo e capturar a 
imagem do QR Code,

Quais as vantagens do 
Pix para o sistema bancá-
rio? 

Segundo o Banco Cen-
tral, as principais vanta-
gens do Pix são: O serviço 
estará disponível 24 ho-
ras do dia, todos os dias, 
inclusive finais de sema-
na. As transações serão 
concluídas em menos de 
10 segundos O Pix será 
gratuito para pessoas fí-
sicas, inclusive MEIs (mi-
croempreendedores indi-
viduais),

Fonte: https://eco-
n o m i a . u o l . c o m . b r /
g u i a - d e - e c o n o m i a / o -
que-e-pix-tudo-sobre-o-no-
vo-sistema-de-pagamentos.
htm

Conversa com Jesus
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha confi ança. Vós sabeis 

de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fi zestes o 
paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar de 
vós esta graça que espero, com muita fé e confi ança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que 
eu a alcance, pois, necessito muito, por isso vos peço com muita fé (fazer o pedido 
com bastante fé e fi rmeza). A conversa convosco, meu grande Mestre, me dá ânimo 
e alegria para viver. Como gratidão, mandarei imprimir um milheiro desta oração 
e distribuirei a outros que precisam de vós, para que aprendam a Ter fé e confi ança 
em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos os 
dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confi ança em vós e a cada dia que passa 
aumenta minha fé e meu amor!”

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai. (M.M.K.)
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PL das Diretrizes Orçamentárias para 2021 é 
aprovado pela Câmara de Jaboticabal

O texto, de autoria do 
Poder Executivo, traz a 
relação do que deverá 
ser prioridade nos in-
vestimentos da prefei-
tura no ano que vem e 
qual a previsão do cus-
to financeiro das ações 
onde o governo muni-
cipal deverá investir 
o dinheiro em 2021. A 
previsão do Executivo é 
que a cidade conte com 
uma receita total de R$ 
398 milhões para man-
ter os serviços públicos 
essenciais e realizar in-
vestimentos em 2021. 
A matéria segue para 
sanção do prefeito mu-
nicipal.

Vale lembrar que a 
LDO estabelece as me-

tas financeiras, as prio-
ridades da prefeitura 
e as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), 
ou seja, o Orçamento 
propriamente dito, que 
deve ser encaminha-
da para a Câmara até 
o dia 31 de outubro, e 
avaliada e votada pelos 
vereadores antes do re-
cesso parlamentar, que 
começa no dia 23 de de-
zembro, conforme a Lei 
Orgânica do Município.

EXTRAORDINÁRIAS 
– Além da sessão or-
dinária, duas sessões 
extraordinárias foram 
convocadas e realiza-
das em sequência para 
leitura e votação do Pro-

jeto de Lei nº 365/2020, 
de autoria do Executivo 
Municipal. A matéria al-
tera a redação da Lei nº 
1819, de 05 de dezem-
bro de 1988, passando 
a incluir, na rua Prof. Be-
nedito Pereira dos San-
tos, a gleba de matrícu-
la 51.750 registrada no 
Cartório de Registro de 
Imóveis desta comarca. 
O texto ainda delimita o 
início da Prof. Benedito 
P. dos Santos na Rua Ar-
mando Corrêa Guima-
rães e o seu término na 
rua Norival Lacerda. 

A íntegra da sessão 
está disponível no por-
tal de vídeos da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br). 

A Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou por unanimidade, em sessão ordinária na noite de segunda-feira 
(05/10), as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano (Projeto de Lei nº 349/2020).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 171.186 de 07/07/2020)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial 
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 ALAN RENATO BELLUCI, RG 
nº 25.404.597-2-SSP/SP, CPF nº 248.138.408/33, pescador, e sua 
mulher SIMONE RIBEIRO BELLUCI, RG nº 33.179.415-SSP/SP, 
CPF nº 298.296.648/48, cozinheira, ambos brasileiros, residentes 
e domiciliados nesta cidade, na Rua Dr. Antônio Roque Geraldo, 
número 681, bairro Parque das Araras (endereço constante da ma-
trícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e 
que a requerimento de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA e STÉ-
FANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, credoras fiduciárias 
do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, contrato 
número 3736, garantido pela alienação fiduciária registrada sob nº 
05 na matrícula nº 35.727, que grava o imóvel situado nesta cidade, 
na Rua Dr. Antônio Roque Geraldo – Lote 01 da Quadra B, no Re-
sidencial Parque das Araras, vem lhes notificar para cumprimento 
das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao paga-
mento das parcelas vencidas, apurado pelas credoras fiduciárias até 
o dia 06/07/2020, no valor total de R$22.291,88 (vinte e dois mil, 
duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito 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 notificação.

                       Assim ficam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem 
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 deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$368,43 (trezentos 
e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente às cus-
tas com as notificações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados da última publicação do presente edital.

     Nesta oportunidade ficam V.Sªs. cientificados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
às credoras fiduciárias 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, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor da Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira Enge-
nharia Ltda.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 15 
de setembro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oficial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos das localidades de Agulha, Fernando Prestes, Cândido Rodrigues e 
Jurupema tiveram seu funcionamento prejudicado de 03/10/2020 às 10h09 até 
04/10/2020 às 08h48. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas 
ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Fernando Prestes tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 04/10/2020 às 10h59 até 06/10/2020 às 13h07. Assim que houve a 
interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento 
danificado.

Comunicado

SARA SELEGATTO

Aquarius e a persistência da memória

A bela Ribeirão 
Pretana tem 18 anos 
anos de idade e re-
vela-se uma grande 
aposta para o mun-

Por Bárbara Carvalho
Continuando no em-

balo dos filmes com ele-
mentos homônomos, tra-
go hoje Aquarius (2016), 
o drama intimista franco-
-brasileiro do diretor Kle-
ber Mendonça Filho que 
alçou Sônia Braga como 
melhor atriz no Prêmio 
Platino em 2017, atuan-
do como Clara, perso-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

do da moda. Dona de 
traços fortes e mar-
cantes, distribuídos 
nos altos dos seus 
1,74 de altura, a new 
face é do signo de 
virgem e tem descen-
dência italiana e é re-
presentada pela First 
Models e já anda des-
pertando interesse 
em agências interna-
cionais. Acho bom 
vocês memorizarem 
bem esse rosto, por- 
que será sucesso na 
certa.

Fiquem de olho!

Bárbara Carvalho

nagem principal desta 
trama que já consta no 
catálogo da Netflix.

O longa traz a circuns-
tância delicada em que 
Clara, jornalista aposen-
tada, enfrenta uma cons-
trutora que quer comprar 
e demolir o seu aparta-
mento, o último de um 
prédio antigo que fica 
na beira da Praia da Boa 
Viagem em Recife (PE). 
Aquarius além de expor 
sutilmente a desigualda-
de social quando explora 
a relação entre patroa e 
empregada, como já é tí-
pico nas obras do diretor, 
cria também elementos 
de suspense que trazem 
à película momentos im-
pagáveis de tensão que 
prendem o espectador e 
o instiga a querer saber 
mais sobre a história.

No entanto, o que Men-
donça Filho mais nos 
surpreende é em sua ca-
pacidade de trazer à tona 
crítica sobre a resistência 
da memória no que diz 
respeito às novas ten-
dências comportamen-
tais e aos avanços da so-

ciedade moderna no que 
diz respeito às relações 
entre os seres e entre es-
tes com os objetivos de 
memória afetiva. E prin-
cipalmente: a persistên-
cia da memória através 
das gerações. 

No filme, assim como 
na obra do artista plásti-
co Salvador Dalí, o tempo 
representado nos objetos 
de valor sentimental se 
desfazem em um cenário 
de desordem, confusão 
mental e apego emocio-
nal. Aqui, o diretor apre-
senta o tempo não como 
uma espiral que avança 

gradativamente em sen-
tido horário, e sim um 
círculo que se repete in-
cessantemente.

Uma ótima pedida pra 
quem desfruta de um 
bom drama brasileiro, e 
de quebra ainda reflete 
sobre o valor da memó-
ria afetiva e o sobre o 
“museu de grandes novi-
dades” que é a sociedade 
contemporânea. Como já 
diria Elis Regina, e antes 
dela Belchior, “apesar de 
termos feito tudo o que 
fizemos, ainda somos os 
mesmos e vivemos como 
os nossos pais”.
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Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203 CONSUMO DE ENERGIA 

90% menor que o
ar condicionado

Venha conhecer nossa linha de Purificador 
com ozônio e água alcalina

CONTRATANDO 100 MEGA VOCÊ LEVA 150 MEGA
 CONTRATANDO 150 MEGA VOCÊ LEVA 200 MEGA

 ( P A R A  C O N T R A T O S  N O V O S ) .
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Nada a comemorar! E por que não?
Vamos comemorar, sim. E muito!

Comemorar nosso heroísmo. Porque, mesmo sendo 
desvalorizados, resistimos. Sobrevivemos com o diminuto salário 
que nos pagam - quando pagam. Muitos pais nos desrespeitam 

quando afirmam que cabe a nós, professores, educar seus filhos, 
descartando, assim, a responsabilidade familiar e transferindo à 
escola uma missão que compete ao lar. Contagiam os filhos que, 
então, também nos enfrentam com exigências de muitos direitos e 

o não cumprimento de seus deveres, que primam por ignorar.
E nós permanecemos. Na esperança de salvar o próximo, 

oferecemos compreensão, redobramos a paciência, 
especializamo-nos, buscamos atualização e unimo-nos para 

ficarmos mais fortes, mais resistentes.
Lutamos para não ver escorrer pelo ralo nossas conquistas, que 

alguns maus políticos tentam destruir.
Em tempos de pandemia, surge a preocupação com as escolas. 
Aulas "on line" para não haver prejuízo. Nem para os pais, nem 

para os alunos e, muito menos, para os empresários. Mas 
ninguém se preocupa com o professor que, repentinamente, da 

noite para o dia, sem orientação alguma, passou a operar a 
tecnologia avançada que ainda não fazia parte do quotidiano de 
seu trabalho? E ao pensar em reabertura das escolas, revezam-

se os alunos, mas não o professor; esse precisa robotizar-se para 
duplicar as aulas sem perder o entusiasmo na repetição 

obrigatória do conteúdo.
Impõe-se, pois, a obrigação de comemorar nosso desapego à 

própria saúde, nosso fôlego de vivência, nossa vida de dedicação 
ao magistério. Quer estejamos na ativa ou na aposentadoria, 

somos todos super-heróis.  
Parabéns, professor da ativa!

Parabéns professor aposentado!
A APAMPESP foi criada para cuidar de você.

Rosa Maria de Britto Cosenza, profª. drª.    
Associada da  APAMPESP
Regional de Ribeirão Preto  

15 de Outubro

««DDiiaa ddoo PPrrooffeessssoorr»»

REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
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Jaboticabal terá mutirão de exames 
ginecológicos a partir do dia 13

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde co-
meça a retomar as 
atividades que esta-
vam paralisadas de-
vido à pandemia da 
Covid-19. As equipes 
estão empenhas em 

Ação pertence ao Outubro Rosa

mutirões de ultras-
som transvaginal, 
que vão zerar a de-
manda pelo exame. 
As avaliações ocor-
rem às terças-feiras, 
na Unidade de Saúde 
da Mulher, a partir de 

Projeto Guri tem vagas 
remanescentes em Jaboticabal
Um dos projetos cul-

turais mais marcantes 
para a infância teve 
o prazo de inscrição 
prorrogado. Pais ou 
responsáveis tem até o 
dia 16 de outubro para 
a matrícula online ou 
presencial dos futuros 
alunos de percussão, 
canto coral infanto ju-
venil, violino, viola 
erudita, eufonio, trom-
pete, trombone, vio-
loncelo, coral infanto 
juvenil e flauta trans-
versal.

O cadastro pode ser 
realizado pelo site 
http://www.projeto-
guri.org.br/matricu-
la2020 ou no polo do 
projeto, localizado na 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 45/2020

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

NOMEIA, a partir de 05 de outubro de 2020 o Assessor da Escola 
do Legislativo Mário César de Oliveira Laffranchi; o Assessor da Presidência Josi-
mar Almeida Santana; e os Assessores de Gabinete Auricimar Adelson Grigorio, 
Renan Maurício Sangalli Leite, Seide Aparecida Pereira dos Santos Farias, Alen-
car Ligero, Magali Aparecida Xavier da Fonseca, Gabriel Henrique dos Santos 
Santana, Rodrigo Aparecido da Cunha Vilela, Abel Aparecido Ziviani, Henrique 
Tel Moretti, Enio José da Silva, Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva, Neusa 
Corsi Pinelli, Regiane de Oliveira, Aline Roberta Vasques Donadon, Anderson 
Roberto Betioli, Anderson Marques de Brito, Leonardo Felipe da Silva, João Luiz 
Gomes Marciano da Silva e Luiz Gustavo Pinto da Silva, de acordo com a Lei nº-
4677de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 02 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATO DA MESA N° 46/2020

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

NOMEIA, a partir de 07 de outubro de 2020 o Assessor de Ga-
binete Alexandre Nascimento de Oliveira, lotado no Gabinete do vereador Daniel 
Rodrigues,de acordo com a Lei nº4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 06 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATO DA MESA N° 47/2020

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

NOMEIA, a partir de 08 de outubro de 2020 a Assessora de Gabi-
nete Fernanda Chelli Franciscatto, lotada no Gabinete do Vereador Luis Carlos Fer-
nandes e os Assessores de Gabinete Fabiana Janine Sperandio e Eliezer Clarindo 
Raymundo, lotados no Gabinete do Vereador Samuel Cunha de acordo com a Lei 
nº4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 07 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATO DA MESA N° 48/2020

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

NOMEIA, a partir de 13 de outubro de 2020 os Assessores de Ga-
binete Anderson Luiz Renzi e Queila Cristina Leone lotados no Gabinete do Vere-
ador Paulo Henrique Advogado de acordo com a Lei nº4677 de 23 de abril de 2015 e 
alterações.

Jaboticabal, 07 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATO DA MESA N° 49/2020

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

EXONERA, a partir de 09 de outubro de 2020 (trabalhado) o As-
sessor da Escola do Legislativo Mário César de Oliveira Laffranchi; o Assessor 
da Presidência Josimar Almeida Santana; e os Assessores de Gabinete Auricimar 
Adelson Grigorio,Renan Maurício Sangalli Leite, Alexandre Nascimento de Oliveira,-
Seide Aparecida Pereira dos Santos Farias, Alencar Ligero, Magali Aparecida Xavier 
da Fonseca,Gabriel Henrique dos Santos Santana,Rodrigo Aparecido da Cunha Vilela, 
Abel Aparecido Ziviani, Henrique Tel Moretti,Fernanda Chelli Franciscatto, Enio José 
da Silva, Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva, Eliezer Clarindo Raymundo,Fa-
biana Janine Sperandio,Neusa Corsi Pinelli, Regiane de Oliveira, Aline Roberta Vas-
ques Donadon, Anderson Roberto Betioli,Anderson Marques de Brito,Leonardo Felipe 
da Silva,João Luiz Gomes Marciano da Silva e Luiz Gustavo Pinto da Silva,de acordo 
com a Leinº4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

REVOGA o Ato da Mesa n° 48/2020 que nomeou os Assessores de 
Gabinete Anderson Luiz Renzi e Queila Cristina Leone.

Jaboticabal, 09 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 37/2020

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

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 nº 
30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020 e 36/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.170 de 04 
de setembro de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 30 de outubro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 
32/2020, 34/2020, 35/2020 e 36/2020.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Espe-
ciais de Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 
20/2020, 25/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020, 
35/2020 e 36/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 10/10/2020.

Jaboticabal, 09 de outubro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 253, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 13/10/2020 a 27/10/2020 ao servidor MARCELO HEN-
RIQUE MAGALHÃES, referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020, 
conforme Processo RD 2419/2020.

Nº 254, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 - CONCEDE, a pedido da servidora 
CARINA MOREIRA, lotada no Departamento de Administração, Licença Prêmio em 
gozo, de 13/10/2020 a 17/11/2020, referente ao 3º período aquisitivo (01/07/2012 a 
30/06/2017), conforme Processo RD 2436/2020. 

Nº 255, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 - CONCEDE, a pedido do servidor 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS, lotado no Departamento Técnico Legislativo, Licen-
ça Prêmio em gozo, de 19/10/2020 a 17/11/2020, referente ao 2º período aquisitivo 
(03/03/2013 a 02/03/2018), conforme Processo RD 2452/2020.

Olâ amigos e clientes, nós da equipe Cris.Net estare-
mos no próximo domingo dia 11/10/2020, entregando 
saquinhos de doces para as crianças em diversos pon-
tos da nossa cidade, e assim pedimos sua contribuição 
para nos ajudar nessa ação que trará alegria a todas 
as  nossas crianças. Nós da Cris.Net já estamos fazen-
do nossa parte, venha você também fazer parte dessa 
ação. Fones: 3203-7442, 3203-3699, 9,9711-5735. 

Pedimos que quem vier em nosso escritório, faça 
uma doação, nem que seja 1 real de bala, pirulito ou 
chicletes. Toda doação, será muito bem vinda

Também disponibilizamos um Motoboy para a cole-
ta das doações.

Escola de Artes - Mizael 
de Campos 202. A ins-
crição acontece às ter-

ças e quintas-feiras, das 
09h às 11h30 e das 13h 
às 15h30.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
99101-4411.

13 de outubro.
As mulheres estão 

sendo avisadas pelo 
telefone cadastrado 
na secretaria ou no 
pedido do exame. A 
secretaria reforça a 
importância de com-

parecer e chegar no 
horário marcado para 
evitar aglomerações.

Nesta etapa, serão 
realizados 100 exa-
mes. Mais informa-
ções pelo telefone 
(16) 3209-1500.
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Em 03 de outubro de 
2020, a tradicionalíssi-
ma Livraria Acadêmica 
- Difusora de Cultura, 
completou 89 anos de 
atividades comerciais 
ininterruptas e dentro 
do mesmo ramo fami-
liar. Sua primeira sede 
foi ao lado do antigo Co-
mind, depois defronte 
a atual loja. Inaugurada 
por Guerino Capalbo e 
esposa Julia Galatti Ca-
palbo em 03-10-1931, 
onde a família inteira 
trabalhava no perío-
do escolar, pois havia 
enorme fila e eram dis-
tribuídas senhas. Fi-
lhos: Clóvis, Rosa e 
Mirian. É dirigida atu-
almente pelo seu filho 
Clóvis Roberto Capalbo 
e esposa Mirtes Verri 
Peixoto Capalbo, que 
também contavam com 
o apoio das filhas Clau-
dia e Roberta em perío-
dos de maior movimen-
to. Estabelecimento que 
forneceu milhares de li-
vros e material escolar 
para a nossa população, 
redistribuindo conheci-
mentos, multiplicando 
sabedorias, colaboran-
do sensivelmente com 
a formação de nossos 
cidadãos, incentivan-
do potencialidades e 
provocando futuros 
promissores a muitos 
jaboticabalenses e visi-
tantes. Foi também ven-
dedora e distribuidora 
de eletro domésticos, 
material carnavalesco 
como as famosas Lan-
ças Perfume da Rhodia, 
etc.

Recepcionou inúme-
ros escritores, escrito-

ras e grandes persona-
lidades em seu espaço.
Alguns exemplos:

1972 - Escritor ro-
mancista José Mauro 
de Vasconcelos, autor 
do livro “Meu Pé de La-
ranja Lima”, clássico da 
literatura brasileira que 
se tornou peça teatral e 
produção cinematográ-
fica e televisiva. 

2002 - O grande atle-
ta Ademir da Guia - O 
Divino, o maior jogador 
da história da Socieda-
de Esportiva Palmeiras.

A famosa poetisa 
Cora Coralina, por duas 
vezes. Em 2014 recebeu 
a equipe profissional de 
cinema - “Poltrona Fil-
mes” de São Paulo que 
rodaram cenas em Jabo-
ticabal do longa metra-
gem - “Cora - Todas as 
vidas”. O diretor Renato 

TÚNEL DO TEMPO JABUKA HOMENAGEIA OS 
89 ANOS DA LIVRARIA ACADÊMICA

Barbieri se impressio-
nou com o conhecimen-
to de Clóvis Capalbo so-
bre a vida da escritora 
(fotos anexas).

2017 - Recebeu a visi-
ta da cantora Giane, dos 
sucessos “Dominique”, 
Estrada do Sol, Angelita 
e outros, estrela da Jo-
vem Guarda, cujo mari-
do Ivadi dos Santos foi 
funcionário da livraria.

Seu fundador Gueri-
no Capalbo (um homem 
muito sábio) também 
foi presidente da Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial de Jaboticabal 
e de Ribeirão Preto. Em 
1958 presidiu também 
o Jaboticabal Atlético 
com uma excelente ges-
tão, recebendo premia-
ção da Federação Pau-
lista de Futebol como a 
equipe mais disciplina-
da do campeonato da-
quele ano.

Seu atual dirigen-
te - Clóvis Capalbo foi 
vice-prefeito, delega-
do de Polícia, dirigente 
do Jaboticabal Atléti-
co, responsável direto 
da instalação do Banco 

Itaú em Jaboticabal pela 
sua amizade com o pro-
prietário, banqueiro e 
deputado Herbert Levy; 
criou e instalou a Bi-
blioteca Pública Munici-
pal, sendo o presidente 
da Orquestra “Sul Amé-
rica” de Jaboticabal há 
5 décadas. Foi homena-
geado pelo município 
como Patrono na Sema-
na Nacional do Livro e 
da Biblioteca em 2015, 
e tem oito livros publi-
cados.

Ponto lítero/cultura/
esportivo onde intelec-
tuais se encontravam 
com assiduidade. Ainda 
hoje, sempre visitado 
por pessoas de profun-
do conhecimento e ele-
vado saber. 

Local onde se encon-
tra muitos livros raros 
de edições esgotadas. 
Saiu em certa época na 
Folha de São Paulo o 
artigo: Encontre em Ja-
boticabal o livro que foi 
esgotado! Está na Livra-
ria Acadêmica!

Um local inestimável 
da cultura da Athenas 
Paulista! 
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Participe do Concurso de 
Bolsas do Novo Anglo 

Jaboticabal e seja fera!

O Novo Anglo Jaboti-
cabal está com as ins-
crições abertas para 
o Concurso de Bolsas 
para alunos do 1º ano 
do ensino médio. Po-
dem participar alunos 
de escolas públicas e 

Estude no colégio que é tetra! Pelo 
quarto ano consecutivo conquistou 
o primeiro lugar como melhor no 

ENEM em Jaboticabal.

particulares. 
As inscrições devem 

ser feitas pelo telefone 
(16) 3202-5314 ou pelo 
e-mail: novoanglojabo-
ticabal@gmail.com. A 
prova acontece no dia 
24 de outubro, às 9h, no 

próprio colégio, locali-
zado na Rua Dr. Locke, 
309 - Jaboticabal - SP. 

O Novo Anglo Jaboti-
cabal conquistou pelo 
quarto ano consecuti-
vo, o primeiro lugar no 
ENEM em Jaboticabal. 

Um colégio que só tem 
feras. Confira os alunos 
aprovados somente em 
2020. 

Ademilson Chavier M. 
dos Santos – MEDICINA 
– FAMECA / UNINOVE

Ana Clara Arantes 
Mariano – HISTÓRIA - 
UFTM

Beatriz Giacomelli 
R. da Silva – QUÍMICA - 
UFSCAR

Brendha de Carvalho 
– MEDICINA – UNIFEV

Bianca Morello Pala-
zzo – FISIOTERAPIA – 
UNAERP

Bianca Rabachini – 
PSICOLOGIA - UNIP

Brenda Eduarda Perei-
ra Rocha - MED. VETERI-
NÁRIA – PUC MINAS / 
BARÃO DE MAUÁ/ UFLA

Catarina Penteado Ju-
lian – ADMINISTRAÇÃO 
– MACKENZIE / UNAERP

Cleiton Fabio Jussani 
Olympio – ARTES VISU-
AIS - UNICAMP

Emanuelli de Oliveira 
Duarte – DIRETO – PUC 
MINAS / UEMS

Felipe Lessi Camargo 
– ENGENHARIA ELÉTRI-
CA - IFSP

Felipe Machado Ca-
margo – AGRONOMIA - 
UFMG

Franciele de Brito 
Carvalho – ODONTOLO-
GIA - UFU

Gabriela Cuzzi Fer-

nandes – MEDICINA – 
FACERES

Guído Guideli Pupin 
– ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO – UEMG

Giulia Franciele Ga-
ravello – MEDICINA 
(ANHEMBI MORUMBI / 
UNICID/ UNIME)

Higor de Carvalho Se-
cato Silva – ARTES VISU-
AIS – UNICAMP

Henrique Moretto 
Martins – UFPB - FÍSICA

Isabella Ortega Carri-
jo – PSICOLOGIA – UNA-
ERP / BARÃO DE MAUÁ

Laísa Maria Marsen-
go – LETRAS (UNESP / 
UFPR)

Juliana Harumi Koga 
– NUTRIÇÃO – UNAERP

Lara Pontes Gestal Al-
ves de Lima – ODONTO-
LOGIA - UNIFRAN

Letícia de Almeida Lo-
pes – RELAÇÕES INTER-
NACIONAIS – UNILA

Letícia de Campos – 
MEDICINA VETERINÁ-
RIA – IFSC

Leonídio Carosio 
Neto – DIREITO – USP 
SÃO FRANCISCO

Lívia Gomes da Silva 
– CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
– UNAERP

Lucas Pavanelli – QUÍ-
MICA - USP

Lucas Villela Bottino – 
ADMINISTRAÇÃO - UFU

Luiza Basso Santos – 
TURISMO - UNESP

Maríssa Valente Ca-

lifre – MEDICINA – ES-
TÁCIO RIBEIRÃO PRETO 
/ MEDICINA ANHEMBI 
MORUMBI

Mateus Dória Ishiwa-
tari – EDUCAÇÃO FÍSICA 
– UFTM / FISIOTERAPIA 
- UNAERP / ENG. AGRO-
NÔMICA - UNESP

Matheus Guedes – CI-
ÊNCIAS CONTÁBEIS - 
UNAERP

Maysa Zago Conrrado 
– UFSCAR – GERONTO-
LOGIA

Natalye Brenda Fran-
cisco – ARQUITETURA 
– UNESP / ENG. CIVIL - 
IFSP

Nathalia Anry Susuki 
– ZOOTECNIA - UNESP

Pedro Daniel Souto 
– ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA – UNESP

Sophia Gomes dos 
Santos – ARQUITETURA 
– BELAS ARTES

Raquel Tiemi dos San-
tos Souza – NUTRIÇÃO – 
USP

Raynara Aparecida 
Trisoli – NUTRIÇÃO - 
UFLA

Thiago Silva Morato 
– ENGENHARIA DE PRO-
DUÇÃO – UFSJ E PUC MI-
NAS

Vinicius Servidone 
Trizolio – ENGENHARIA 
MECÂNICA – UNESP

Vinicius Pagliuso Tei-
xeira dos Santos – EN-
GENHARIA DE ALIMEN-
TOS – UFSCAR


