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JABOTICABAL NA FASE VERMELHA

Deputado Estadual Sebastião Santos 
(Republicanos), fez visita a Jaboticabal

Prefeitura Municipal de Jaboticabal recebeu 
660 doses da vacina Oxford/AstraZeneca

Dia 27, o Deputado Es-
tadual Sebastião Santos 
(Republicanos), veio até 
Jaboticabal para uma 
conversa com o prefei-
to e vice-prefeito, Emer-
son Camargo e Nelson 
Gimenez, respectiva-
mente. A conversa teve 
o intuito de estreitar 
laços entre o deputado 
com a nova gestão. Se-
bastião desejou muito 
sucesso para a gestão 
e felicidade aos muní-
cipes. Na oportunida-
de ratificou os 400 mil 
reais de emenda para 
a Santa Casa de Jaboti-
cabal e recebeu diver-
sas solicitações, entre 
elas, ambulância para 
o SAMU, emendas para 
projetos do Fundo e As-
sistência Social, solici-
tação de infraestrutura, 
obras, saúde, educação, 
esporte e apoio para as 
entidades que prestam 
serviços sociais ao mu-
nicípio. 

A Prefeitura Munici-
pal agradece pela visi-
ta e por ter acolhido as 
manifestações. O mu-
nicípio estará sempre 
de portas abertas para 
todos que desejem aju-
dar. 

Dia 27/01 a Pre-
feitura Municipal de 
Jaboticabal recebeu 
660 doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca, 
em parceria com a 
Fiocruz. A Prefeitu-
ra seguirá em frente 
com a vacinação dos 
profissionais de saú-
de, incluindo a parti-
cipação de 200 den-
tistas que receberão 
esta primeira dose. 

A Prefeitura de 
Jaboticabal pede a 
colaboração da po-
pulação evitando 
aglomerações, usan-
do máscara e álcool 
em gel. “Juntos va-
mos superar essa ba-
talha”!

Na sexta-feira, a par-
tir das 20h, conforme 
DETERMINAÇÃO DO 
GOVERNO ESTADUAL, 
o nosso município 
está na Fase Vermelha 
e seguirá assim até 
segunda-feira, 1° de 
fevereiro, às 6h.

Sendo assim, o co-
mércio estará FECHA-
DO e poderá atender 
EXCLUSIVAMENTE nos 
formatos DELIVERY 
e DRIVE THRU. Ape-
nas atividades ESSEN-
CIAIS poderão seguir 
funcionando normal-
mente.

Abaixo listamos 
quais sãos as ativida-
des consideradas es-
senciais. Se você não 
se enquadra em ne-
nhuma delas, deverá 
manter seu estabele-
cimento funcionando 
exclusivamente nos 
formatos já ditos (de-
livery e drive thru).

I – Hospitais, clíni-
cas médicas, odon-
tológicas, fisioterá-
picas, laboratoriais, 
veterinárias, psico-
lógicas e da área nu-
tricional, óticas, far-
mácias, lavanderias, 
serviços de limpeza, 
estabelecimentos co-
merciais de produto 
ortopédicos, odonto-
lógicos e hospitala-
res; 

II – Supermerca-
dos, mercados, mini-
mercados, varejões, 
açougues, padarias, 
peixarias, lojas de 
conveniências, co-
mércio varejista de 
animais vivos e de 
artigos e alimentos 
para animais de esti-
mação;

III – Transportado-
ras, oficinas de auto-
móveis e motos, pos-
tos de gasolinas; 

IV – Serviços de 
Transporte Público;

V – Bancos e Lotéri-
cas; 

VI – Pet shops; 
VII – Indústrias em 

geral;
VIII - Loja de mate-

riais de construção;
IX - Construção Ci-

vil;
X - Os estabeleci-

mentos que comercia-
lizam exclusivamente 
flores – Floriculturas; 

XI - Estabelecimen-
tos comerciais de as-

sistência técnica de 
produtos eletroele-
trônicos;

XII - Escritório de 
advocacia e contabili-
dade; 

XIII - Concessioná-
ria e revenda de veí-
culos; 

XIV - Atividades 
Imobiliárias; 

XV – Funerárias;
XVI – Igrejas e simi-

lares; 
As atividades acima 

relacionadas poderão 
atender presencial-
mente pessoas no in-
terior de suas lojas, 
porém, não poderá 
existir o consumo 
de alimento dentro 
do estabelecimento 
ou nas dependências 
destes locais. Uma 
atenção especial para 
as conveniências, que 
podem atender com 
pessoas em seu in-
terior apenas até as 
20h e, após, manter 
apenas para delivery 
e drive thru. Todas as 
atividades essenciais, 
exceto hospitais, de-
verão atender com 
apenas 20% da capa-
cidade local. Todas as 
medidas de seguran-
ça sanitárias deverão 
ser tomadas.

As demais ativida-
des não deverão ter 
atendimento presen-
cial, seguindo apenas 
o serviço de delivery 
e drive thru, sendo 
responsabil izadas 
por qualquer aglo-
meração em filas que 
aconteçam por oca-
sião de suas ativida-
des.
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Regis-
tro 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 todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa 
interessar que DIOCESE DE JABOTICABAL, entidade religio-
sa regida pelo Decreto nº 119-A, de 07/01/1890, pelo Decreto nº 
7.107, de 11/02/2010 e pelo Código de Direito Canônico, inscri-
ta no CNPJ sob nº 45.336.195/0001-83, com sede nesta cidade 
de Jaboticabal, na Rua José Bonifácio, número 432, Aparecida, 
depositou nesta Serventia, conforme prenotação nº 173.720, os 
documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1.979, para o registro do Desmembramento 
“Nossa Senhora de Lourdes”, situado  nesta cidade, município e 
comarca de Jaboticabal, objeto da matricula nº 53.005, livro 2RG, 
com área de 6.840,75 metros quadrados, cuja exata localização 
acha-se retratada no desenho abaixo. O desmembramento que 
contém 14 (quatorze) lotes, foi aprovado pela Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal, conforme Decreto Municipal nº 7.283, de 1º 
de dezembro de 2020, onde consta que já foram realizadas todas 
as obras de infraestrutura exigidas pelo município, tendo obtido 
em 04 de agosto de 2020, junto ao GRAPROHAB, a Dispensa 
de Análise, conforme expediente número 0372/20. Para conheci-
mento de todos, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal de circulação no local do empreendimento, por três dias 
consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da última publicação, nos termos do art. 
19, da citada Lei Federal n. 6.766/79. Jaboticabal, 23 de dezem-
bro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei, 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
MARCELO ANTONIO VIEIRA

(Prenotação 172.599 de 06/10/2020)

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

                       FAZ SABER a MARCELO ANTONIO VIEIRA, 
RG nº 14.020.024-SSP/SP, CPF nº 050.259.838/78, brasileiro, solteiro, 
maior, programador de computador, residente e domiciliado em Ribeirão 
Preto-SP, na Avenida Paris, número 707, bloco 28, apto 22, Jardim Inde-
pendência (endereço constante da matrícula do imóvel), que nos termos 
do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e que a requerimento de DELCIDES 
MENEZES TIAGO, RG nº 9.732.103-SSP/SP, CPF nº 786.386.238/87, 
brasileiro, divorciado, comerciante, residente e domiciliado em Monte 
Alto - SP, na Rua Antônio Prado, número 735, Parque Cosmo, credor 
fi duciário do Instrumento Particular de Contrato de Mútuo Financeiro, 
celebrado em 25 de janeiro de 2017, garantido pela alienação fi duciária, 
registrada sob nº 23 na matrícula nº 18.345, que grava o imóvel situado 
neste município de Jaboticabal, indicado como ÁREA 3, composto de 
15.170,09 metros quadrados, vem lhe notifi car para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento das 
parcelas vencidas, apurado pelo credor fi duciário até o dia 14/09/2020, 
no valor total de R$364.019,34 (trezentos e sessenta e quatro mil, deze-
nove reais e trinta e quatro centavos), sujeito à atualização monetária, aos 
juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, loca-
lizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda 
a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima men-
cionado e mais o valor de R$689,52 (seiscentos e oitenta e nove reais e 
cinquenta e dois centavos), referente às custas com a notifi cação extraju-
dicial, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
terceira publicação deste edital. 

     Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante ao cre-
dor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde V. Senhoria a propriedade do imóvel em favor de Delcides 
Menezes Tiago.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) vezes consecutivas. Jaboticabal, 13 de janeiro 
de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

Proteja espiritualmente o seu lar!

O lugar em que vive-
mos, dormimos e nos 
relacionamos com o pró-
ximo mais próximo é 
também espaço espiritu-
al essencial para o nosso 
equilíbrio. Estou falando 
da nossa casa, do nosso 
lar, da intimidade da nos-
sa vida. 

Esteja você ainda habi-
tando o espaço com sua 
família de origem, com 
a família que formou, ou 
num espaço somente seu, 
a necessidade de prote-
ção espiritual deste am-
biente é inquestionável e 
passa pela seus hábitos. 

É importante salientar 
que a proteção espiritu-
al evita, sim, que coisas 
ruins aconteçam e, o que 
não pode ser evitado, 
essa mesma proteção faz 
com que recebamos ins-
piração, nos sintamos for-
tes e capazes para lidar, 
superar e solucionar. 

Como já disse, trans-
formar nosso lar em for-
taleza espiritual depende 
de nossos hábitos. Não há 
mágicas, plantas, amule-
tos ou rituais que garan-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

tam isso. Mas há com-
portamentos mentais, há 
escolhas, há prioridades 
que constroem isso. 

Entre eles – e eu já ve-
nho falando aqui muitas 
vezes sobre a qualidade 
do que pensamos e senti-
mos – estão: ‘Vigiai e Orai’, 
prece, Evangelho no Lar. 

A prece é como uma hi-
giene espiritual. Deve ser 
realizada logo que acor-
damos e antes de dormir. 
Não precisa ser nada ela-
borado ou palavras repeti-
das. Pela prece, podemos 
louvar, agradecer e pedir 
a proteção divina. O que 
importa é o que sentimos 
e como nos conectamos a 
Deus e a Jesus nesse mo-
mento. Adote a prática da 
oração assim como adota 
sua higiene corporal. 

O Evangelho no Lar é 
outra bênção que altera 
a psicosfera do ambien-
te familiar, asserenando, 
protegendo e favorecen-
do bençãos por estabe-

lecer sintonias elevadas 
com Jesus e nossos Ami-
gos Espirituais, possibili-
tando a eles – assim como 
a prece – ação mais eficaz 
em nosso favor. 

E se a pessoa mora so-
zinha? Faça suas orações 
e Evangelho no Lar, ‘sozi-
nha’! Sabendo que estará 
sempre acompanhada 
pelo seu anjo da guarda 
e por outros Amigos Es-
pirituais que desejam seu 
bem. 

Encerro com uma fala 
de Emmanuel a nos dizer: 
“O Evangelho no lar não é 
uma inovação. É uma ne-
cessidade em toda parte, 
onde o Cristianismo lan-
ce raízes de aperfeiçoa-
mento e sublimação. (...) 
Quando o ensinamento 
do Mestre vibre entre as 
quatro paredes de um 
templo doméstico, os pe-
queninos sacrifícios te-
cem a felicidade comum.”

Do ponto de vista es-
piritual, o hábito da pre-

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
JOÃO FRUTUOSO DE AMORIM
(Prenotação 172.599 de 06/10/2020)

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

                       FAZ SABER a JOÃO FRUTUOSO DE AMORIM, 
RG nº 21.128.667-SSP/SP, CPF nº 081.316.588/13, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Capitão José de 
Biagi Netto, número 71, Jardim Grajaú (endereço constante da matrícula 
do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e que a reque-
rimento de DELCIDES MENEZES TIAGO, RG nº 9.732.103-SSP/SP, 
CPF nº 786.386.238/87, brasileiro, divorciado, comerciante, residente e 
domiciliado em Monte Alto - SP, na Rua Antônio Prado, número 735, 
Parque Cosmo, credor fi duciário do Instrumento Particular de Contrato 
de Mútuo Financeiro, celebrado em 25 de janeiro de 2017, garantido 
pela alienação fi duciária, registrada sob nº 23 na matrícula nº 18.345, que 
grava o imóvel situado neste município de Jaboticabal, indicado como 
ÁREA 3, composto de 15.170,09 metros quadrados, vem lhe notifi car 
para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias re-
lativas ao pagamento das parcelas vencidas, apurado pelo credor fi duci-
ário até o dia 14/09/2020, no valor total de R$364.019,34 (trezentos e 
sessenta e quatro mil, dezenove reais e trinta e quatro centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até 
a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que 
vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi ca V. Senhoria NOTIFICADO a comparecer no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localiza-
do nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 
3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sex-
ta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do débito acima mencionado e 
mais o valor de R$689,52 (seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e dois centavos), referente às custas com a notifi cação extrajudicial, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da terceira 
publicação deste edital. 

     Nesta oportunidade fi ca V. Senhoria cientifi cado de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante ao cre-
dor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com 
este ato, perde o devedor fi duciante a propriedade do imóvel em favor de 
Delcides Menezes Tiago.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 03 (três) vezes consecutivas. Jaboticabal, 13 de janeiro 
de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

ce e do Evangelho no Lar 
levanta barreiras energé-
ticas que impedem a in-
terferência de espíritos 
menos felizes que nos de-
sejam o mal, influencian-
do e favorecendo brigas, 
agressões, e mesmo acon-
tecimentos ruins. Melho-
ra o sono, a convivência, 
a disposição para as reali-
zações mais nobres.

Comece agora mesmo. 
Eleve seu pensamento em 
prece. E, chegando em 
casa, institua um dia da 
semana para orar em fa-
mília. Se ninguém quiser 
te acompanhar, faça-o ‘so-
zinho’. E, perseverando, 
comece a colher a alegria, 
a paz, a força íntima e a 
proteção que tanto de-
seja. “Ajuda-te e o céu te 
ajudará”.

********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, é es-
tudiosa e palestrante.
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Comprar do comércio local durante crise é bom para todos

O impacto da pande-
mia do coronavírus na 
economia já é sentido 
por todo o mundo. Go-
vernos e bancos anun-
ciaram medidas que 
visam amenizar os aba-
los, enquanto empresas 
tentam se adequar à 
nova realidade de por-
tas fechadas e com bai-
xo faturamento. Dentro 
desse cenário caótico, o 
consumidor tem um pa-
pel fundamental: apoiar 
o comércio local. 

Valorizar empreende-
dores e colaborar com 
pequenos negócios du-
rante o período de qua-
rentena ajuda tanto na 
sobrevivência da em-
presa, quanto no desen-
volvimento socioeco-
nômico do estado e do 
país. Isso porque as mi-
cro e pequenas empre-

P/ LUCAS RAMOS

sas são responsáveis 
por mais da metade dos 
empregos formais no 
Brasil. E, dentro do ce-
nário de medidas res-
tritivas de contenção da 
pandemia, muitas terão 
problemas financeiros. 

É necessário mobili-
zar a sociedade e criar 
uma verdadeira rede 
de suporte ao comér-
cio local, estimulando 
a economia da região. 
Campanhas nas redes 
sociais têm estimulado 
o apoio aos pequenos 
negócios neste momen-
to, seja comprando ou 
auxiliando na divulga-
ção. Essa é a melhor 
forma de enfrentarmos 
juntos a crise do coro-
navírus. 

Compre dos peque-
nos

Uma das principais 
maneiras de auxiliar 
os empreendedores em 
meio à crise é compran-
do nas empresas locais. 
Mesmo com as portas 
fechadas, muitas se-
guem atendendo aos 
clientes através do ser-
viço de delivery ou para 
retirada, como super-
mercados, restaurantes 
e docerias.  

Todos precisam com-
prar itens básicos, 
como comida e produ-
tos de higiene e limpe-
za. Pesquise quais es-
tabelecimentos da sua 
rua, bairro e cidade es-
tão em funcionamento 
e os priorize. 

Não cancele, remar-
que

Antes da chegada da 
pandemia, muitas clien-
tes estavam com servi-
ços fechados e agenda-
dos para casamentos, 
festas, viagens, ou até 
mesmo planos de aca-
demia e personal trai-
ner. Não cancele o servi-
ço, adie e ajude a evitar 
o colapso financeiro. 

Entre em contato e 
opte por remarcar. Essa 
é uma maneira de aju-
dar as empresas e pro-
fissionais autônomos 
a manterem o fluxo de 
caixa e, assim, reduzir 
os prejuízos causados 
pela suspensão das ati-
vidades. 

Adquira voucher
Comprar serviços 

antecipadamente é ou-
tra forma de ajudar os 
pequenos negócios a 
ultrapassar a crise do 
coronavírus. Empresas 

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

RECLAMAÇÕES DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Com 2,96 milhões de 
reclamações, nível se 
mantém estável desde 
2018, mas crescem as 
queixas sobre banda 
larga fixa e celular pré-
-pago durante a pande-
mia de Covid-19, junto 
da ANATEL.

Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel) recebeu 2,96 
milhões de reclamações 
em 2020. Esse número 
é 0,5% menor que o de 
2019. O nível se man-
tém estável desde 2018, 
quando foram regis-
tradas 2,94 milhões de 
demandas. Os valores 
são bem inferiores ao 
pico de 2015, quando 
foram registradas 4,09 

P/ Rodrigo Manolo

Pandemia do coronavírus pode levar pequenas empresas ao colapso e 
consumidor tem papel fundamental no enfrentamento à crise

milhões de queixas. 

Quando as reclama-
ções são comparadas à 
base de acessos em ser-
viço, o número de con-
tratos ativos, verifica-
-se ligeiro aumento: o 
Índice de Reclamações 
(IR) médio do setor de 
telecomunicações em 
2020 foi de 0,80 con-
tra 0,79 em 2019. Mes-
mo assim, encontra-se 
bem abaixo do pico de 
2016, quando atingiu 
0,96. Esse índice mede 
a quantidade de recla-
mações registradas a 
cada mês para um gru-
po de mil acessos em 
serviço. 

Apesar da estabilida-
de verificada nos três 
últimos anos, as recla-
mações relativas ao ser-
viço de banda larga fixa 
cresceram de maneira 
significativa: foram 764 
mil queixas em 2020, 
31,6% a mais em rela-
ção a 2019. No biênio 
anterior (2018-2019), 
esse serviço também 
teve aumento de recla-
mações. A banda lar-
ga fixa teve, em 2020, 
IR de 1,87, tornando-
-se pela primeira vez o 
serviço mais reclamado 

proporcionalmente ao 
número de acessos. 

Tipo de reclamação. 
O item Qualidade e 
Funcionamento puxou 
o desempenho negati-
vo da banda larga fixa 
no período, especial-
mente após o início das 
medidas de isolamento 
social associadas à pan-
demia de Covid-19, en-
tre março e abril do ano 
passado. A partir de 
maio, as reclamações 
sobre qualidade e fun-
cionamento passaram 
a cair, mas encerraram 
2020 ainda em patama-
res superiores ao do 
ano de 2019. O maior 
impacto ocorreu na Cla-
ro e nas prestadoras de 
pequeno porte (PPPs), 
conforme dados dispo-
níveis no Panorama de 
Reclamações 2020. 

Em 2020 também foi 
registrado crescimento 
de reclamações na te-
lefonia móvel pré-paga 
(crescimento de 16,2%). 
Tal crescimento está as-
sociado ao aumento do 
número de reclamações 
sobre Bloqueio, Suspen-
são e Cancelamento no 
período entre o início 
das medidas de isola-
mento social, em mar-

ço, e o mês de outubro. 
Nos demais serviços, 

verificou-se queda no 
número de reclama-
ções: -7,6% na telefonia 
móvel pós-paga; -16% 
na telefonia fixa e -23% 
na TV por assinatura.

O importante é que 
o Consumidor não dei-
xe de registrar suas re-
clamações, seja direta-
mente na ANATEL, seja 
nos Órgãos de Defesa 
do Consumidor.

As melhorias no setor 
da Telecomunicação só 
foram possíveis exata-
mente pelos controles 
realizados pela ANA-
TEL, e pelas reclama-
ções dos consumidores, 
que muitas das vezes 
se transformaram em 
multas, ações judiciais, 
e penalidades que obri-
garam que as empresas 
prestassem serviços de 
boa qualidade.

O Consumidor é o 
verdadeiro fiscalizador 
dos serviços prestados, 
sendo que ele é quem 
registra suas reclama-
ções, e faz com que 
todos os Órgãos Regu-
ladores possam cobrar 
das Prestadoras a quali-
dade contratada.

dos setores de varejo e 
serviços, como lojas de 
roupas, salões de be-
leza e bares estão ofe-
recendo vale-compras 
para serem utilizados 
posteriormente. 

Você adquire o vou-
cher, permite que o di-
nheiro siga circulando 
no mercado e usufrui 
no momento oportuno. 
Dessa forma o cliente 
ajuda na manutenção 
de empregos e distri-
buição de renda. 

Divulgue e indique
Mesmo que não com-

pre, estimule os negó-
cios locais através de 
divulgação. Farmácias, 
pet shops e mercearias 
seguem em funciona-
mento. Use as redes so-
ciais para estimular o 
consumo desses peque-
nos estabelecimentos 
da sua rua ou bairro. 

Incentive as pesso-
as a fazerem o mesmo, 
trocando grandes em-
presas e redes por pe-
quenos comerciantes. 
Outra forma de auxiliar 
na divulgação é dar di-
cas dos seus estabeleci-
mentos favoritos. Indi-
cação tem peso.

VOSSA EXCELÊNCIA SOLICITOU UM APARTE?

(DR. JOSÉ ROBERTO 
BOTTINO)

Sempre é bom aproxi-
mar-se de Cícero.

Faz bem à alma.
A história, ensina Cí-

cero, é a testemunha dos 

tempos, a luz da verda-
de, a vida da memória, a 
mestra da vida, a mensa-
geira da antiguidade.

Os autos dos processos 
judicias contam histórias. 
Retratam fatos, aconteci-
mentos, vidas e valores 
de determinada época.

Por isso, vamos aos fa-
tos.

Em determinada co-
marca, realizava-se um 
júri. A defesa postulava a 
absolvição. A acusação, a 
condenação.

Os ânimos se exalta-
ram, promotor e advo-
gado engalfinharam-se, 
afastaram-se dos argu-
mentos jurídicos. Deram 
origem às ofensas ver-

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 7.230.568,34 2,55 7.266.939,59 2,54 7.097.748,49 2,44 6.785.248,05 2,30
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 16.176.043,91 5,70 16.302.744,08 5,70 16.570.636,97 5,70 16.826.764,09 5,70
Limite Legal (art. 20) 17.027.414,64 6,00 17.160.783,24 6,00 17.442.775,76 6,00 17.712.383,26 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades: 0,00

R$

0,00
Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

496.327,65

3º Quadrimestre

0,00635.658,81

% RCL

290.712.929,41 295.206.387,62

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:
Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras
Subtotal

0,00

635.658,81

    Bancos – C/Movimento
0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    283.790.243,06 286.013.054,01

496.327,65

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno
Luiz Gustavo Perez Ferreira

Jaboticabal,  30 de dezembro  de 2020.

Uilson José de Miranda
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

635.658,81

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 02/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legisla-
ção 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, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 
39/2020, 40/2020, 41/2020 e 01/2021;

Considerando a edição do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 
2020, suas alterações e demais medidas referentes ao controle da pandemia.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 27 de fevereiro de 2021:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 20/2020, 

nº25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 32/2020, 
34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020 e 01/2021.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais de Inqué-
rito 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, 36/2020, 
37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020 e 01/2021

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir do dia 27/01/2021.

Jaboticabal, 26 de janeiro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 03/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso das atribuições que lhe compete a legis-
lação
vigente:

Considerando 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, 
36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020 e 40/2020, 41/2020, 01/2021 e 02/2021, referen-
tes às medidas do Poder Legislativo diante da pandemia do coronavírus (COVID-19);

Considerando a edição do Decreto Municipal nº 7.319/2021, que disciplinou 
o retorno das atividades presenciais dos servidores públicos municipais da administra-
ção direta e autárquica;

RESOLVE alterar artigo 3º do Ato da Presidência nº 20/2020:
Art. 1º. O artigo 3º do Ato da Presidência nº 20/2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação:
“Art. 3° A dispensa de comparecimento pessoal dos servidores efetivos 

e comissionados às dependências da Câmara Municipal de Jaboticabal depen-
derá, em todas as hipóteses, de apresentação de atestado médico e de submis-
são à perícia médica, com indicação expressa da necessidade da dispensa em 
razão de comorbidade que acarrete especial risco à saúde do servidor.

§1º. Os servidores que atualmente encontram-se dispensados do com-
parecimento deverão providenciar atestado médico atual no prazo máximo de 15 
(quinze) dias contatos da vigência do presente ato, a fim de que seja submetido 
à perícia médica, permanecendo a dispensa anteriormente concedida durante a 
conclusão do trâmite.

§2º. Durante o período de dispensa de comparecimento, havendo possi-
bilidade, o servidor permanecerá exercendo as atribuições do cargo remotamen-
te, sob a coordenação e acompanhamento da chefia imediata.

§3º. Em sendo inviável a prestação do serviço remoto, deverá ser prio-
rizada a concessão de férias.

§4º A dispensa de que trata o “caput” do presente artigo não corres-
ponde à licença para tratamento de saúde prevista no artigo 128, I, da Lei nº 
3.736/2008 e ocorrerá sem prejuízo dos direitos estatutários.”

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 29 de janeiro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

PORTARIA

Nº 3, DE 27 DE JANEIRODE 2021 - Autoriza cumprimento do Horário Espe-
cial de servidora estudante.

bais.
Instalou-se a Teratolo-

gia.
O Magistrado era Tera-

tólogo, verdadeiro perito.
Tentou acalmar os âni-

mos, sem êxito.
Os gritos e berros eram 

ouvidos dentro e fora do 
Fórum.

Um caboclo, atraído 
pelo barulho, desceu de 
seu cavalo. Amarrou-o 
em uma árvore e foi as-
sistir ao show.

Em determinado mo-
mento, o cavalo relin-
chou.

Um dos contendores 
não perdeu a chance:

- Vossa excelência soli-
citou um aparte?

Gargalhada geral na 
plateia!

Contudo, a reação foi 
fulminante:

- Não. Este foi o eco da 
própria argumentação de 
vossa excelência!

O Juiz perdeu a paciên-
cia. Suspendeu a sessão 
por dez minutos.

Chamou-os para uma 
conversa reservada.

Deu-lhes uma lição de 
urbanidade.

Após, prosseguiram 
os debates. Já agora com 
boas maneiras, respeito e 
argumentos substancio-
sos.

Desapontado, o dono 
do cavalo retirou-se do 
plenário.
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Seleciona para Empresa de 
Jaboticabal

Auxiliar Administrativo
Contábil / Fiscal

Processo Seletivo 01/2021

Regime de Contratação C.L.T.
Requisitos:

Desejável: Curso Superior  completo ou cursando, Ciências Contábeis, 
Administração ou áreas afins.

Experiência na função.

Horário de Trabalho:
Segunda à Sexta-feira  07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30

Salário: R$ 1.668,00

Benefícios: 
Vale Alimentação R$ 416,00,

Convênio Médico Individual com coparticipação,

Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo.

Conhecimentos:

Na área contábil e fiscal, legislação fiscal e tributária, práticas fiscais.

pacote office, sistema de gestão empresarial (ERP), 

Atividades:

Triagem de documentos fiscais, escrituração fiscal, preparação e entrega 
das declarações acessórias, apoio na conferência, registro e fechamento 

do movimento financeiro/fiscal/tributário, apoio na preparação e 
acompanhamento dos contratos de transferências dos bens de projetos. 

Cumprir a política antissuborno, código de ética e de conduta da empresa 
ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 37001.

Competências Comportamentais:

Responsabilidade, ética, boa comunicação oral e escrita, organização e 
trabalho em equipe.

Interessados encaminhar currículo 
completo com foto tamanho 3x4 até 

10/02/2021 para:

contato@nucleoprofissional.com.br

Assunto: Aux Adm Contábil / Fiscal 
01/2021

# HASTEG

#Aconteceu na quinta feira, 28, na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo uma reunião 
com a Incubadora de empresas de base tecnológica da Unesp/FCAV para a Implantação do selo 
APL, que tem como objetivo promover o desenvolvimento produtivo local, elevando a compe-
titividade e a internacionalização dos mercados.

Diversos membros estiveram na reunião e apresentaram detalhes sobre as ações que serão 
desenvolvidas a partir desta parceria entre a Secretaria e a Unesp, através da Inovajab. 

#Inovajab #Agronegócio #PrefeituraJaboticabal #Jaboticabal

#ProjetoGuri. A manifestação de interesse para novos alunos e alunas do Projeto Guri pode 
ser realizada até o dia 26 de fevereiro, de maneira online, para os polos de ensino do interior e 
litoral de São Paulo. 

Os interessados devem ter entre 6 anos e 17 anos incompletos. Para Jaboticabal, os cursos 
ofertados são os seguintes: violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo acústico, eufônio, 
trompete, trombone, saxofone, fl auta transversal, clarinete, percussão, violão, iniciação musical, 
fundamentos da música e canto coral.

As aulas terão início a partir do dia 1º de fevereiro e, independentemente do retorno presencial, 
alunos e alunas terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino à distância.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link www.projetoguri.org.br/matricu-
la2021 e preencher as informações

Não fi que calado. Sua denúncia pode salvar vidas.
Ao perceber qualquer tipo de violência contra algum idoso, seja física ou psicológica, disque 

100 e denuncie.

A partir desta terça-feira, 26 de janeiro, o CAC - Centro de Atendimento ao Coronavírus pas-
sou a atender em novo horário: os atendimentos são realizados das 7h às 19h. Após este horário 
o local passará por desinfecção.

Todos os pacientes que precisarem de atendimento após o horário citado poderão se encami-
nhar para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, que estará preparada para receber todos com 
máxima segurança. A Prefeitura reforça: procure a UPA apenas APÓS ÀS 19H.

Segundo a Secretaria de Saúde, a decisão foi tomada devido a baixa procura por atendimentos 
no CAC no período noturno e ao longo da madrugada. Vale ressaltar que, caso os atendimentos 
voltem a aumentar neste período, o CAC retomará suas atividades após às 19h.

O CAC fi ca localizado na Av. Carlos Berchieri, 125 (Clube da Terceira Idade). Para mais in-
formações, entre em contato com o Disque-COVID (16) 9.9962-5680.

#LimpezaPública. “A gente sabe que ainda tem muito lugar para chegar, mas nossas equipes 
tem trabalhado duro para deixar uma cidade mais limpa e agradável”. 

“Aos pouquinhos vamos construindo uma Jaboticabal muito melhor para se viver”

#Coronavírus #Dengue A Prefeitura de Jaboticabal realizou duas importantes ações nos dias 
22 e 23 de janeiro de 2021. Primeiro, a desinfecção da região central no combate a propagação 
do novo coronavírus. Já no sábado, 23, realizou um grande mutirão da dengue com o recolhi-
mento de entulhos e fi scalização em caixas de água. 

“Se todos contribuírem, construiremos uma cidade muito melhor � � #PMJ”
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Plenário aprova obrigatoriedade de nível superior para 
cargos de assessoria na Câmara de Jaboticabal

Câmara Municipal de Jaboticabal faz sessão 
extraordinária na quarta-feira (27/01)

Câmara de Jaboticabal prorroga medidas 
de prevenção à COVID-19

O plenário da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal aprovou por una-
nimidade na noite de 
quarta-feira (27/01), 
em sessão extraordiná-
ria, o Projeto de Lei nº 
01/2021, que altera as 
atribuições e requisi-
tos dos cargos de As-
sessor da Presidência, 
Assessor de Gabinete 
e Assessor Técnico da 
Escola do Legislativo 
existentes na Estrutura 
e no Quadro de Servido-
res do Poder Legislativo 
Municipal (Lei Nº. 4677, 
de 23 de abril de 2015).

Com o resultado, os 
ocupantes dos cargos 
comissionados (de li-
vre nomeação e exo-
neração) de assessoria 
da Casa deverão ter 
obrigatoriamente nível 

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal se reuniram em 
sessão extraordinária 
na noite de quarta-feira 
(27/01), às 19 horas, 
na sede do Legislativo 
Jaboticabalense, para a 
leitura, discussão e vo-
tação do Projeto de Lei 
No. 01/2021. Na práti-
ca, o projeto altera as 
atribuições e requisi-
tos dos cargos de As-
sessor da Presidência, 
Assessor de Gabinete 
e Assessor Técnico da 
Escola do Legislativo 
existentes na Estrutura 
e no Quadro de Servido-
res do Poder Legislativo 
Municipal (Lei nº. 4677, 
de 23 de abril de 2015).

De acordo com a pro-
posta do texto apre-
sentado, o requisito 
de escolaridade para 
os cargos de assesso-
ria passam a ser obri-
gatoriamente de curso 
superior completo, em 
atenção ao Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo (Comunica-
do SDG No. 32/2015), 
à jurisprudência do Tri-
bunal de Justiça do Es-

Diante da escalada 
dos casos de COVID-19 
registrados no municí-
pio nas últimas sema-
nas, a presidente da 

superior completo. O 
projeto, por sua vez, 
não alterou os valores 
de vencimentos nem 
mesmo o número de 
cargos já existentes na 
estrutura do Quadro de 
Servidores do Legisla-
tivo Municipal, que se-
gue sendo: um cargo de 
Assessor da Presidência 
(R$ 3.837,95); 29 car-
gos de Assessor de Ga-
binete (R$ 3.015,80), e 
um de Assessor Técnico 
da Escola do Legislati-
vo (R$ 3.015,80), todos 
com carga horária de 40 
horas semanais.

Entre as atribuições 
do cargo de assessor 
de gabinete, por exem-
plo, está a de realizar 
atividades de nível su-
perior que exijam a 
confiança direta e pes-

tado de São Paulo e do 
Supremo Tribunal Fede-
ral, uma vez que passa 
a descrever de forma 
clara e objetiva atribui-
ções que exigem a con-
fiança pessoal e direta 
para atividades de nível 
superior, excluindo ati-
vidades burocráticas, 
técnicas ou operacio-
nais – estas exclusivas 
de cargos de provimen-
to efetivo (por concurso 
público).

Entre as atribuições 
do cargo de assessor 
de gabinete, por exem-
plo, está a de realizar 
atividades de nível su-
perior que exijam a 
confiança direta e pes-
soal do Vereador, para 
atendimento das neces-
sidades da atividade-
-fim parlamentar, bem 
como realizar tarefas 
que envolvam assesso-
ramento direto, com-
preendendo as ativida-
des de coleta de dados, 
análise de documentos, 
planejamento, estudos, 
pesquisas, desenvol-
vimento de políticas 
públicas, implantação 
e coordenação de tra-

Câmara Municipal de Ja-
boticabal, Renata Assi-
rati, decidiu prorrogar, 
a partir de quarta-feira 
(27/01), as medidas 

soal do Vereador, para 
atendimento das neces-
sidades da atividade-
-fim parlamentar, bem 
como realizar tarefas 
que envolvam assesso-
ramento direto, com-
preendendo as ativida-
des de coleta de dados, 
análise de documentos, 
planejamento, estudos, 
pesquisas, desenvol-
vimento de políticas 
públicas, implantação 
e coordenação de tra-
balhos parlamentares, 
propiciando a aplicação 
concreta de conhecimen-
to de nível superior me-
diante análise reflexiva 
do contexto, contribuin-
do para o pleno desen-
volvimento dos traba-
lhos parlamentares.

A matéria agora se-
gue para sanção do pre-

balhos parlamentares, 
propiciando a aplicação 
concreta de conheci-
mento de nível superior 
mediante análise refle-
xiva do contexto, con-
tribuindo para o pleno 
desenvolvimento dos 
trabalhos parlamenta-
res.

Ainda segundo a ex-
posição de motivos 
apresentada no projeto, 
“… o Vereador não se 
distancia do cidadão co-
mum, costumeiramen-
te permanecendo com 
suas ocupações, seja 
na iniciativa privada, 
seja no funcionalismo 
público, razão pela qual 
ainda sob esse aspecto 
é fundamental que con-
te com assessoria no 
exercício da atividade 
parlamentar. Ademais, 
nas atividades parla-
mentares, ao Vereador 
se apresentam matérias 
diversificadas afetas 
ao interesse local, sen-
do imprescindível o 
assessoramento direto 
por meio de agente de 
sua confiança pessoal 
que disponha de co-
nhecimentos de nível 

de contenção tomadas 
pelo Legislativo contra 
a disseminação do ví-
rus (Ato da Presidência 
nº 02/2021). A medida 

feito municipal Profes-
sor Emerson (PATRI). A 
íntegra da sessão está 
disponível para visua-

superior, propiciando o 
pleno desenvolvimento 
da atividade-fim parla-
mentar”.

Embora a Casa ainda 
esteja regimentalmente 
em recesso parlamen-
tar, que segue até o dia 
01 de fevereiro, como 
manda o Regimento In-
terno - em consonân-
cia com a Constituição 
Federal -, as sessões 
extraordinárias podem 
ser convocadas neste 

lização ou download no 
portal de vídeos oficial 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br), 

bem como também pe-
las mídias sociais do 
Poder no YouTube e Fa-
cebook.

é válida até o dia 27 de 
fevereiro. Na decisão, 
a Chefe do Legislativo 
também considerou a 
edição do Decreto Es-
tadual nº 64.881, de 22 
de março de 2020, suas 
alterações e demais me-
didas referentes ao con-
trole da pandemia no 
Estado de são Paulo.

De acordo com o bole-
tim epidemiológico mu-
nicipal divulgado na úl-
tima terça-feira (26/01), 
Jaboticabal já contabi-
lizava 2.480 casos con-
firmados; 73 óbitos; e 
100% dos leitos UTIs 
COVID ocupados.

Com isso, o atendi-
mento da Câmara se-
gue em horário reduzi-
do, das 8h às 13horas 
de forma ininterrupta. 
Além disso, a obriga-
toriedade do uso de 
máscaras faciais para 
todos que acessarem 

as dependências da Câ-
mara, além de reforçar 
medidas de higiene das 
mãos, com a utilização 
de álcool gel, seguem 
vigentes.

As sessões ordiná-
rias estão mantidas, 
porém, restritas pre-
sencialmente aos ve-
readores e servidores 
que atuam diretamente 
no plenário. As sessões 
seguem sendo trans-
mitidas pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br) para que 
os munícipes acompa-
nhem as decisões do 
plenário.

Igualmente segue vá-
lida a recomendação 
para que os atendi-
mentos presenciais na 
Câmara sejam realiza-
dos somente quando 
forem imprescindíveis 
e preferencialmente na 
recepção ou no saguão 

da Casa, devendo o ci-
dadão dar preferência 
aos meios tecnológicos 
para acesso às informa-
ções, como e-mails, re-
des sociais, Ouvidoria 
da Câmara (16) 99601-
8606, Serviço de Infor-
mação ao Cidadão (E-
-SIC), ou por telefone 
(16) 3209-9477.

Previna-se do contá-
gio do COVID-19:

- Lave as mãos com 
água e sabão, ou use ál-
cool em gel;

- Cubra o nariz e boca 
ao espirrar ou tossir 
com o antebraço ou um 
lenço de papel descar-
tável;

- Evite aglomerações;
-Mantenha os ambien-

tes bem ventilados;
-Não compartilhe ob-

jetos pessoais, como ta-
lheres, copos e celular;

Fonte: Ministério da 
Saúde.

período.
A presença do pú-

blico no Plenário ain-
da não está permitida, 
por conta do combate à 
disseminação do coro-
navírus em tempos de 
pandemia (Ato da Pre-
sidência no. 02/2021 
– publicado na quarta-
-feira, 26/01). A sessão 
extraordinária poderá 
ser acompanhada ao 
vivo pela WEBTV da 
Câmara com acesso 

disponível pelo site 
oficial do Poder Legis-
lativo jaboticabalen-
se (www.jaboticabal.
sp.leg.br > menu “CO-
MUNICAÇÃO” > “WEB-
TV Câmara”). O vídeo 
também estará dispo-
nível no Portal de Ví-
deos oficial da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br), além do ca-
nal da Câmara no You-
Tube (WEBTV CMJabo-
ticabal).
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HOMENAGEM/DESTAQUE

P/ Reginaldo Coelho 
Quem teve o privi-

légio de ser atendida 
(o) por ele? Senhoras e 
senhores do Grupo Tú-
nel do Tempo Jabuka, o 
nosso homenageado em 
destaque, é nada mais, 
nada menos que Alber-
to Geber, “o Berto “, e lá 
se vão 61 anos calçando 
os pés de milhares... ja-
boticabalenses ou não, 

que durante 40 anos 
passaram pela Sapata-
ria Tavares e 21 anos 
(até hoje), em Grecco 
Calçados, muito religio-

so, Berto é Ministro e 
Sacristão há 25 anos na 
Igreja Aparecida Berto, 
receba os aplausos de 
todos do Grupo Túnel 

do Tempo Jabuka. 

Vida longa berto. 
#gratidao Daniela e Fer-
nando Grecco

Hospital e Maternidade Santa Isabel imuniza 
médicos e colaboradores contra o Coronavírus

A Enfermeira Marieli 
Médici Fornezari, que 
atua na linha de frente 
na unidade Covid-19, 
foi a primeira colabora-

dora do Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel - 
HMSI a receber a vacina 
Coronavac. Ela recebeu 
o imunizante Corona-

vac, desenvolvido no 
país pelo Instituto Bu-
tantan, na sexta-feira, 
dia 22 de janeiro. 

O gerente de enfer-

magem do HMSI, Márcio 
Ramos aplicou a vacina 
em Marieli. A informa-
ção sobre a vacinação é 
lançada em sistema em 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

A Diretoria da Associação dos Proprietários do Bourbon Re-
sidence, inscrita no CNPJ 35.825.037/0001-33 convoca todos os 
membros que estejam em condições de exercer o direito de voto, 
de acordo com seu estatuto social, para participarem da Assem-
bléia Geral Ordinária, que realizar-se-á no salão  social do em-
preendimento, no dia 01 de março de 2021, as 18:00 horas, em 
primeira convocação, caso tenha presença da maioria absoluta 
dos membros, senão, instalar-se-á, as 19:00 horas do mesmo dia, 
em segunda convocação, independentemente do número de asso-
ciados presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA:1) Entrega das áreas comuns à Associação; 2) Eleição do 
síndico e fixação de sua remuneração; 3) Contratação de empresa 
administradora; 4) Investimentos em Manutenção e Segurança; e 
5) Outros assuntos de interesse dos membros da associação. Será 
permitida aos membros da associação se fazerem representar na 
Assembléia por procuradores, desde que munidos de procuração 
original, com poderes específicos para tanto, com firma reconhe-
cida. Mais orientações e informações podem ser consultadas pelo 
telefone (16) 3203-2342 das 08:00h às 17:00h.

Jaboticabal, 29 de Janeiro de 2021

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
DO BOURBON RESIDENCE

AIRTON CAMPLÉSI JUNIOR
PRESIDENTE

tempo real, permitin-
do cadastros contendo 
lote e validade do imu-
nizante administrado. 
A enfermeira Marieli 
será a responsável pela 
aplicação das vacinas 
em todos os profissio-
nais do Hospital.

O HMSI recebeu 100 
doses da vacina, que 
serão utilizadas para 
imunização de médi-
cos, equipe de enfer-
magem e para todos 
os colaboradores que 
atuam  diretamente na 
Unidade Covid, como 
profissionais das áreas 
de limpeza e higieniza-
ção, manutenção,  além 
de maqueiros, moto-
ristas de ambulância. 
Também serão vacina-
dos os profissionais de 
enfermagem que atuam 
no Centro de Referên-
cia 24 horas da Unimed 
que são a porta de en-
trada de convênios e 
particulares para Uni-
dade Covid e os profis-
sionais do Laboratório 
Unimed que são os res-

ponsáveis pela coleta 
de sangue de todos os 
pacientes da Unidade 
Covid SUS e convênios.

“Seguindo o proto-
colo de vacinação ado-
tado pelo Governo do 
Estado de São Paulo, 
a imunização prioriza 
todos os profissionais 
essenciais para o fun-
cionamento da Unida-
de Covid e que se ex-
puseram durante todos 
esse tempo se doando 
para dar o melhor aos 
pacientes.”, destaca o 
coordenador do HMSI, 
Dr. Jeyner Valério Jú-
nior. Todos que recebe-
ram a primeira  dose da 
Coronavac, receberão a 
segunda dose em até 
21 dias. 

Além da vacina con-
tra a Covid-19, os cola-
boradores do HMSI tam-
bém são imunizados 
contra outras doenças. 
O acompanhamento 
do calendário vacinal 
é realizado durante  os 
exames periódicos dos 
profissionais.
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE 
JABOTICABAL - BALANÇO DAS ATIVIDADES 2019 / 2020

Ao terminar a gestão 
do biênio 2019 / 2020, 
o Conselho Municipal 
de Política Cultural de 
Jaboticabal (CMPCJ) 
apresenta o balanço de 
suas atividades: 

Diretoria Executiva
Presidente: Abel Apa-

recido Ziviani - (Facul-
dade São Luis)

Vice-presidente: An-
dré Luis Sousa Dias - 
(Cultura)

1º Secretário: Dr. 
Mentore Conti - (OAB)

2º Secretário: Angelo 
Mariotto Caruso - (DEL)

1ª Tesoureira: Mônica 
Gorayb Reino - (SECEL)

2º Tesoureiro: Mar-
celo Henrique Villa dos 
Santos (Audiovisual, 
Comunicação Social e 
Cultura Digital)

Obs.: Gestão: 15-04-
2019 a 14-04-2020 (1 
ano) prorrogada até 28-
12-2020= 20 meses.

 
13 Sessões Ordinárias 

e 1 Extraordinária
16-04-2020 - Auditó-

rio “José Antônio Mar-
ques” - Paço Municipal 
“Dayton Aleixo de Sou-
za” - Eleição e posse da 
Diretoria Executiva

14-05-2019, 13-06-
2019 , 23-07-2019 , 15-
08-2019, 17-09-2019 , 
17-10-2019,12-11-2019 
, 05-12-2019 - Auditó-
rio “José Antônio Mar-
ques” - Paço Municipal 
“Dayton Aleixo de Sou-
za

20-01-2020 - Faculda-
de São Luis

27-02-2020 - Colégio 
Santo André

(Período de interrup-
ção devido à situação 
de saúde)

19-08-2020 - (Sessão 
Extraordinária) Virtual

25-08-2020 - Virtual
28-12-2020 - Virtual 

(Eleição no nova direto-
ria executiva)

Reuniões Extraordi-
nárias (3): 2 no Cine 
Sebo e 1 na Câmara Mu-
nicipal

Ato Solene: Homena-
gem ao músico, cantor 
e luthier - André Val-
dambrini  (Banda Kolt) 
- Trama Music Hall - 20h 

Visitas Culturais: 29-
02-2020 - Período ma-
tutino - Conhecimen-
to das obras do artista 
Alex Benedito dos San-
tos e outras - Senac Ja-
boticabal,  Escritório 
Empresa “André Maria” 
e Restaurante “Mamma 
Mia”

Convites efetuados: 
51 Convites efetuados 
(50)

Lançamento do livro 
de Clóvis Roberto Ca-
palbo sobre a “História 
do Clube Jaboticabal” 
- Praça Duílio Poli - 17-
05-2019.

Concurso Fotográfico 
da Associação Jabotica-
balense de Cultura - AJC

Corrida e Caminha-
da Therezinha Nazário 
Martucci -19-05-2019 - 
Cerea de Jaboticabal;

Acompanhamento 
junto a Banda Musical 
São Luís em apresenta-
ção em Monte Alto - 19-
05-2019;

Chá Cultural no Cam-
pus da Unesp Jaboti-
cabal  - 29-05-2019; 
Cerimônia “Bravos Ja-
boticabalenses” em ho-
menagem aos Heróis da 
Revolução de 1932 - 13-

07-2019 - 10h - Praça 9 
de Julho;

Feira Nacional do 
Amendoim - 15 a 17-08-
2019 - Estação de Even-
tos “Cora Coralina”;

Exposição de Xilogra-
vura - 15 a 30-08-2019 
- Museu Histórico “Alo-
ísio de Almeida”;

Septeto Obsoleto - 
Trama Music Hall - 15-
08-2019;

Palco “Culturando” na 
Festa do Peão de Barre-
tos - Atrações de Jabo-
ticabal / 80 artistas - 
15,17 e 22-08-2019;

Expo Ilusão de Reali-
dade - Elisabeth Otani 
- 19 a 25-08-2019 - Ja-
boticabal Shopping;

Convite para a audi-
ência pública da Lei Or-
çamentária Anual - LOA 
- 22-08-2019 - 5ª feira, 
20h na Câmara Munici-
pal;

Lançamento do 17º 
fascículo - Personagens 
da História de Jabotica-
bal - Victor Lamparelli 
Junior - 23-08-2019 - 
19h30 - Escola de Arte 
- Autoria de Julio Cesar 
Bellingieri  Realização 
AJC;

Banda Musical São 
Luis no Cortejo Cultu-
ral de Barretos - 25-08-
2019 - 9h - Ruas cen-
trais

Rock Solidário - 06 e 
07-09-2019 - Concha 
Acústica;

Parada Cívico/Militar 
de 7 de Setembro de 
2019 - 8h

Retorno da Banda Mu-
sical São Luis no Festi-
val Zequinha de Abreu 
em Santa Rita do Passa 
Quatro, competiu por 
11 vezes com 8 con-
quistas de campeã; 

Concerto de Gala em 
Homenagem aos 107 
anos da Corporação Mu-
sical “Gomes e Puccini” 
- UNESP - 26-09-2019;

5º Acústico Rosa na 
Concha Acústica - 20-
09-2019;

Quinta no Museu - 
Economia Solidária com 
venda de produtos ar-
tesanais de artistas do 
Assentamento “Terra 
Rica” de Córrego Rico;

Exposição Coletiva 
de Artes “Vivendo Cora 
Coralina”  Saguão do 
Paço Municipal ”Dayton 
Aleixo de Souza” - 8h 
às 16h30 - 14 a 18-10-
2019; 

Semana Nacional do 
Livro e da Biblioteca 
“Prof. Waldemar Mar-
tins” (Patrono 2019) - 
Biblioteca Pública Muni-
cipal “Julia Luiz Ruete” 
e Faculdade São Luis - 
21 a 25-10-2019; 

Abertura das Festivi-
dades Natalinas 2019 - 
15-11-2019  20h - Praça 
Dr. Joaquim Batista;

Orquestra de Câmara 
de Taquaritinga Salão 
Nobre do Colégio San-
to André - 13-11-2019 
- 19h30; 

Oficina: Laboratório 
em atuação para Cine-
ma - Museu Histórico 
“Aloísio de Almeida” - 
14-11-2019 - 13h / 17h; 

Oficina de Canto e Ex-
pressividade - Richard’s 
Academia  15-11-2019 - 
18h30; 

11º Festival de Capo-
eira “Ginga que Educa” 
- 15 e 16-11-2019; 

22ª Semana de Arte & 
Música - Escola de Arte 

Prof. “Francisco Berlin-
gieri Marino” - 17-11 a 
13-12-2019; 

Apresentação do Co-
ral Art Melodia - Paço 
Municipal “Dayton Alei-
xo de Souza” - 18-11-
2019 - 15h; 

Chá da Consciência 
Negra - Centro de Con-
venções “Prof. Dr. Ival-
do Melitto” - Unesp - 20-
11-2019 - 17h30;

Quinta no Museu - 
Banda Amina a Trois - 
21-11-2019 - 20h;

Dia da Música - Coral 
de Jaboticabal Centro 
de Convenções  “Prof. 
Dr. Ivaldo Melitto” - 
Unesp - 22-11-2019 - 
20h; 

Abertura das Festivi-
dades Natalinas 2019 
- Praça Dr. Joaquim Ba-
tista - 05-12-2019 - 20h; 

Vozes de Natal - Jabo-
ticabal Shopping - 05 a 
19-12-2019  20h; 

Feira de Natal - Core-
to Maestro “Edú Valé-
rio” - Praça Dr. Joaquim 
Batista - 05 a 23-12-
2019; 

Peça: Seis persona-
gens a procura de um 
autor Grupo de Teatro 
da Escola de Arte “Mãe 
eu tô no Palco - Salão 
nobre da Escola de Arte 
- 05-12-2019 - 20h; 

Cinema de Graça - 
Concha Acústica - 07 e 
08-12-2019; 

Acendimentos das 
Luzes Natalinas do Se-
nac e Desfile Típico 
de Natal - Banda Musi-
cal São Luis com Papai 
Noel e noeletes - Vias 
centrais - 09-12-2019 - 
19h30; 

Recital: Abertura Co-
ral ArtMelodia - Salão 
nobre da Escola de Arte 
- 09-12-2019 - 19h; 

Recital: Abertura Or-
questra Sinfônica Jo-
vem da Escola de Arte, 
regência de Júnior Bar-
bosa e Murilo Luppia - 
Salão nobre da Escola 
de Arte - 10-12-2019 - 
19h; 

Recital: Abertura 
Orquestra de Cordas 
Caipiras, com maestro 
Thiago Brasil - Salão 
nobre da Escola de Arte 
- 11-12-2019 - 19h; 

Peça: A Farsa da Boa 
Preguiça - Grupo de Te-
atro da Escola de Arte 
“Mãe eu tô no Palco” - 
Salão nobre da Escola 
de Arte - 12-12-2019 - 
20h;

Dança: O Livro Mági-
co do Ballet - Salão no-
bre da Escola de Arte 
-13-12-2019 - 19h;

Marché de Natal - 
Aliança Francesa de 
Jaboticabal  Boulevard 
- 06, 07, 12, 13 e 14-12-
2019; 

FestivAlto 4 - Encon-
trão Tradicional de Co-
reto Corporação Mu-
sical Gomes e Puccini 
de Jaboticabal - Monte 
Alto - 19-12-2019; 

FestivAlto 4 - Des-
pedida da Banda Kolt  
Monte Alto - 20-12-
2019 - 21h;

4º Baile Pré Carnaval 
“Máscara Negra” - 15-
02-2020 - Sábado  21h 
- Mascagni - Em prol do 
Recanto Menina;

2 Super Matinês Car-
naval “Folia em Família” 
- Mascagni - 23 (domin-
go) e 25-02-2020 (terça 
feira, com concurso de 
fantasias infantis) - 15h 
/ 19h;

Sarau Cultural - 28-
02-2020 - 19h - Parque 
1º de Maio - Apresenta-
ções musicais, conta-
ção de histórias e roda 
de conversas;

Quinta Instrumental 
- Galeria Novo Espaço 
- 20h, todas as quintas 
feiras;

Reinauguração Cine 
Theatro Municipal “Ma-
noel Marques de Mello” 
- Dezembro 2020;

Citações: 4 - Compa-
nhia Clara Weiss de São 
Paulo, no Cine Theatro 
Municipal em 1927;

Museu Histórico de 
Jaboticabal, destaque 
no 3º Simpósio Cien-
tífico do Conselho 
Internacional de Mo-
numentos e Sítios da 
Universidade Federal 
de Minas Gerais - UFMG 
em Belo Horizonte;

50 anos do Festival 
Internacional de Inver-
no de Campos do Jor-
dão “Dr. Luís Arrobas 
Martins”, criado pelo 
jaboticabalense Luiz 
Eduardo Bandeira de 
Mello Arrobas Martins 
em 1969, então Secre-
tário de Estado da Cul-
tura.

Maestro e arranjador 
Arley Mazzuia e família 
artística, que se apre-
sentou no Teatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro 
no show de Ivan Lins e 
outros locais.

Festa do Quitute 
2019 - 60 apresenta-
ções artísticas;

Homenagens In Me-
moriam: 6 Coronel Ma-
estro Antônio Domin-
gos Sacco - Professor, 
arranjador e Maestro 
Regente;

Dr. Jeyner Valério - 
Advogado e músico

Aparecido Paiva 
(Pagé) - Ator e artesão 
ceramista;  

Prof. Waldemar Mar-
tins - Educador, am-
bientalista, poeta, es-
critor e fundador da 
Banda Musical São Luis;

Norival Hermenegil-
do Luppia (Vavá) - Mú-
sico;

Placídio Amâncio 
(Alin) - Ator e músico.

Moções de Congra-
tulações: 13 - Departa-
mento de Cultura - Re-
ativação e realização 
do 2º Festival de Músi-
ca Popular Brasileira - 
Concha In Concert;

Comerciante, advo-
gado e escritor Clóvis 
Roberto Capalbo, pelo 
lançamento do seu oi-
tavo livro intitulado “A 
História do Club Jaboti-
cabal - 1922 / 1978;

APAE de Jaboticabal 
pelas participações e 
resultados no Festival 
Regional “Nossa Arte” 
e XV Festival Estadual 
“Nossa Arte”;

Departamento de 
Cultura, Tiro de Guer-
ra e Comissão dos 100 
Anos do TG de Jaboti-
cabal pela realização 
do Desfile Cívico/Mi-
litar de 7 de Setembro  
de 2019;

Companhia de Reis 
de Córrego Rico - Cir-
cuito Natalino 2019;

Coro Jabunesp - Ano 
Cultural 2019;

Banda Musical São 
Luis - 10 apresentações 
no Ano Cultural 2019;

Mascagni - Super Ma-
tinês e Concurso de 
Fantasias Infantis Car-
naval 2020;

Laffranchi - Matinês 
do Carnaval 2020;

Prainha - Matinês do 
Carnaval 2020

Sociedade dos Servi-
dores da Unesp - Mati-
nês do Carnaval 2020;

Afosè Ómò Òrunmìlà 
- Ribeirão Preto - Srª 
Yálòrísá Neide Ribei-
ro (Mãe Neide) - Sacer-
dotisa de Yánsàn (ya) 
(jaboticabalense) e Sr. 
Bàbáláwo Paulo Cé-
sar Pereira de Oliveira 
(Bàbá Tolomi Ifatide 
Ifamoroti);

Saudação: De feliz 
gestão ao conselheiro 
Thiago Henrique Petru-
celli pela eleição a pre-
sidente da Associação 
Jaboticabalense de Cul-
tura - AJC;

Convidados (as): 3 - 
William Silva dos San-

tos, diretor proprietário 
de empresa de cultura 
“Willians Group”, sedia-
da em Jaboticabal - 18-
09-2020, explanação 
sobre o Plano Municipal 
de Cultura de Jabotica-
bal; 

Drª Luciana Laurindo 
Bergo - Advogada da 
Prefeitura Municipal - 
Orientações na Monta-
gem do PMCJ; 

José Mário de Oliveira 
- Diretor de Cultura de 
Jaboticabal - Assuntos 
culturais diversos (2 
vezes);

Thais Creolezio - 
Agente Cultural - Expla-
nação do Plano de Ação 
da Construção do Plano 
Municipal de Cultura;

Juracy Ziviani (Tim) - 
Convite do CEREA e co-
laborações diversas;

Diversos familiares 
dos homenageados In 
Memorian;                        

Montagens (2): 1- An-
teprojeto do Plano Mu-
nicipal de Cultura de 
Jaboticabal, onde foi 
estudado, analisado, 
elaborado e revisado 
pelo nosso colegiado 
por longos meses no 
decorrer dessa ges-
tão, (abril a dezembro 
de 2019), sendo nove 
sessões ordinárias e 3 
reuniões extraordiná-
rias para tanto.  2 - Co-
missão Consultiva para 
apoio aos editais da Lei 
14.017 - “Aldir Blanc”, 
junto ao Departamento 
de Cultura.

Buscas: arquivo na 
Câmara Municipal: Pro-
cesso de criação do 
Conselho de Cultura em 
1967 e outros: 5.

Portarias: recebidas 
do prefeito municipal 
de Jaboticabal: 7. 

Ofícios emitidos: 
2019: 36 / 2020: 
20. 

Consultas Jurídicas: 
72.

Impressões: 1.942 fo-
lhas.

Divulgação: Publica-
ções na página do face-
book do conselho, 24 
notas para a imprensa 
falada e artigos para 
imprensa escrita.

Participações: mem-
bros do colegiado em 
eventos culturais diver-
sos: 14.

Agradecimentos: Ve-
reador João Bassi, Tim 
Ziviani e outros.

Desejamos uma exce-
lente gestão à nova di-
retoria executiva.

a.) Abel Aparecido Zi-
viani
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Jaboticabal	Shopping
16	3202-2668

Rua	Rui	Barbosa,	987	-	Centro
16	3204-3634

Nossas Redes Sociais

Maran Sport @maransport1

marancalcados.com.br

PEÇA PELO WHATSAPP

Basta lançar ape-
nas um olhar sobre a 
beleza desta desco-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

LÍVIA
berta First Models, 
para compreender 
todo seu encanto e 
saber que ela tem 
tudo para arrasar no 
mercado da noda. 
A new face tem 19 
anos e é da cidade 
de Ribeirão Preto, 
1,81 de altura, ge-
miniana, e já prome-
te causar em 2021.

Vamos ficar de 
olho no que vem 
pela frente!


