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Este sábado é dia D contra a paralisia 
infantil e doenças diversas

Uma das doenças mais graves e temidas pelas famílias com crianças pode ser combatida com uma simples 
gotinha. A vacina que salva vidas já está disponível nas unidades de saúde e terá uma mobilização no próximo 
sábado (17), das 08h às 16h, em todos os Ciafs.

4 mil crianças devem comparecer nos Ciafs; bebês e adolecentes 
até 14 anos também podem colocar as vacinas em dia

Câmara de Jaboticabal acata recomendação 
do MP e exonera 25 assessores

A Câmara Municipal de Jaboticabal decidiu exonerar, na sexta-feira (09/10), todos os assessores de 
gabinete dos vereadores e da presidência da Casa de Leis. A decisão foi tomada pela Mesa Diretora do 
Legislativo jaboticabalense após uma recomendação do Ministério Público.

Jaboticabal abre 
novas matrículas para 

educação infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Jaboti-
cabal abre vagas para o ano letivo de 2021 para 
alunos das 1ª e 2ª etapas da educação infantil 
– de 04 e 05 anos. Os responsáveis devem com-
parecer na EMEB Edgard Palma Travassos na pró-
xima segunda-feira (19) ou terça-feira (20), das 
08h às 11h ou das 13h às 15h. 

PL que proíbe lavar 
calçadas e carros com 

água tratada 
em Jaboticabal começa 
a tramitar na Câmara

Lavar calçadas e carros com água tratada ou po-
tável fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal (SAAEJ) pode estar com os 
dias contados no Município. Isso porque, come-
ça a tramitar na próxima segunda-feira (19/10), 
após a leitura no expediente da sessão ordinária, 
o Projeto de Lei nº 368/2020, que proíbe essas 
atividades na cidade por 30 dias, podendo ser 
prorrogado. A sessão começa às 20 horas, com 
transmissão ao vivo pela WEBTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.br), e também pelo canal 
da Câmara no YouTube (WEBTV CMJaboticabal).
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Caixa Econômica reduz juros a pessoas 
físicas em fi nanciamentos habitacionais

Como ser um médium confi ável?

A partir de 22 de ou-
tubro, as pessoas físicas 
que assinarem contratos 
novos de financiamen-
to habitacional pela Cai-
xa Econômica Federal 
no Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo 
(SBPE) pagarão taxas me-
nores. O banco anunciou 
na quarta-feira (14) a re-
dução em até 0,5 ponto 
percentual dos juros, que 
passarão a variar entre 
Taxa Referencial (TR) mais 
6,25% ao ano e TR mais 8% 
ao ano, dependendo do 
perfil do cliente.

O banco estima conce-
der mais de R$ 14 bilhões 
em crédito imobiliário 
pelo SBPE, que financia 
imóveis para a classe mé-
dia com recursos da pou-
pança, até o fim deste 
ano. Nos últimos 22 me-
ses, a Caixa reduziu os ju-
ros nos financiamentos da 
casa própria em 2,5 pon-
tos percentuais. Em de-
zembro de 2018, o mutu-
ário pagava TR mais 8,75% 
ao ano, como menor taxa.

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, apre-

Na semana passada, trou-
xe aqui a realidade de uma 
questão inerente ao ser hu-
mano e que não constitui 
privilégio exclusivo de nin-
guém: a mediunidade!

Se somos todos médiuns, 
coerente é buscarmos a cre-
dibilidade mediúnica; o que 
é diferente de infalibilidade! 
Sim, médiuns em um mun-
do de Expiação e Provas 
como é o Planeta Terra, são 
falíveis, erram, tropeçam, 
caem, mas sempre levan-
tam com o desejo de não 
mais errar! Aí está a grande 
diferença: o bom médium 
busca, ininterruptamente, 
sua própria transformação 
e avanço moral/espiritual. 

Bem no início de O Livro 
dos Médiuns, no Capítu-
lo 3, cujo título é Método, 
Allan Kardec define que “O 
verdadeiro espírita nunca 
deixará de fazer o bem; há  
sempre corações aflitos a 
amparar, consolações a dar, 
desesperados a acalmar, 
reformas morais a realizar; 
aí está a sua missão, e nela 

P/ LUCAS RAMOS

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

encontrará sua verdadeira 
satisfação”.

Apesar de ser direciona-
do aos Espíritas, este ro-
teiro inquestionável para 
construir credibilidade ser-
ve a todos os médiuns, a 
todos nós. E a reforma mo-
ral a realizar, que nos traz 
verdadeira satisfação, só 
é possível quando reuni-
mos o Estudo contínuo das 
questões do Espírito + Re-
flexão sobre as Verdades de 
Vida Eterna que constam do 
Evangelho de Jesus + Práti-
ca da Caridade numa com-
preensão mais profunda, 
alinhada à transformações 
de nossas vibrações e com-
portamentos. 

Sempre é mais importan-
te observarmos que tipo de 
médium nós somos do que 
julgamos os outros. Mas, 
julgar é diferente de discer-
nir. E, no caso de médiuns 
em transe mediúnico, seja 
onde for, para sua seguran-
ça, observe os filtros que 
levantamos a seguir: 

1) Nunca há cobrança de 
qualquer valor em dinhei-
ro ou solicitação de qual-
quer tipo de pagamento. Se 
isso acontecer, desconfie. 
2) Médiuns sérios não se 
submetem a ‘consultas de 
adivinhação’, nem a serem 
veículos de notícias e infor-
mações que assustam, cau-
sam mal a outrem, levan-
tam dúvidas ou contribuem 
com intrigas. 3) Quando o 

médium tem sua mediu-
nidade educada, as mani-
festações são igualmente 
educadas em movimentos, 
vocabulário, conteúdo e 
comportamento. Isso tudo 
sem perder a essência da 
comunicação e prezando 
sempre pela naturalidade 
da manifestação, sem mis-
térios ou adoção de um quê 
fantástico! 

Essas são apenas breves 
indicações, porque o ideal 
é que se busque uma Casa 
Espírita séria para o estu-
do contínuo e consequente 
compreensão das questões 
do Espírito que somos. Isso 
evita muitos problemas e 
dúvidas. Jaboticabal está 
muito bem servida de Ca-
sas sérias!

E, para finalizar a coluna 
desta semana, também em 
O Livro dos Médiuns, no Ca-
pítulo 27 – Contradições e 
Mistificações, O Espírito da 
Verdade diz: “(...) não pedir 

ao Espiritismo senão o que 
ele pode vos dar; seu ob-
jetivo é o aperfeiçoamento 
moral da humanidade; (...) 
Se não lhes pedissem nada 
de fútil ou que está fora de 
suas atribuições, não se da-
ria nenhuma oportunidade 
aos Espíritos enganadores; 
disso deveis concluir que 
quem é mistificado tem 
apenas o que merece. (...) 
Se vedes nos Espíritos os 
substitutos dos feiticeiros 
e dos mágicos, então certa-
mente sereis enganados.”

********
Sônia Monteiro Pavanelli 

é jornalista, nascida em fa-
mília espírita, palestrante 
espírita e atua no Centro 
Espírita A Caminho da Luz, 
na Alameda Rafael Linar-
di, 160 – Jardim Morumbi 
- Jaboticabal/SP. Facebook.
com/ ceacaminhodaluzjab 
e youtube.com/ Centro Es-
pírita A Caminho da Luz de 
Jaboticabal

sentou o impacto da me-
dida em uma simulação 
de financiamento de R$ 
200 mil em 360 meses (30 
anos) na taxa mais barata 
oferecida pelo banco. A 
prestação inicial, que so-
mava R$ 1.958,48 para fi-
nanciamentos concedidos 
em dezembro de 2018, foi 
reduzida em 25%, para R$ 
1.568,52, nos futuros con-
tratos a partir do dia 22.

Nas linhas de crédito 
corrigidas pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), 
que cobram IPCA mais 
2,95% ao ano, a diferença 
é maior. Beneficiada pela 
baixa inflação em 2020, a 
prestação inicial para os 
novos contratos está em 
R$ 1.040,70, redução de 
46% no valor da parcela 
em relação aos financia-
mentos concedidos em 
dezembro de 2018.

Carência de seis meses
Guimarães também 

anunciou a prorrogação 
da possibilidade de ca-
rência de seis meses para 
que o mutuário comece a 
pagar as prestações dos 
novos contratos imobili-
ários. Na compra de imó-
veis novos, as pessoas 
físicas passarão os pri-
meiros 180 dias pagando 
apenas os seguros e a taxa 
de administração do con-
trato.

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

A medida vale para as 
contratações efetuadas 
até 30 de dezembro e, de 
acordo com a Caixa, pode 
beneficiar mais de 30 mil 
clientes até o fim do ano. 
“Isso é muito importan-
te, porque ainda estamos 
com os efeitos da pande-
mia. Apesar de o preço 
dos imóveis estarem se 
recuperando, entendemos 
que há enorme espaço 
para a população conti-
nuar a realizar seu inves-
timento na casa própria”, 
declarou Guimarães.

A Caixa também anun-
ciou a possibilidade de 
pagamento parcial da 
prestação para mutuários 
com dificuldade para re-
tomarem o pagamento 
integral das parcelas. O 
cliente poderá pagar 75% 
da prestação, por até seis 
meses, ou entre 50% a 75% 
da prestação, por até três 
meses. Segundo o banco, 
a medida poderá benefi-
ciar mais de 620 mil clien-
tes.

Feirões da Casa Própria
O presidente da Caixa 

anunciou que os tradicio-
nais Feirões da Casa Pró-
pria serão realizados de 
forma virtual em outubro 
e novembro. Segundo Gui-
marães, o formato online 
atende às necessidades 
do cliente e do mercado.

Para agilizar as contra-

tações e evitar desloca-
mentos até as agências, a 
Caixa estenderá a todos os 
clientes a possibilidade de 
contratar o financiamento 
imobiliário de forma 100% 
digital pelo aplicativo Cai-
xa Habitação. Até agora, o 
serviço estava disponível 
apenas nas principais ci-
dades do país.

Atualmente, 2,3 mi-
lhões de clientes acessam 
os serviços por meio do 
aplicativo. Entre janeiro e 
setembro de 2020, a fer-
ramenta registrou 326 mil 
transações diárias.

As medidas foram anun-
ciadas no dia em que o 
banco, que concentra 69% 
do crédito imobiliário no 
País, atingiu a marca de 
R$ 500 bilhões na cartei-
ra de crédito imobiliário. 
Desde janeiro de 2019, o 
volume emprestado para 
o crédito habitacional 
cresceu 13,4%, com a con-
cessão de R$ 172 bilhões 
em financiamentos imobi-
liários, que atenderam a 
887 mil famílias e 2,8 mi-
lhões de pessoas.

Com informações da 
Agência Brasi

Fonte: https://mer-
c a d o e c o n s u m o . c o m .
br/2020/10/14/caixa-
-economica-reduz-juros-
-a-pessoas-fisicas-em-fi-
nanciamentos-habitacio-
nais/

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 paralí-
tico 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 Mise-
ricórdia. 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.)

ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa JOSÉ CARLOS ZOCCOLARO-ME, Estabelecida 
à Av. Pintos, 2168, Sorocabano, Jaboticabal/SP, solicita o compa-
recimento do funcionário MARCOS QUIRINO DA SILVA, porta-
dor da CTPS nº 93014, Série 362/SP, para prestar esclarecimento 
sobre sua ausência que ocorre desde 15/09/2020. O não compare-
cimento caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, 
alínea “i” da CLT.

Publique-se para se tornar público.
JOSÉ CARLOS ZOCCOLARO - ME - 16/10/2020
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Câmara de Jaboticabal acata recomendação 
do MP e exonera 25 assessores

PL que proíbe lavar calçadas e carros com água tratada 
em Jaboticabal começa a tramitar na Câmara

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal decidiu 
exonerar, na sexta-feira 
(09/10), todos os asses-
sores de gabinete dos 
vereadores e da presi-
dência da Casa de Leis. 
A decisão foi tomada 
pela Mesa Diretora do 
Legislativo jaboticaba-
lense após uma reco-
mendação do Ministé-
rio Público.

Isso porque, para o 
órgão, a nova Lei, que 
corrigiu as atribuições 
dos cargos de Asses-
sor da Presidência, As-
sessor de Gabinete I, 
Assessor de Gabinete e 
Assessor Técnico da Es-
cola do Legislativo (Lei 
nº 5.093, de 29 de se-
tembro de 2020), vota-
da e aprovada no dia 21 
de setembro, manteve 
a inconstitucionalidade 
dos cargos declarada 
anteriormente pelo Tri-
bunal de Justiça na Lei 
nº 4677, de 23 de abril 
de 2015, que dispõe so-

Lavar calçadas e car-
ros com água tratada 
ou potável fornecida 
pelo Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ) 
pode estar com os dias 
contados no Município. 
Isso porque, começa 
a tramitar na próxima 
segunda-feira (19/10), 
após a leitura no expe-
diente da sessão ordi-

bre a Estrutura e o Qua-
dro de Servidores do 
Poder Legislativo Muni-
cipal.

De acordo com o pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro, 
ainda não há previsão 
de nova proposta legis-
lativa para uma reforma 
administrativa na estru-
tura organizacional da 
Câmara de Jaboticabal.

Com as exonerações 
dos assessores, a par-
tir de segunda-feira 
(13/10), quem precisar 
entrar em contato com 
os vereadores devem li-
gar para o telefone (16) 
3209-9477.

PARA ENTENDER – O 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo de-
clarou inconstitucional 
os cargos de Assessor 
de Gabinete 1, Asses-
sor de Gabinete, As-
sessor da Presidência e 
Assessor da Escola do 

Legislativo existentes 
na Lei nº 4677/2015, 
que trata da Estrutura 
e o Quadro de Servido-
res do Poder Legislativo 
Municipal. Para o TJ, a 
criação de cargos em 
comissão (contratação 
sem concurso públi-
co) somente é possível 
para o exercício de fun-
ções de direção, chefia 
e assessoramento, não 
se aplicando para ativi-
dades burocráticas, téc-
nicas ou operacionais. 
Em cumprimento a essa 
decisão da Justiça, a 
Câmara de Jaboticabal 
exonerou todos os ser-
vidores que ocupavam 
o cargo de Assessor de 
Gabinete 1, Assessor de 
Gabinete, Assessor da 
Presidência e Assessor 
da Escola do Legislativo 
no dia 02 de outubro, 
conforme o Ato da Mesa 
nº 44/2020.

Uma nova lei corri-
gindo as atribuições 
dos cargos em questão 

Reflexões de um Liquidificador e a mulher em crise
Esta semana mais um 

brasileiro que consta no 
catálogo da Netflix (por 
enquanto, então corre!). 
Reflexões de um liquidi-
ficador (2010), chegou 
de mansinho, mas já 
conquistou o coração de 
muita gente e já é con-
siderado por muitos um 
clássico do cinema na-
cional contemporâneo. 

Fugindo um pouco 
dos temas de questões 
sociais latentes, e cenas 
de sexo e violência como 
são comumente encon-
tradas nas películas bra-
sileiras, esta comédia 
mórbida do diretor An-
dré Klotzel e roteiro de 
José Antônio de Souza, o 
longa que conta com um Bárbara Carvalho

elenco de peso incluindo 
Selton Mello, Ana Lúcia 
Torre e Germano Hauit, 
traz a intrigante história 
de um liquidificador que 
subitamente cria a capa-
cidade de se comunicar 
com Elvira – personagem 
principal da trama – e a 
aconselha em meio ao 
seu casamento conturba-
do com Onofre, enquan-
to a polícia investiga o 
repentino desapareci-
mento de seu marido.

De longe a trama pode 
parecer muito fantasio-
sa, um filme leve para 
fazer rir. Mas no decorrer 
da história nos surpreen-
demos com uma dona de 
casa que tenta conviver 
com o remorso de ter co-

metido um crime. 
Aqui o eletrodoméstico 

cotidianamente utilizado 
nas cozinhas brasileiras 
tem um papel primordial 
no desenrolar do longa, 
que nos faz questionar 
sobre a capacidade da 

psiquê humana em trans-
formar e criar aconteci-
mentos de acordo com a 
sua necessidade. 

A mulher que na trama 
passa pela delicada situ-
ação do desaparecimen-
to de seu companheiro, 

foi votada e aprovada 
no dia 21 de setembro 
por unanimidade na 
Câmara (Lei nº 5.093, 
de 29 de setembro de 
2020). No entanto, o 
MP considerou que 
não houve mudança 
substancial na legis-

lação e enviou uma 
recomendação à pre-
sidência, na quinta-
-feira (08/10), para 
que a Câmara realize 
uma reforma adminis-
trativa para a extinção 
dos cargos declarados 
inconstitucionais an-

teriormente pelo Tri-
bunal de Justiça (As-
sessor da Presidência, 
Assessor de Gabinete 
1, Assessor de Gabine-
te e Assessor Técnico 
da Escola do Legislati-
vo – todos cargos em 
comissão).

nária, o Projeto de Lei 
nº 368/2020, que pro-
íbe essas atividades na 
cidade por 30 dias, po-
dendo ser prorrogado. 
A sessão começa às 20 
horas, com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br), 
e também pelo canal 
da Câmara no YouTu-
be (WEBTV CMJabotica-

bal).

De autoria do Poder 
Executivo, o projeto 
chega em meio à falta 
de água em diversos 
bairros da cidade, cau-
sada, em parte, pela 
forte estiagem enfren-
tada na região e que 
tem levado à redução 
nos níveis do Córrego 
Rico, que abastece a 

cidade. A proposta, no 
entanto, não atinge os 
estabelecimentos co-
merciais de Lava Rápi-
do, Estética Automoti-
va e similares.

Quem desrespeitar 
sofrerá primeiramente 
uma advertência por 
escrito. Em caso de 
reincidência, a multa 
será de R$ 1 mil e em 
dobro no caso de nova 
infração. A fiscalização 
e autuação das infra-
ções, bem como a co-
brança e a destinação 
dos recursos oriundos 
das multas ainda serão 
definidas entre o Poder 
Executivo e o SAAEJ, 
em regulamentação es-
pecífica que deverá ser 
feita em até dez dias 
contados do dia da pu-
blicação. 

Outros cinco proje-
tos também serão lidos 
e começam a tramitar 
no Legislativo jabotica-
balense. Acesse a pauta 
do Expediente no site 
da Câmara (www.jabo-

ticabal.sp.leg.br). Não 
há projetos listados na 
Ordem do Dia para vo-
tação na sessão de se-
gunda-feira (19/10).

ABERTURA DE CEI – 
Ainda no Expediente da 
sessão, os vereadores 
devem decidir sobre 
a abertura ou não de 
uma Comissão Espe-
cial de Inquérito (CEI) 
para investigar irregu-
laridades no aluguel de 
um imóvel, contratado 
pelo Poder Executivo, 
para estabelecer o “Ga-
nha Tempo – órgão do 
Departamento Estadual 
de Trânsito – DETRAN/
SP”. A representação foi 
protocolada pela ONG 
Amigos Associados de 
Jaboticabal (AMAJABO-
TICABAL), que aponta 
prejuízo aos cofres pú-
blicos, uma vez que, se-
gundo a ONG, o imóvel 
não chegou a ser utili-
zado e teve o contrato 
rescindido, gerando in-
denização à contratada 
e dívida à Prefeitura.

ISENÇÃO DE PAGA-
MENTO – Os parlamen-
tares também vão deci-
dir sobre uma petição 
de moradores de bair-
ros que sofrem com a 
falta de abastecimento 
de água. De acordo com 
o documento protoco-
lado na Casa, e assina-
do por representantes 
dos bairros Parque dos 
Laranjais, Recanto do 
Barreiro, Jardim Nova 
Aparecida e Jardim Mo-
rada Nova, os signatá-
rios pedem isenção “do 
pagamento das contas 
de água [e esgoto] dos 
meses de março até a 
presente data, ou con-
cessão de desconto de 
80% do valor... enquan-
to perdure o proble-
ma”. A alegação é de 
que “não está havendo 
regularidade no forne-
cimento de água e nem 
o tratamento de esgo-
to”, diz o texto. Caso 
os vereadores acatem a 
petição, um projeto de 
lei deve ser apresenta-
do para tramitar na Câ-
mara de Jaboticabal.

tem no liquidificador um 
fiel confidente e cumpli-
ce, o qual pode desabafar 
sobre seu relacionamen-
to, inseguranças, de seu 
remorso e das possíveis 
consequências de seu 
crime. 
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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
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Jaboticabal abre novas matrículas para 
educação infantil

A Secretaria Muni-
cipal de Educação de 
Jaboticabal abre vagas 
para o ano letivo de 
2021 para alunos das 
1ª e 2ª etapas da edu-
cação infantil – de 04 
e 05 anos. Os respon-
sáveis devem compa-
recer na EMEB Edgard 
Palma Travassos na 
próxima segunda-feira 
(19) ou terça-feira (20), 
das 08h às 11h ou das 
13h às 15h. 

O prazo será desti-
nado exclusivamente 
para novas matrículas 
na rede municipal de 
ensino. Para garantir 
a vaga, é necessário 
apresentar cópia dos 

seguintes documentos:
    • Certidão de nas-

cimento da criança
    • Número do NIS 

(Bolsa Família)
    • Carteira de vaci-

nação
    • Cartão Nacional 

do SUS
    • Comprovante 

de residência nomi-
nal (responsável pela 
criança)

    • Comprovante de 
guarda judicial (se hou-
ver)

    • RG e CPF do res-
ponsável legal pela 
criança

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
2469.

Falar no talento, bon-
dade e principalmen-
te no profissional ex-
cepcional que ele é... 
é chover no molhado 
senhoras e senhores do 
Grupo Túnel do Tempo 
Jabuka, sem mais de-
longas. Vamos aplaudir 
Marcos Antonio Zavi-

toski (o Marquinho da 
Farmácia).

Nascido  em Arara-
quara, veio para Jaboti-
cabal  com  03 anos de 
idade e permanece  até 
hoje.

Filho de Mário Zavi-
toski e Maria Ap. Zavi-
toski, começou a traba-

#HOMENAGEM DESTAQUE
lhar como prático em 
farmácia aos 11 anos de 
idade, na Farmácia Nos-
sa Senhora do Carmo,  
localizada na Avenida 
Pintos  em 1962,  cuja 
proprietária era Brasili-
na Morelli Damasceno,  
permanecendo nesse 
local de trabalho  por 

11 anos.
Com a mudança de 

proprietário, senhor 
José Renato Lara, per-
maneceu por mais dois 
anos, até o ano de 1975.

Em 1975, começou a 
trabalhar na Farmácia 
Nossa Senhora Apareci-
da, de propriedade do 

saudoso  Jeferson José 
da Costa, como auxiliar, 
exercendo a função até 
1.999.

Nesse mesmo perío-
do,  Marcos e Alaison, 
de funcionários, passa-
ram a ser  sócios e pro-
prietários da  Farmácia 
Nossa Senhora Apareci-

da. 

E você do Grupo, 
já  teve  a sorte de ser 
atendida (o) por esse 
ser incrível chamado 
“Marquinhos?” Eu, par-
ticularmente, tenho até 
hoje! Parabéns #todae-
quipe. #todafamília
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Outubro Rosa: a saúde da mulher 
além dos exames ginecológicos

Câncer é um diag-
nóstico difícil de dige-
rir, uma palavra difícil 
de ser dita, e muitas 
pessoas evitam até 
pronunciá-la. É uma 
doença silenciosa, e 
que afeta milhares 
de pessoas no mun-
do, considerada uma 
epidemia global, infe-
lizmente tende a au-
mentar nos próximos 
anos.  Atualmente, 7,6 
milhões de pessoas 
morrem em decorrên-
cia da doença a cada 
ano; deste valor, 4 mi-
lhões têm entre 30 e 
69 anos. 

No Dia Mundial do 
Câncer (4 de feverei-
ro), o INCA (Instituto 
Nacional de Câncer) 
lançou a publicação 
“Estimativa 2020: In-
cidência de Câncer 
do Brasil”, criada para 
alertar, e conscienti-
zar sobre a importân-
cia da disseminação 
de informações de 
qualidade e desenvol-
ver estratégia para li-
dar com a doença. A 
previsão para 2025 é 
assustadora e preocu-
pante: a estimativa é 
de 6 milhões de mor-
tes prematuras por 
ano, sendo que 1,5 mi-
lhão de óbitos pode-
riam ser evitados com 
medidas adequadas. 
Segundo a publicação, 
os cânceres mais inci-
dentes no Brasil são 
os de pele não mela-
noma, mama, prósta-
ta, cólon e reto, pul-
mão e estômago.

A pesquisa realizada 
pela IARC (Agência In-
ternacional de Pesqui-
sa em Câncer) mostra 
que o câncer de mama 
é um dos três tipos de 
câncer com maior in-
cidência, junto com o 
de pulmão e o colorre-
tal, e é o que mais aco-
mete as mulheres em 
154 países dos 185 
analisados.  Segundo 
o INCA, representa 
a primeira causa de 
mortes por câncer em 
mulheres brasileiras, 
e as regiões que apre-
sentam as maiores 
taxas de mortalidade 
são o Sul e Sudeste, 
que tiveram 15,56 e 
14,56 óbitos/100 mil 
mulheres em 2015. 
O estudo aponta que 
uma a cada quatro 
mulheres que têm um 
caso diagnosticado 
tem câncer de mama, 
representando 24,2% 
do total.

“A melhor maneira 
de conter a doença é 
investir em preven-
ção, acompanhamen-
to e rastreamento para 
que o câncer seja des-
coberto cada vez mais 
precocemente. Todas 
mulheres devem rea-
lizar um check-up gi-
necológico todos os 
anos. Se houver casos 
de câncer na família, 
esse cuidado deve ser 

Prevenção e diagnóstico precoce são essenciais para obter 
sucesso no tratamento e reduzir o número de mortes

intensificado. Casos 
descobertos logo no 
início têm mais chan-
ces de serem tratados. 
É importante assumir 
as rédeas, ter atitu-
des para valorizar a 
saúde e a vida, como, 
por exemplo, ter uma 
alimentação saudável, 
manter o peso corpo-
ral, praticar atividade 
física regularmente, 
não ingerir bebida al-
coólica e não fumar, 
são ações que ajudam 
a reduzir 28% o risco 
de desenvolver cân-
cer de mama.”, alerta 
Alberto Guimarães, gi-
necologista e consul-
tor de saúde da Meta-
Life Pilates.

A combinação de 
dieta e peso corporal 
saudáveis, juntamen-
te com os níveis reco-
mendados de ativida-
de física, pode reduzir 
significativamente o 
risco de desenvol-
ver câncer. O peso 
corporal excessivo é 
responsável por uma 
grande proporção dos 
casos de câncer, entre 
eles esôfago, rim, en-
dométrio, mama, có-
lon e reto

O sedentarismo é 
responsável por uma 
proporção significati-
va dos casos de cân-
cer de cólon – apro-
ximadamente 15% no 
Brasil. Os dados são 
alarmantes: anual-
mente, são cerca de 
600 mil novos casos, 
e o câncer é a segunda 
causa de morte entre 
a população brasilei-
ra, atingindo mais de 
25 mil pessoas. A es-
timativa é que, “até os 
75 anos de idade, um 
em cada cinco brasi-
leiros desenvolva al-
gum tipo de câncer”, 
alerta o Atlas do Cân-
cer, publicação que 
teve sua primeira ver-
são traduzida para o 
português em parce-
ria com o Hospital de 
Amor (Barretos), insti-
tuição de prestígio in-
ternacional na área da 
saúde.

A educadora física 
Adriana Cardoso, 50 
anos, ativa, adepta de 
alimentação saudá-
vel, sempre teve uma 
vida regrada. Durante 
um check-up anual de 
rotina, em outubro de 
2019, foi surpreendi-
da com o diagnóstico 
de câncer de mama. 

“Ao realizar os exa-
mes de rotina ultras-
som e mamografia, 
foi identificado uma 
calcificação atípica. O 
ginecologista, então, 
solicitou uma mamo-
tomia (biopsia), que 
confirmou o resulta-
do da mamografia. Ao 
procurar o mastolo-
gista, recomendou-me 
realizar uma cirurgia. 

Foi retirado um 
fragmento da mama 
(menor que um qua-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
FORO DE JABOTICABAL - 3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-
SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo Digital nº: 1003908-92.2016.8.26.0291 - controle n. 2017/002549
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito
Exequente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Executado: Adriano Ferreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003908-92.2016.8.26.0291

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) ADRIANO FERREIRA, Brasileiro, Casado, Encarregado de Obras, RG
28.347.624-2, CPF 277.112.178-62, com endereço à Rua Doutor Euclides Silveira Campos, 176,
Parque Jaqueline, CEP 14875-535, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de
São Paulo - Copercana, alegando, em síntese, que a exequente é credora do executado no tocante
a duplicatas de vendas mercantis, vencidas e não pagas pelo réu, apontadas e protestadas por falta
de pagamento. Encontrando-se o(a) executado(a) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO (do bloqueio procedente de arresto "on line" em 16/09/2019,
no valor R$ 517,15, em sua conta junto ao banco Itaú Unibanco S.A.) por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 7.814,77 (sete mil,
oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos) (última atualização em 07/08/2020),
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez por
cento. O(a) executado(a) deverá ficar ciente de que, nos termos do art. 827, § 1º do Código de
Processo Civil, em caso de pagamento integral do débito, no prazo declinado, os honorário
advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de opor
embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais
relevante, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, IV, do Código de
Processo Civil, ou, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor total executado, poderá requerer o parcelamento do restante em até 06
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de um por cento ao mês, ficando
advertido(a)(s) que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das parcelas, poderá acarretar
na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras
penalidades previstas em lei. Não ocorrendo o pagamento do débito, ou não sendo apresentados
embargos à execução, o(s) réu(s) será(ão) considerado(s) revel(is), 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 04 de outubro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 05/11/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 09/11/2020 Às 15h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, 
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma 
da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo 
realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: JABOTICABAL - SP. BAIRRO JARDIM DAS ROSAS. Rua Fortunato Frascá, 
n° 791, (Lt 36 da Qd 11). Casa. Áreas Totais: Área Terr. 250,00m² e área constr. 177,00m². Matr. 23.269 do RI Local. Obs: Ocupado. (AF).  1º Leilão: 
05/11/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 919.185,80 e 2º Leilão: 09/11/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 171.000,00 (caso não seja arrematado 
no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no 
caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida 
no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda 
dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 44/2020

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

EXONERA, a partir de 02 de outubro de 2020 (dia trabalhado) o 
Assessor 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, Fabiane Farias Pereira da Ro-
cha, Larissa Rafaela Rodrigues Jorge, 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 Francis-
catto, Tiago da Silva Pires, Anderson Luiz Renzi, Queila Cristiane Leonel Soier, 
Enio José da Silva, Douglas Cicero Leodene Cardoso da Silva, Eliezer Clarindo 
Raymundo, Fabiana Janine Sperandio, 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, de acordo 
com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Jaboticabal, 01 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

PORTARIAS

Nº 256, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 - Decreta Ponto Facultativo na Câ-
mara Municipal de Jaboticabal no dia 30 de outubro de 2020 (sexta-feira), em virtude 
do Dia do Servidor Público, comemorado anualmente no dia 28 de outubro de 2020.

Nº 257, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 20/10/2020 a 03/11/2020 ao servidor SÉRGIO APARE-
CIDO MOITEIRO.

drante), e uma parte 
do material retirado 
foi avaliada na sala 
de cirurgia e a outra 
parte foi enviada para 
o laboratório. Quinze 
dias após o procedi-
mento, foi detectado 
um carcinoma in sito 
grau 2 (o tipo mais co-
mum de câncer entre 
as mulheres). 

Não é fácil receber 
este tipo de diagnós-
tico, assusta, preocu-
pa, é como se o tem-
po parasse por alguns 
minutos.  Recuperada 
do susto, decidi partir 
para a parte prática, 
não sou mulher de fi-
car parada, esperando 
a vida acontecer, gos-
to de ação e solução. 

Com esse resulta-
do, era preciso reti-
rar mais uma parte da 
mama e ficaria com 
uma diferença gran-
de. Minha decisão foi 
retirar toda a mama e 
realizar a reconstru-
ção no mesmo dia. 
Então, veio a pande-
mia e mudou todos os 
planos. A cirurgia foi 
adiada. Neste período, 
para inibir a evolução 
do câncer, fiz hormô-
nio terapia, tratamen-
to que vai durar cinco 
anos para evitar que a 
doença afete a outro 
mama”.

O caso da educadora 
física mostra a impor-
tância do diagnóstico 
precoce e a importân-
cia de ter uma vida 
saudável com exercí-
cios e alimentação ba-
lanceada. A atividade 
física melhora a imu-
nidade, aperfeiçoa as 
funções do corpo, tor-
nando a recuperação 
mais rápida. Adriana 
não precisou realizar 
quimioterapia ou ra-
dioterapia. Preven-
ção é a palavra-chave 
para o tratamento do 
câncer ou de qualquer 
outro tipo de doença.

Nunca é tarde para 
sair do sedentarismo 
e iniciar a vida fitness. 
O Pilates é uma exce-
lente opção para dar 
os primeiros passos 
no mundo da ativida-
de física. A modali-
dade trabalha a parte 
física e mental, ajuda 
a amenizar sintomas 

de ansiedade, ensina 
a controlar a respira-
ção, é uma maneira 
eficaz de reabilita-
ção, aumenta a resis-
tência física, corrige 
problemas posturais, 
tonifica a musculatu-
ra, potencializa a fle-
xibilidade, promove 
menos atrito nas ar-
ticulações, melhora a 
respiração e propor-
ciona noites de sono 
melhores.
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Partida amistosa com 
o grande esquadrão in-

Atlético e Shouthampton da 
Inglaterra - Há 1 século! 

30-09-1920 / 30-09-2020 - 100 anos

glês da época, que saí-
ram encantados com a 
receptividade e o alto 
teor cultural e esporti-
vo de nossa cidade - a 

Este sábado é dia D contra a paralisia 
infantil e doenças diversas

Uma das doenças mais 
graves e temidas pelas fa-
mílias com crianças pode 
ser combatida com uma 
simples gotinha. A vaci-
na que salva vidas já está 
disponível nas unidades 
de saúde e terá uma mobi-
lização neste sábado (17), 
das 08h às 16h, em todos 
os Ciafs.

É imprescindível que 
os responsáveis levem as 
crianças para atualizar 
a carteira de vacinação. 
“A meta é imunizar 4 mil 
crianças de 12 meses a 4 
anos, 11 meses e 29 dias 
contra a poliomelite. É im-
prescindível que os pais 
ou responsáveis procu-
rem o Ciaf mais perto de 
casa. A doença está extin-
ta no Brasil desde 1989, 

4 mil crianças devem comparecer 
nos Ciafs; bebês e adolecentes até 
14 anos também podem colocar 

as vacinas em dia
mas ainda há registro do 
vírus selvagem circulando 
em outros países”, refor-
ça a diretora da Vigilância 
Epidemiológica, Maria Tâ-
nia Petrazzi.

A campanha segue até 
30 de outubro. No mesmo 
período, ocorre a campa-
nha de multivacinação 
voltada para crianças de 
05 anos até adolescentes 
de 14 anos, que poderão 
atualizar a carteira de va-
cinação. 

A doença - Poliomielite 
uma doença contagiosa, 
que ataca o sistema neu-
rológico afetando o corpo 
inteiro podendo causar 
paralisia dos movimen-
tos musculares. É carac-
terizada clinicamente por 
paralisias resultantes do 

comprometimento do 
neurônio motor perifé-
rico, de tipo infeccioso, 
causadas por vírus espe-
cíficos.

Introduzido no organis-
mo por diferentes vias, o 
vírus é eliminado pelas 
fezes. Uma criança pode 
pegar poliomielite através 
do contato direto, isto é, 
tendo contato com outra 
criança infectada pela do-
ença ou através do con-
tato indireto, isto é, atra-
vés da água, alimentos, 
picadas de insetos e etc. 
Presente no organismo o 
vírus se prolifera na sub-
mucosa do intestino ou 
faringe alcançando logo 
após a corrente circula-
tória espalhando-se por 
todo o organismo.

Jaboticabal europeia de 
então.

O Atlético teve a hon-
ra de ser a 1ª equipe do 
interior do Brasil a re-
cepcionar um time es-
trangeiro profissional 
em solo nacional.

Jaboticabal Atlético 1 
X 2 Southampton Foot-
ball Club - England

30 de Setembro de 
1920 - 5ª Feira - Amis-
toso Internacional

Estádio do Atlético 
- Jaboticabal, com lo-

tação esgotada. Presi-
dente do JA: Dr. Robert 
Todd Locke

Equipes:
Jaboticabal Atlético: 

Marcos, Virgílio e Ben-
to;

Celino, De Biasi e 
Mimi;

Caruso, Lopes, Jar-
bas, Campeão e Cândi-
do.

Southampton Footbal 
Club: Dawson, House e 
Vicent,

Willians, Wooding e 

Allen; Mill, Walker, Wi-
seman, Humphries e 
Whittaker.

Chefe da Delegação: 
Mr. Arthur Abbot - Côn-
sul Inglês

Gols: Wooding 2 e Jar-
bas

Árbitro: Mr. Peack, 
vindo de São Paulo

O escrete inglês (fun-
dado em 1885) visitou 
a Usina Pimentel, In-
dústrias Tonanni, Chá-
cara Locke e almoçou 
no Progredior antes da 

partida.
Referências episódi-

cas: Livro “A História 
do Jaboticabal Atlético 
1911 - 1961” de Clóvis 
Capalbo e outras pes-
quisas. 

Mais uma epopeia do 
glorioso “Jotão” em sua 
linda história que deve 
ser sempre relembrada 
com carinho.

Abel Zeviani
Pesquisador histórico, 

memorialista e assessor 
de políticas públicas.

RECORDANDO 
VELHOS TEMPOS

P/  CLOVIS ROBERTO CAPALBO

1950 - Comício na 
Praça Doutor Joaquim 
Batista, nossa cidade 
recebeu a visita dos 
candidatos ao governo 
de São Paulo e à Pre-
sidência da República. 
Estão identificados da 
esquerda para a di-
reita: Lucas Noguei-
ra Garcês, o repórter 

Tico-Tico da rádio 
Tupi, Getúlio Vargas e 
o governador na épo-
ca Doutor Adhemar 
Pereira de Barros. O 
garoto na frente do 
orador é o jovem Ge-
túlio Dornellas Aiello. 
Tanto o Lucas Garcés 
como Getúlio Vargas 
foram eleitos.
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DIA DAS CRIANÇAS
Chegando!!!

ANTECIPE SUAS COMPRAS
NA LOJA QUE MAIS ENTENDE DE PRESENTES

16 99726-7166
faça sua reserva

Unimed Jaboticabal faz a retaguarda ao Presidente 
Bolsonaro durante visita ao Grupo Raizen

O serviço de urgência 
da Unimed Jaboticabal 
foi responsável pela 
retaguarda da saúde, 
prestado à Presidência 
da República, na manhã 
de sexta-feira, 16 de 
outubro, durante visita 
oficial ao município de 
Guariba.

O Presidente Jair Bol-
sonaro esteve na unida-
de Bonfim Raizen para 
a inauguração da Plan-
ta de Biogás, a primei-
ra no mundo em escala 
comercial a utilizar a 
tecnologia de conver-
são da torta de filtro, 
com capacidade para 
produzir 138 mil MWh 
por ano.

A Unimed Jaboticabal 
disponibilizou equipe 
composta pelo médico 
Marcos Guilherme Soa-
res Malago, pela enfer-
meira Adrielli Cristina 
Padilha e motorista so-
corrista André Segecic. 
A UTI Móvel da Unimed 
Jaboticabal foi um dos 
equipamentos disponi-
bilizados para a Presi-
dência da República.

O Protocolo de saúde 
da Presidência da Repú-
blica designou o Hospi-
tal e Maternidade Santa 
Isabel como hospital 
referência, em caso de 
necessidade de atendi-
mento.

Quem já fez, sabe como fazer
e vai fazer  muito mais!

Coligação: Juntos para o bem de Jaboticabal - MDB, PSC, PSD, PTB e PRTB | CNPJ 38.760.585/0001-10

CNPJ 07.146.355/0001-32 - VALOR DO ANÚNCIO: R$ 300,00


