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Jaboticabal inicia 
vacinação de 
idosos com 75 
e 76 anos nesta 

segunda-feira, 15

Tem sequência nesta segunda-feira, 15, 
a vacinação de idosos contra o novo coro-
navírus no drive-thru do Centro de Even-
tos Cora Coralina, das 8h às 13h. A novi-
dade fi ca por conta do início da vacinação 
de idosos com 75 e 76 anos. Confi ra quem 
pode se vacinar:

- 75 e 76 anos (primeira dose);
- 77 a 79 anos (primeira dose);
- 80 anos ou mais (primeira dose);
- 85 a 89 anos (segunda dose);
- 90 anos ou mais (segunda dose).
A vacinação acontece exclusivamente no 

Centro de Eventos Cora Coralina, das 8h 
às 13h, de segunda a sexta-feira. Apenas 
na próxima sexta-feira, dia 19, a vacinação 
acontecerá das 8h às 11h em virtude da en-
trega da cesta básica aos servidores muni-
cipais.

O DECRETO PASSA A VALER NO DIA 15 DE MARÇO, 
SEGUNDA-FEIRA, E SEGUE POR MAIS 15 DIAS!

PARA ESTE FINAL DE SEMANA SEGUE DA FORMA COMO ESTÁ, DENTRO DA FASE VERMELHA
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Pandemia: aumento de consumo de 
ultraprocessados pelo Brasil

Novo estudo do Datafo-
lha encomendado pelo Idec 
mostra que os brasileiros 
de 45 a 55 anos estão con-
sumindo mais alimentos 
ultraprocessados durante 
a pandemia. O consumo 
desses produtos nessa faixa 
etária era de 9% em outu-
bro de 2019, enquanto em 
junho deste ano saltou para 
16%.

O levantamento feito em 
2020 abordou pessoas entre 
18 e 55 anos pertencentes a 
todas as classes econômi-
cas e de todas as regiões do 
Brasil, e revela que salgadi-
nhos de pacote ou biscoitos 
salgados foram os produ-
tos campeões de consumo 
em comparação com o le-
vantamento realizado em 
2019, subindo de 30% para 
35%. O segundo lugar no 
ranking ficou para marga-
rina, maionese, ketchup ou 
outros molhos industriali-
zados, cujo consumo subiu 
de 50% para 54% em 2020.

“É importante observar-
mos as mudanças que vêm 
ocorrendo no consumo 
de alimentos da popula-
ção durante a pandemia. O 
isolamento social causou 
diversas transformações 
na rotina das pessoas em 
diferentes níveis, o que im-
pacta diretamente no nos-
so modo de comer”, afirma 
Ana Paula Bortoletto, nu-

P/ Rodrigo Manolo

tricionista do Idec.
Analisando as regiões, 

57% da população no Su-
deste relatou consumir 
margarina. Em 2019, 50% 
das pessoas dessa região o 
fizeram. Em segundo lugar 
ficaram os sucos de fruta 
em caixa, caixinha ou lata 
ou refrescos em pó, com 
um aumento de 30% para 
36% no período. Já na ter-
ceira posição ficou o salga-
dinho de pacote ou biscoito 
salgado, de 27% para 33%.

Escolaridade e renda
Em relação à escolarida-

de dos participantes, 33% 
das pessoas que estudaram 
até o ensino fundamental 
consumiram salsicha, lin-
guiça, mortadela, presunto 
e outro alimento embuti-
do em 2020, enquanto esse 
consumo era de 24% no ano 
anterior. Além disso, 51% 
dos indivíduos com essa 
mesma escolaridade utili-
zaram margarina, maione-
se, ketchup e outros molhos 
industrializados em seus 
alimentos neste ano, sendo 
que 42% os consumiam em 
2019.

Já quando analisado o 
local de moradia da popu-
lação, revelou-se que o con-
sumo de pelo menos uma 
fruta diminuiu nos muni-
cípios do interior, de 68% 
para 62%. Além disso, na 
região Nordeste, a frequ-
ência do consumo de pelo 
menos uma fruta diminuiu 
de 72% em 2019 para 64% 
em 2020.

Risco
Os produtos ultrapro-

cessados são reconhecida-
mente prejudiciais à saúde, 
por conta do conteúdo ex-
cessivo de nutrientes asso-
ciados a doenças crônicas 
não transmissíveis, como 
obesidade e doenças car-
diovasculares, e portanto, 
o aumento no consumo 
desses produtos reflete di-

retamente nas condições de 
saúde da população. 

Pesquisas divulgadas este 
ano concluem que que o 
consumo de ultraproces-
sados aumenta em 26% o 
risco de obesidade. Além 
disso, aumenta o risco de 
sobrepeso, obesidade e cir-
cunferência abdominal ele-
vada em 23-34%, de síndro-
me metabólica em 79%, de 
dislipidemia em 102%, de 
doenças cardiovasculares 
em 29-34% e da mortali-
dade por todas as causa em 
25%.

“Durante a pandemia, 
devemos ficar ainda mais 
atentos à alimentação, uma 
vez que alimentos não sau-
dáveis são causadores de 
doenças crônicas como 
diabetes, pressão alta e ex-
cesso de peso que, por sua 
vez, aumentam o risco de 
formas mais graves da co-
vid-19 e também da sua 
mortalidade”, comenta Bor-
toletto.

E ainda querem rever o 
Guia Alimentar...

O Guia Alimentar para 
a População Brasileira foi 
uma das primeiras publica-
ções a valorizar o olhar sis-
têmico e sustentável para a 
alimentação, a culinária do-
méstica e foi reconhecido 
internacionalmente como 
o melhor guia alimentar do 
mundo, servindo de inspi-
ração para outros países, 
inclusive o Canadá.

Temos o direito de saber 
o que comemos, como o 
alimento irá impactar nossa 
saúde e se a nossa alimen-
tação tem qualidade nutri-
cional. No Brasil, o direito 
humano à alimentação ade-
quada está previsto em nos-
sa Constituição. Por isso, o 
ataque do Mapa (Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento) ao Guia, 
por meio de uma nota téc-
nica que pediu sua revisão, 
ameaça esse direito dos bra-
sileiros.

Em vez de cessar a dis-
cussão sobre o assunto e 
considerar o cenário epi-
demiológico de crescimen-
to vertiginoso das doenças 
crônicas não transmissíveis 
- muitas delas relacionadas 
diretamente à má alimenta-
ção -, no dia 24 de setembro 
a Ministra Tereza Cristina 
deu mais uma chance à Se-
cretaria de Política Agrícola 
ao permitir que o órgão re-
faça o conteúdo da nota e se 
embase em dados técnicos 
antes de ser endossado por 
ela para seguir ao Ministério 
da Saúde.

Fonte:https://idec.org.br/
noticia/pandemia-aumen-
to-de-consumo-de-ultra-
processados-pelo-brasil

P/ REGINALDO COE-
LHO

Hoje nossa homenagea-
da é simplesmente incrível 
em todos os sentidos. Uma 
mulher elegante, família, 
sempre alegre, de bem com 
a vida e uma excelente pro-
fissional da Educação Físi-
ca. Bem, isso sou eu quem 
diz, mas para falar dela, 
precisei da  ajuda de um ex- 
aluno, dessa  que fez a dife-
rença na vida de muitos.

DEPOIMENTO DO 
PROF. RONALDO DIAS:

1- Quando criança, ficá-
vamos brincando de empur-
rar a molecada na piscina da 
Mascagni e ela vendo aqui-
lo, juntava todos e realizava 
atividades recreativas, sem 
ter obrigação nenhuma. 

2- Sou professor de edu-
cação física por causa dela. 

3- No período de con-
curso da prefeitura, ela não 
falava bom dia, boa tarde, 

HOMENAGEM/DESTAQUE

dizia: quero você na minha 
casa às 7 da noite em ponto. 
Ela auxiliava um grupo de 
candidatos nos estudos sem 
cobrar nada. 

Senhoras e Senhores do 

Pesquisa Datafolha mostra que população brasileira segue na 
contramão do Guia Alimentar, que recomenda que esses produtos 
não devem fazer parte de uma alimentação adequada e saudável

Projeto Guri de Jaboticabal ainda 
possui vagas para alguns interessados

O processo para a ma-
nifestação de interesse de 
novos alunos e alunas do 
Projeto Guri foi reaberto no 
último dia 8 e segue até o 
dia 19 de março, de manei-
ra online, para os polos de 
ensino que ainda dispõem 
de vagas. 

Aqui em Jaboticabal 
ainda é possível realizar a 
inscrição para canto coral, 
violoncelo, contrabaixo 
acústico, eufônio, trompete, 
trombone, violino e viola 
erudita

São cursos gratuitos de 
música para crianças e ado-
lescentes de 6 a 18 anos in-
completos (o sistema car-
regará os polos com cursos 
disponíveis para a idade 
informada, respeitando a 
faixa etária de ingresso em 

cada curso*). 
Faça a inscrição no site:  

http://www.projetoguri.
org.br/matricula2021

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Reze durante 3 dias a oração de milagre do Espírito Santo
“Ore esta oração por 3 dias consecutivos, e sua oração será respondida após o terceiro dia”.
ORAÇÃO: Espírito Santo, Você que me faz ver tudo e me mostrou o caminho para alcançar meus ideais. Você que me 

deu o Dom Divino para perdoar todo o mal que foi feito para mim. Você que está em todas as instâncias da minha vida. Quero 
agradecer-lhe por tudo e confirmar com você mais uma vez, que eu nunca quero me separar de você, não importa quão grande 
seja o desejo material. Eu quero estar com você e meus entes queridos em sua glória perpétua.

Amém.  (Fazer Pedido)  -  Cláudia Ap. Freitas

Grupo Túnel do Tempo 
Jabuka... é com muita ale-
gria que lhes  apresento ela 
... Professora  Abigail Ho-
nório Gabriel. Obs.: com 
vocês...”TIA BIGA “.
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Estão querendo matar a sua esperança. Não deixe.

A movimentação do mal, 
traduzida em situações 
ruins ou na manifestação 
de pessoas em expressões 
de seus desequilíbrios, são 
frequentes neste momento 
grave da humanidade. 

O Espiritismo não fecha 
os olhos aos impactos, à dor 
e ao sofrimento que surge 
de todos os lados. E, dian-
te disso, temos uma espécie 
de lema que meu marido 
Adolfo Pavanelli Neto sem-
pre faz questão de lembrar: 
‘Se a prova do outro é passar 
pela dor, a minha é aliviar a 
dor do próximo”. É tarefa do 
Espírita Cristão, frente ao 
sofrimento do próximo, ser 
a presença divina através do 
pão, da palavra, dos braços, 
do olhar, da prece e do que 
mais puder. 

Em O Livro dos Médiuns, 

OS INCOMODADOS QUE MUDEM O LUGAR 

Esta semana o País in-
teiro vivenciou atônito um 
marco que ficará para a 
história da justiça de nos-
so Brasil. Em meio às falas 
pseudotécnicas de um Mi-
nistro da mais alta Corte ju-
dicial, uma decisão tornou 
sem efeito condenações 
criminais repisadas e julga-
das por todas as instâncias, 
legando desprestígio aos 
prolatores das decisões e tí-
tulos de incompetência.

O reflexo disso não é 
apenas a liberação do ex 
condenado e direitos políti-
cos restabelecidos. Confor-
me a CGU, esses acordos já 
resultaram na recuperação 
de mais de R$ 9,75 bilhões. 
O dinheiro que foi pago pe-
los acordos de leniência re-
alizados com empresas te-
rão que ser devolvidos pela 
União, tornando ineficaz 
todo processo realizado, 
mantendo o prejuízo que 
já era grande agora muito 
maior.

Os acordos de leniência 
funcionam com um acer-
to no qual as empresas 
interrompem as práticas 
irregulares, admitem a par-
ticipação, cooperam com as 
investigações e fornecem 
informações. Em troca, dei-
xam de ser proibidas de re-
ceber subsídios do governo 
federal, têm a multa reduzi-
da em dois terços e recebem 
isenção ou diminuição da 
proibição de celebrar con-
tratos com a Administração 
Pública. (Agência Brasil)

Um dos maiores acordos 
de leniência foi o celebrado 
com a construtora Odebre-
cht, em julho de 2018, que 
rendeu R$2,72 bilhão. O 
acerto definido com a An-
drade Gutierrez, ocorrido 
em dezembro de 2018, ren-
deu R$ 1,49 bilhão.

A delação premiada, ob-
jeto de acordos entre a jus-

P/ João Martins Neto

tiça e os corruptos foi res-
ponsável pela devolução de 
valores incalculáveis para 
os cofres públicos, chegan-
do a atingir a cifra de R$1 
bilhão em apenas um dos 
acordos feitos com o dolei-
ro Masser conhecido como 
“doleiro dos doleiros”. O 
doleiro Messer é réu de 
processos da operação Lava 
Jato do Rio por esquemas 
nacionais e transnacionais 
de lavagem de dinheiro e 
outros crimes.

Todo este dinheiro que 
poderia servir para auxi-
lio emergencial, compra de 
vacina, ajuda aos Estados e 
Municípios serão atirados 
pela janela em pacotes com 
endereço marcado, sendo 
devolvido aos bandidos com 
juros e correção monetária.

O Ministro Fachin tem 
surpreendidos em suas 
decisões até mesmo seus 
pares como assim se ma-
nifestou o Ministro Marco 
Aurélio, após o colega anu-
lar todas as condenações do 
ex condenado Lula proferi-
das pela Justiça Federal do 
Paraná.   - “Ela implica no 
tal dito pelo não dito. Nas 
quatro ações houve decisão 
da 1ª instância, 2ª instân-
cia, no Regional Federal 
do Rio Grande do Sul, de-
cisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e algumas 
decisões do Supremo. Ago-
ra, simplesmente se volta à 
estaca zero. Realmente nos 
surpreendeu a decisão, o 
pronunciamento julgando 
individualmente um habeas 
corpus e anulando tudo”.

Foi decisão dele a proi-
bição de operações nas 
favelas do Rio de Janeiro 
da polícia, seja de opera-
ções especiais ou não, bem 
como proibiu o sobrevoo de 
helicópteros legando aque-
las comunidades a perpetu-
ação do poder de traficantes 
e milícias que acabam esfo-
lando os moradores.

Para os operadores do 
direito, a decisão tomada 
pelo Ministro Fachin ex-
trapolou os limites da Lei 
processual Civil e Consti-
tucional. O recurso julgado 
“Embargos Declaratórios” 
não tem como finalidade 
alterar a sentença, apenas 
tem a finalidade de sanar 

contradição, omissão ou 
ambiguidade julgado, po-
rém não pode ter o caráter 
infringente, isto é, analisar 
novamente o caso e julgar 
mérito. Esta medida tem 
que ser realizada por outros 
meios. Verifica-se ainda 
que Um recurso de embar-
gos declaratórios (Recur-
so interno de um processo 
Habeas Corpus) alcançou 
outros três processos con-
denatórios. ABSURDO.

No Estado de São Paulo 
onde o isolamento social 
estava na faixa vermelha, 
o Governador Dória agora 
fala em fase roxa. É possí-
vel que nos próximos dias 
todo o Estado conte com um 
aprofundamento das medi-
das de restrição da covid-19, 
dado o número de mortos, 
infectados e comprometi-
mento de leitos hospitalares 
que segue batendo recordes 
diários. 

Na terça-feira (9), o Es-
tado de São Paulo registrou 
517 mortes pela covid-19, 
número mais alto desde o 
começo da pandemia. As 
taxas de ocupação dos lei-
tos de UTI são de 82,8% na 
Grande São Paulo e 82% no 
Estado. Por enquanto a fase 
vermelha do Plano SP segue 
valendo em todo o Estado 
até o dia 19 de março.  (Re-
vista: Isto é. Dinheiro). 

As restrições decreta-
das estão causando perdas 
e prejuízos a todos. Antes 
havia ainda alguma reserva 
que dava alento aos comer-
ciantes, hoje não mais. Vi-
mos nesta semana um ven-
dedor ambulante; integro, 
chefe de família, em ativi-
dade há muitos anos em Ja-
boticabal, sendo flagrado se 
apossando de um aparelho 
eletrônico, demonstrando 
que o desespero começa 
a tomar conta das pessoas 
que não tem dinheiro nem 
mesmo para as mais sim-
ples necessidades.

O número de pessoas in-
fectadas em nosso municí-
pio aumenta a cada dia e o 
sistema de saúde começa; 
além dos sinais de sobre-
carga que já vinha ocor-
rendo, não responde com a 
eficiência e eficácia que se 
esperava, embora os pro-
fissionais estejam se des-

dobrando para desenvolver 
suas atividades. Temos que 
parabeniza-los pelo exce-
lente trabalho e dedicação.

Diante de tudo isso nos 
vemos em um dilema so-
bre o tratamento precoce da 
doença COVID -19. Pouco 
se tem discutido sobre o 
assunto pelo poder Públi-
co Executivo e Legislativo 
local. O tratamento preco-
ce segundo alguns estudos 
científicos pode ser eficaz. 
Evidente que a vacina é a 
cura para a pandemia, mas 
- cadê a vacina? Não há o 
negacionismo como muitos 
falam quando se trata deste 
assunto, mas se estiver ao 
alcance das pessoas trata-
mento alternativo por que 
não administrar? A Câmara 
e Prefeitura Municipal po-
deriam se mobilizar quanto 
a discussão. Nossa cifra de 
mortos está próxima a casa 
dos três dígitos e o número 
de internados está assusta-
dor. Não se descarta as re-
gras sanitárias de proteção 
inclusive a preservação do 
distanciamento social, bem 
como a orientação do em-
prego desses compostos 
farmacológicos em certos 
tratamentos, de acordo com 
a classificação e sintomas 
da COVID-19, sempre le-
vando em consideração a 
prerrogativa da prescrição 
médica.

A exemplo disso, o tra-
tamento precoce da CO-
VID-19, recomendado pelo 
Ministério da Saúde, é ado-
tado pelas duas maiores ci-
dades do Leste de Minas, 
Governador Valadares e 
Ipatinga. 

Muitas pessoas conheci-
das, parentes e amigos que 
morreram poderiam; de 
acordo com estudos cien-
tíficos, ter uma chance de 
sobreviver, ao menos se 
tivessem se submetido ao 
tratamento precoce. A fo-
mentação deste assunto é de 
suma importância em nossa 
cidade, pois pode aumentar 
a chance de sobrevivência 
das vitimas desta horrível 
doença. Precisamos ser os 
incomodados, não para se 
mudar de Jaboticabal, mas 
para mudar e transformar o 
ambiente onde vivemos. - 
Vem comigo?

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

os Espíritas Cristãos são 
definidos como “Aqueles 
que não se contentam em 
admirar a moral espírita, 
mas que a praticam e acei-
tam todas as suas consequ-
ências. (...) A caridade está 
em todas as coisas, é a regra 
para sua conduta.” Mais à 
frente, Allan Kardec resu-
me: “O verdadeiro Espírita 
nunca deixará de fazer o 
bem; há sempre corações 
aflitos a amparar, consola-
ções a dar, desesperados a 
acalmar, reformas morais a 
realizar; aí está a sua mis-
são, e nela encontrará sua 
verdadeira satisfação.”

Acontece que, neste mo-
mento, os ataques das tre-
vas, tem tido como alvo 
todos os Cristãos, inclusi-
ve nós, Espíritas, tentando, 
sutilmente, inocular a de-
sesperança. Porque, se con-
seguirem, impedirão o con-
solo e fortalecimentos de 
milhões de outras ovelhas 
do único Pastor, Jesus. 

Os espíritos infelizes não 
abandonaram os campos de 
ação de sucesso para a nossa 
queda: o sexo desregrado, o 
álcool tão festejado, o poder 
passageiro tão cobiçado. 
Mas, tenho percebido que 

acrescentaram estes outros 
dois: incutir a desesperan-
ça nas mentes das pessoas 
e lançar deboche e desqua-
lificação ao que é grave ou 
sagrado, fazendo parecer 
‘natural’ aquilo que, na re-
alidade, é o distanciamento 
das Leis Divinas Naturais. 

Então, minha mensagem 
é: vigie, por favor. Não se 
permita contaminar pela 
desesperança! Siga reali-
zando o bem que puder. E 
o bem começa no seu pen-
samento! 

Vou repetir: Espíritos em 
trevas, outros invigilantes 
- encarnados e desencarna-
dos - têm investido tempo, 
inteligência e energia para 
semear, inocular e alimen-

tar a desesperança. Então, 
que nós possamos falar da 
Esperança, muito, sempre, 
sem qualquer distancia-
mento da dura e sofrida re-
alidade do momento. Mas 
com os olhos em soluções 
possíveis, ao alcance de 
nossos braços, olhos, pa-
lavra e bolsos que possam 
servir ao bem do próximo.

********
Sônia Monteiro Pavanelli 

é jornalista, nascida em fa-
mília espírita, é estudiosa e 
palestrante. Ela e o marido 
Adolfo Pavanelli Neto são 
responsáveis pelo Face-
book.com/Grupo de Estu-
dos Espíritas O Consolador 
de Jaboticabal.

Com apenas 17 anos de 
idade, Diogo, da cidade de 
Sertãozinho, revela-se uma 
grande promessa para o 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

COLÍRIO
mundo da moda.

Dono de olhos azuis, tra-
ços fortes e marcantes, sua 
beleza é trabalhada em 1.78 
de altura e já anda desper-
tando interesse em agências 
nacionais e internacionais.

Descoberto passeando 
pelo Ribeirão Shopping, o 
new face é representado pela 
first model sua agência mãe.

Além disso o aquariano 
tem descendência turca e 
italiana, ainda estudante, se 
prepara para o vestibular 
com foco em medicina!

De olho nele!

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1006006-16.2017.8.26.0291 O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Rodrigo Silva Badotti, 
Brasileiro, CPF 346.641.898-42, com endereço à Rua Monteiro Lobato, 987, Centro, CEP 14870-085, Jaboticabal - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Guariba - Sicoob Coopecredi, 
por meio da qual pretende a requerente reaver o valor de R$ 5.675,17 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezessete 
centavos) originados da utilização de crédito em conta corrente pelo requerido na conta mantida junto à autora. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 01 de fevereiro de 2021. K-06e13/03

LEILÃO DO TRT 15 DE ARAÇATUBA/SP

Instalações p/ indústria 19.793m², Birigui/SP,
30.088m² a.t., Rod. de acesso a Birigui – SP300, Chácara de

Recreio Terence. Inicial R$ 11.562.602,00

gilsonleiloes.com.br

02 terrenos, Jaboticabal/SP: A) 484m², R. 24 de Maio,
Lot. Nova Jaboticabal; B) 120m², Av. Líbero Badaró, 500.

Inicial R$ 147.358,00

Aumente suas vendas 
utilizando o marketing

A Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Turismo, por meio do 
Sebrae Aqui e parceiros, traz para 
Jaboticabal o curso: “Aumente 
suas vendas utilizando o marke-
ting “

Curso on-line e gratuito, com 
encontros à noite, das 18h às 22h, 
de 22/03 a 29/03

Apenas 30 vagas
Conheça o curso:
. Relação digital entre fornece-

dor e consumidor;
· Marketing tradicional (Ou-

tbound) e marketing de atração 
(Inbound);

· O funil de marketing;
· Proposta única de valor para o 

público alvo;
· Pesquisa digital;
· Persona;
· Marketing de conteúdo;
· Links patrocinados;
· Mídias e redes sociais;
· Influenciadores;
· Monitoramento;
· Ações corretivas e melhoria 

do processo.
Inscrições até sexta dia 12/03 

no Whatsapp do Sebrae Aqui: 
3203-3398 https://api.whatsapp.
com/send?phone: 551632033398
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Câmara de Jaboticabal homenageia 26 mulheres 
em alusão ao “Dia Internacional da Mulher” 

Em cumprimento aos 
protocolos sanitários frente 
ao combate da dissemina-
ção do novo coronavírus, 
entre eles a necessidade 
de distanciamento social e 
da não aglomeração, a so-
lenidade, que acontece em 
Jaboticabal há mais de 20 
anos (Decreto Legislati-
vo nº 217/1998), desta vez 
contou apenas com a pre-
sença física dos vereadores 
e servidores que trabalha-
ram no apoio ao Plenário. 

A sessão foi conduzida 
pela presidente da Casa, 
Renata Assirati, primeira 
mulher a ocupar o mais 
alto cargo do Legislativo 
jaboticabalense. A Mesa 
dos trabalhos ainda foi 
composta pelas vereadoras 
Professora Paula, Dra. An-
drea Delegada e Val Bar-
bieri, que juntas somam, 
pela primeira vez na histó-
ria de Jaboticabal, quatro 
mulheres eleitas em uma 
mesma Legislatura.

Um problema técnico 
apresentado no equipamen-
to da WEBTV após uma 
queda de energia, a cerca 
de meia hora após o início 
da solenidade, acabou pre-
judicando a transmissão ao 
vivo. Apesar do imprevisto, 
a sessão solene seguiu gra-
vada para posterior publi-
cação nos canais ofi ciais de 
multimídia utilizados pelo 
Legislativo Jaboticabalen-
se (portal de vídeos ofi cial; 
YouTube e Facebook).

As indicadas pelos par-
lamentares (duas por vere-
ador), que representaram 

no ato as mais de 36 mil 
mulheres residentes no mu-
nicípio, tiveram suas bio-
grafi as apresentadas uma a 
uma e vão receber os diplo-
mas comemorativos expe-
didos pelo Legislativo em 
suas casas.

A vereadora Dra. Andrea 
Delegada saudou as home-
nageadas em nome do Po-
der Legislativo, destacando 
a luta feminina contra a de-
sigualdade, além de chamar 
a atenção para a necessi-
dade de enfrentamento à 
exploração no trabalho, do 
assédio moral, dos baixos 
salários e violência domés-
tica sofrida por mulheres. 
“A luta pelos direitos femi-
ninos deve ser constante. 
Levando em consideração, 
todas as mudanças pelas 

quais a nossa sociedade pas-
sa, concluímos que a nossa 
batalha deve ser para que 
todas as mulheres tenham 
uma vida plena, saudável 
e feliz! Deixando para trás 
toda a descriminalização, 
o preconceito e principal-
mente, a violência!... O 
empoderamento feminino é 
uma das minhas principais 
frentes de ação. Nós preci-
samos romper barreiras que 
ainda impedem que outras 
mulheres assumam lugares 
de destaque e liderança na 
sociedade!”, discorreu a 
parlamentar.

Na sequência, Priscila 
Amaral Ribeiro falou em 
nome das homenageadas. 
Ela abriu seu discurso ci-
tando referências à mulher 
constantes na Bíblia e enal-

teceu o papel feminino na 
sociedade. “Ser mulher é 
fazer parte de uma história 
de lutas e de conquistas. Se 
há justiça no mundo, ela 
se deve a todas as mulhe-
res, que lutando por justiça 
mostrou ao mundo sua for-
ça e valor na sociedade... 
Eu como enfermeira obs-
tetra, vejo no meu trabalho 
diário, a beleza da vida nas-
cendo em cada mulher. A 
Dádiva que Deus deu a mu-
lher em ser mãe, inclusive, 
mães do coração... Não há 
algo que respire mais amor, 
mais verdade. A mulher é 
singular sob todos os pon-
tos de vista”, manifestou 
Priscila.

Antes de declarar encer-
rada a solenidade, a presi-
dente da Casa igualmente 

parabenizou: “Externo, ain-
da, a grata satisfação de to-
dos nós, representantes da 
população de Jaboticabal, 
em podermos prestar esta 
singela, porém maravilho-
sa homenagem, que contou 
com tão lindas histórias de 
mulheres fortes, determi-
nadas, dedicadas, empreen-
dedoras, cuidadoras... Res-
ponsáveis por tão grandes 
feitos, que proporcionam o 
progresso, a paz e o amor 
de tantas pessoas e também 
da nossa sociedade”, pon-
tuou Renata.

A íntegra dos discursos 
está disponível no vídeo da 
sessão solene.

Confi ra abaixo a lista das 
homenageadas de 2021:

Pepa Servidone
Leovegilda Florencio da 

Silva
Maria Aparecida Alberti-

no Ferreira

Dra. Andrea Delegada
Maria de Fátima Bertini 

Fernandes
Maria Lúcia Pereira da 

Costa

Gregorio Casagrande
Anna Aff onso Vendrami-

ni
Maria Izabel Semião Du-

arte

Dr. Edu Fenerich
Eneida Maria Crasto de 

Lima Fenerich
Maria Teixeira Mendes

Daniel Rodrigues

Fabiana Gonçalves Ro-
drigues Martins Silva

Sônia do Nascimento 
Martinez

Gilberto de Faria
Neila Aparecida Vaz de 

Lima Martins
Solange Stigliano Cardo-

so

Prof. Jonas
Antônia Rosa Campos da 

Costa
Nadir Henrique Chaves

Dr. Mauro Cenço
Angela Maria de Stéfani 

Ruggiero
Rita de Cássia Turco 

Marchiori

Profa. Paula
Juliane Mello
Maria Caires dos Santos

Paulo Henrique Advoga-
do

Maria Helena Stock da 
Silva

Elisangela Martinez 
Marques da Silva

Renata Assirati
Maria Abadia Rossi 

Sforcini
Priscila Amaral Ribeiro

Ronaldinho
Benedita Aparecida de 

Paula
Therezinha Nazário Mar-

tucci

Val Barbieri
Mirtes Inês Rinaldi Al-

ves de Souza
Vera Lúcia Palla 

A Câmara Municipal de Jaboticabal homenageou em sessão solene, na segunda-feira 
(08/03), 26 mulheres em alusão ao “Dia Internacional da Mulher”.

Comissão de Educação pede fechamento de escolas 
municipais, estaduais e privadas por 15 dias em Jaboticabal
A Comissão de Edu-

cação, Cultura, Esportes, 
Lazer e Meio Ambiente 
da Câmara Municipal de 
Jaboticabal encaminhou 
na quinta-feira (11/03), ao 
Poder Executivo, um ofício 
solicitando o fechamento 
de escolas municipais, esta-
duais e privadas por 15 dias 
em Jaboticabal.

Além dessa medida, a 
comissão ainda pede prio-
ridade da segurança ali-
mentar a alunos da rede 
municipal, bem como um 
levantamento junto às es-
colas estaduais dos alunos 
mais carentes, inscritos ou 
não em programas sociais; 
atenção às crianças em si-
tuação de vulnerabilidade 
e/ou violência; e melhora 
na qualidade do ensino re-
moto na rede municipal de 
ensino. Vale lembrar que 

em Jaboticabal o ensino pú-
blico municipal está no for-
mato remoto desde o início 
do ano letivo.

O ofício foi elaborado 
pela comissão após uma au-
diência pública virtual rea-
lizada pela Câmara Munici-
pal no dia 5 de março para 
debater com a comunidade 
os gargalos enfrentados 
pelo sistema de ensino em 
tempos de pandemia. Par-
ticiparam do evento remo-
to autoridades municipais, 
como o prefeito municipal 
Professor Emerson, a pre-
sidente da Câmara, Renata 
Assirati, o promotor de Jus-
tiça da Comarca de Jaboti-
cabal, Dr. Carlos Macayo-
chi de Oliveira Otuski, além 
de representantes de escolas 
e universidades públicas e 
privadas, diretorias de en-
sino, conselho municipal 

de educação, representantes 
municipais da área da saú-
de, entre outros.

Para os integrantes da co-
missão, presidida pela vere-
adora Profa. Paula (PT), e 
composta ainda pelos ve-
readores Prof. Jonas (RE-
PUBLICANOS) e Gregório 
Casagrande (SOLIDARIE-
DADE), a corrida contra o 
tempo é fundamental para 
a defi nição de medidas que 
protejam alunos, professo-
res e demais profi ssionais 
da educação de uma forma 
equilibrada. “Reunimos as 
sugestões propostas pelos 
participantes, analisamos 
as ideias, e propomos estas 
medidas ao Poder Executi-
vo. Além disso, também va-
mos convidar o Ministério 
Público, Conselho Tutelar 
e a Secretária de Desenvol-
vimento Social para discu-

tirmos quais as condições 
viáveis para assistir mais de 
perto as crianças em vul-
nerabilidade social, porque 

esta também é uma preo-
cupação”, adiantou Profa. 
Paula.

A íntegra da audiência 

está disponível nos canais 
da Câmara no YouTube, Fa-
cebook e no portal de víde-
os ofi cial do Legislativo.
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Pelo presente edital, ficam convocados todos os senhores associados da  
ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA – SOCICANA, 
para nos termos do caput dos artigos 31 do Estatuto Social, participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada aos 23 (vinte e três) dias 
do mês de março de 2021, às 14h30, em primeira (1ª) convocação, e às 
15h30, em segunda (2ª) e última convocação, na sede social da SOCICANA, 
sito à rua José Mazzi, nº 1.450, na cidade de Guariba, Estado de São Paulo, 
com a finalidade dos associados discutirem e deliberarem a respeito da 
seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Prestação de contas do órgão de administração, referente ao exercício de 
2020, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Demonstração de Resultados;
c) Balanço Patrimonial;
d) Parecer do Conselho Fiscal e
e) Plano de atividades da Socicana para o exercício de 2021.
2 - Aprovação do orçamento ano-safra 2021/2022 e valor da contribuição 
dos associados.
3 - Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enumerados 
no artigo 33 do Estatuto Social.

Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização da Assembleia 
Geral Ordinária em primeira convocação, far-se-á necessária a presença de 
metade mais um dos associados, e, em segunda convocação, realizar-se-á a 
referida Assembleia seja qual for o número de associados presentes.
Para efeito de verificação de quorum, a SOCICANA declara que, nesta data, 
tem direito a voto 1.143 (um mil, cento e quarenta e três) associados.

Guariba-SP, 26 de fevereiro de 2020.

Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Presidente
Francisco Antonio de Laurentiis Filho
Presidente

Edital de 1ª e 2ª Convocação 
para Assembleia Geral Ordinária 

www.socicana.com.br

ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA 15-02-51
anos

Coordenador Dr. Jeyner Valério Júnior recebeu doação de 36 caixas de luvas para procedimentos. A 
doação foi feita pelo Rotary Club de Jaboticabal. Hospital e Maternidade Santa Isabel,  agradece pela so-
lidariedade e atenção com o trabalho que vem sendo realizado. Na foto, você vê o coordenador do HMSI 
recebendo a doação da representante do Rotary Club de Jaboticabal, Ana Cléria.

Saúde e Economia de Mãos dadas - Reunião com o Comitê 
COVID de nossa cidade! Momento de muita serenidade, para 
enfrentarmos essa pandemia, Saúde e Economia de mãos 
dadas!!! JUNTOS iremos VENCER essa batalha
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Hospital e Maternidade Santa Isabel tem estoque de 
oxigênio garantido para atendimento a pacientes

Esta semana, a Unidade 
Covid-19 do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel – HMSI, 
apresenta 100% de ocupação 
dos leitos. No dia 27 de março, 
completará um ano da implan-
tação da Unidade no Hospital 
que é referência no atendimen-
to a pacientes da Pandemia 
provocada pelo Coronavírus 
na cidade de Jaboticabal e mu-
nicípios da microrregião.

Nesse período, o consumo 
médio mensal de oxigênio do 
Hospital mais do que dobrou. 
Nos últimos sete meses, o 
HMSI passou a adquirir uma 

média mensal de 7.584,57 me-
tros cúbicos de oxigênio. O gás 
é um insumo fundamental 
para o atendimento aos pa-
cientes da Covid-19.

O HMSI mantém estoque 
regular de oxigênio garantido 
para atendimento a pacientes, 
que também é essencial para 
atender pacientes de outros 
setores do Hospital. O HMSI 
mantém contrato com empre-
sa especializada que faz a re-
posição semanal na Central de 
Gases Medicinais de responsa-
bilidade técnica da Farmácia 
Hospitalar. A última remessa 

O deputado federal Ri-
cardo Silva (PSB-SP) foi 
indicado na noite da últi-
ma terça-feira (9) para par-
ticipar da comissão mais 

importante da Câmara 
dos Deputados, a Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça e Cidadania (CCJC). 
A pasta é responsável por 

apreciar todas os projetos 
da Casa, conferindo a ad-
missibilidade constitucio-
nal e a conformidade com 
os princípios jurídicos das 

propostas.
Para Ricardo Silva, a par-

ticipação nessa comissão 
da Câmara dos Deputados 
contribui para que o traba-
lho realizado em seu man-
dato seja ainda mais forte 
pelas famílias brasileiras. 
“Minha presença na CCJC 
faz com que eu possa agili-
zar a construção de projetos 
que são essenciais para nos-
so povo. Além disso, pre-
cisamos votar com urgên-
cia pautas como o auxílio 
emergencial. O Congresso 
Nacional não pode parar!” 
destacou o deputado.

Ricardo Silva indicado 
para outras comissões

Além da CCJC, o con-
gressista também recebeu 
a indicação para compor 
as seguintes comissões: 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Ido-
sa (CIDOSO), Comissão 
de Seguridade e Família 
(CSSF), e Comissão de 
Defesa do Consumidor 

(CDC).
A CIDOSO é responsável 

por avaliar projetos quem 
dizem respeito à proteção, 
investigação de violência, 
monitoramento de pro-
gramas sociais, além da 
elaboração de proposições 
relacionadas aos idosos. A 
pauta é uma das priorida-
des do parlamentar, que 
já protocolou importantes 
propostas como endureci-
mento de penas para crimes 
contra idosos, isenções de 
taxas no crédito consigna-
do e 14º salário em meio à 
pandemia.

Já a CSSF trata de assun-
tos relativos à saúde públi-
ca, previdência e assistência 
social em geral. Por fim, a 
CDC, que estabelece dire-
trizes junto à composição, 
qualidade, apresentação, 
publicidade e distribuição 
de bens e serviços ao con-
sumidor.

Como funcionam as co-
missões?

As indicações para com-
por o quadro de parlamen-
tares titulares e suplentes 
de todas as comissões per-
manentes da Câmara dos 
Deputados, assim como 
seus presidentes e vice-pre-
sidentes, que basicamente 
são responsáveis por deba-
ter e votar projetos de leis, 
assim como também fisca-
lizar projetos do Poder Exe-
cutivo, são realizadas a cada 
dois anos.

Elas são necessárias para 
o funcionamento pleno de 
suas atividades, através de 
debates e votações, poden-
do inclusive aprovar leis 
de forma terminativa. As 
comissões também têm o 
importante papel de inserir 
a população no processo le-
gislativo.

Caso tenha mais dúvidas, 
a Câmara dos Deputados 
disponibiliza um vídeo ex-
plicativo no link: https://
www.camara.leg.br/comis-
soes.

Deputado Federal Ricardo Silva é indicado para a 
comissão mais importante da Câmara

Parlamentar estará presente na Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania (CCJC) e em outras três comissões

Em parceria com Viveiro Municipal, Hospital e Maternidade Santa 
Isabel distribui mudas de frutíferas para celebrar Mês da Mulher

O nome não poderia ser 
mais sugestivo: Plantando a 
Esperança. Esse foi o nome 
da homenagem prestada 
pelo Hospital e Maternidade 
Santa Isabel – HMSI, a suas 
colaboradoras do sexo femi-
nino em comemoração ao 
Mês da Mulher.

Dedicadas a dividir seu 
tempo entre a profissão e a 
família, fazendo jornada du-
pla em casa e no trabalho, as 
mulheres representam 71% 
do total de colaboradores do 
HMSI. Março também é o 

mês que marca um ano de 
luta sem tréguas dos profis-
sionais do Hospital na luta 
contra a Covid-19, já que o 
HMSI é o hospital de refe-
rência para atendimento à 
Pandemia em Jaboticabal e 
microrregião.

“Por tudo isso, quisemos 
prestar uma homenagem a 
nossas extraordinárias cola-
boradoras. Elas merecem a 
esperança de tempos melho-
res”, destaca a Administra-
dora Executiva do Hospital, 
Arlene Caiafa.

Por meio de parceria com 
Viveiro de Mudas da Prefei-
tura Municipal de Jabotica-
bal, o HMSI  entregou a cada 
colaboradora uma muda de 
árvore frutífera. As mudas 
foram produzidas pelo Vi-
veiro.  

O Projeto Plantando Espe-
rança foi concebido e organi-
zado pelos setores de Recur-
sos Humanos e de Serviços 
Especializados em Engenha-
ria de Segurança e em Medi-
cina do Trabalho,  Sesmt - do 
HMSI. 

de oxigênio chegou ao Hospi-
tal no dia 1º de março, com a 
regularidade prevista em con-
trato, sem risco de suspensão 
no abastecimento.

“Não é possível quantificar 
o consumo médio de oxigê-
nio por paciente internado na 
Unidade Covid-19, já que o 
consumo varia em cada pa-
ciente dependendo da gravi-
dade do acometimento dos 
pulmões modificando os pa-
râmetros utilizados nos res-
piradores mecânicos”, explica 
o coordenador do HMSI, Dr. 
Jeyner Valerio Júnior. Outra 

variável é o tempo de perma-
nência do paciente na unidade 
de Covid 19.

“Já tivemos casos de pacien-
tes com permanência de 65 
dias de internação no nosso 
hospital para tratamento da 
infecção ocasionada pela Co-
vid”, salienta Dr. Jeyner.

O Hospital assegura que 
não faltará oxigênio para aten-
dimento aos pacientes, inter-
nados na Unidade Covid-19. 
“O que pode ocorrer é falta 
de leito para internação, pois 
leitos são finitos. Temos 13 
leitos de UTI Covid-19 para 
pacientes do SUS e seis leitos 
UTI Covid para pacientes de 
Convênio, além de seis leitos 
Covid para enfermaria SUS e 
dois leitos Covid para Convê-
nio. A população precisa man-
ter o distanciamento social, 
usar máscaras e manter a hi-
gienização constante das mãos 
com água e sabão e se não for 
possível usar álcool 70%. Não 
é momento para aglomera-
ções, adverte o coordenador 
do Hospital. O Hospital e 
Maternidade Santa Isabel tem 
estoque de oxigênio garantido 
para atendimento a pacientes.

Esta semana, a Unidade 
Covid-19 do Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel – HMSI, 
apresenta 100% de ocupação 
dos leitos. No dia 27 de mar-
ço, completará um ano da 

implantação da Unidade no 
Hospital que é referência no 
atendimento a pacientes da 
Pandemia provocada pelo Co-
ronavírus na cidade de Jaboti-
cabal e municípios da micror-
região.

Nesse período, o consumo 
médio mensal de oxigênio do 
Hospital mais do que dobrou. 
Nos últimos sete meses, o 
HMSI passou a adquirir uma 
média mensal de 7.584,57 me-
tros cúbicos de oxigênio. O gás 
é um insumo fundamental 
para o atendimento aos pa-
cientes da Covid-19.

O HMSI mantém estoque 
regular de oxigênio garantido 
para atendimento a pacientes, 
que também é essencial para 
atender pacientes de outros 
setores do Hospital. O HMSI 
mantém contrato com empre-
sa especializada que faz a re-
posição semanal na Central de 
Gases Medicinais de responsa-
bilidade técnica da Farmácia 
Hospitalar. A última remessa 
de oxigênio chegou ao Hospi-
tal no dia 1º de março, com a 
regularidade prevista em con-
trato, sem risco de suspensão 
no abastecimento.

“Não é possível quantificar 
o consumo médio de oxigê-
nio por paciente internado na 
Unidade Covid-19, já que o 
consumo varia em cada pa-

ciente dependendo da gravi-
dade do acometimento dos 
pulmões modificando os pa-
râmetros utilizados nos res-
piradores mecânicos”, explica 
o coordenador do HMSI, Dr. 
Jeyner Valerio Júnior. Outra 
variável é o tempo de perma-
nência do paciente na unidade 
de Covid 19.

“Já tivemos casos de pacien-
tes com permanência de 65 
dias de internação no nosso 
hospital para tratamento da 
infecção ocasionada pela Co-
vid”, salienta Dr. Jeyner.

O Hospital assegura que 
não faltará oxigênio para aten-
dimento aos pacientes, inter-
nados na Unidade Covid-19. 
“O que pode ocorrer é falta 
de leito para internação, pois 
leitos são finitos. Temos 13 
leitos de UTI Covid-19 para 
pacientes do SUS e seis leitos 
UTI Covid para pacientes de 
Convênio, além de seis leitos 
Covid para enfermaria SUS e 
dois leitos Covid para Convê-
nio. A população precisa man-
ter o distanciamento social, 
usar máscaras e manter a hi-
gienização constante das mãos 
com água e sabão e se não for 
possível usar álcool 70%. Não 
é momento para aglomera-
ções, adverte o coordenador 
do Hospital.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 34/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu 
Regimento Interno, determina:

EXONERA, a partir de 08 de março de 2021 (trabalhado) o Assessor de Gabinete Auricimar Adelson Grigório, lotado no 
Gabinete do Vereador Daniel Rodrigues de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 09 de março de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

Prof. Jonas
1º Secretário

Profª Paula
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 35/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu 
Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica o Departamento Contábil e Financeiro da CâmaraMunicipal de Jaboticabal, após expedição de Decreto Executivo, 
autorizado a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), para suprir as 
seguintes dotações do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.90.39 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 01.110.00 R$ 550.000,00

3.3.91.97 Aporte para Cobertura do Déf. Atuarial 01.110.00 R$ 80.000,00

Total do Crédito R$ 630.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação parcial de dotação da Câmara Munici-
pal, constante do orçamento vigente, no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), assim especificada:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção Administrativa da Câmara

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.90.30 Material de Consumo 01.110.00 R$ 490.000,00

3.3.90.40 Serv. Tecn. Informação e Comunicação 01.110.00 R$ 120.000,00

3.3.91.39 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica (Intraorç.) 01.110.00 R$ 20.000,00

Total do Crédito R$ 630.000,00

Art. 3º O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decreto Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 09 de março de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

Prof. Jonas
1º Secretário

Profª Paula
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 36/2021

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

CONSIDERANDO a situação de pandemia da COVID 19;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 64.881, de 22/03/2020, que decretou quarentena no Estado de São 

Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo, 

“resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implemen-
tar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.545, de 03/03/2021, que estendeu as medidas de quarentena 
e medidas restritivas adicionais em todo o Estado, em especial a restrição de deslocamentos entre as 20 (vinte) horas e as 
05 (cinco) horas, até o dia 09/04/2021;

CONSIDERANDO que o artigo 92 do Regimento Interno dispõe que as Sessões Ordinárias têm horário de início pre-
visto para as 20hs;

CONSIDERANDO que o artigo 115 do Regimento Interno dispõe que as Sessões Ordinárias têm duração de 4 (quatro) 
horas;

CONSIDERANDO a ocorrência de fato de força maior que inviabiliza o início das sessões ordinárias às 20 (vinte) horas 
e seu término em tempo hábil para que os participantes (Vereadores e Funcionários) cumpram às medidas de restrição de 
deslocamentos;

RESOLVE:

Art. 1º O horário de início das sessões ordinárias será compatibilizado com as medidas determinadas pelas normas 
editadas no contexto de enfrentamento da pandemia do COVID-19.

§1º Salvo decisão da Mesa Diretora em sentido contrário, as sessões ordinárias passarão a ter início 4hs antes do 
horário inicial de restrição de circulação em vigor.

§2º O estabelecimento de horário diverso do previsto no parágrafo anterior deverá ser devidamente justificado e comu-
nicado aos Vereadores com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da respectiva sessão.

§3º Será dada ampla publicidade das mudanças de horário das sessões plenárias para a população.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 11 de março de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 37/2021

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

NOMEIA, a partir de 12 de março de 2021 o Assessor de Gabinete William Arruda Zanni, lotado no Gabinete do Vere-
ador Daniel Rodrigues de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 1º de março de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 09/2021

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

CONSIDERANDO o agravamento da 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 30/202031/2020, 32/2020,34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 
41/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 06/2021, 07/2021 e 08/2021.

CONSIDERANDO a preocupação com a preservação da saúde dos Vereadores, servidores e do público em geral;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021, instituiu 

medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19,
CONSIDERANDO as vedações estabelecidas pelo artigo 2º do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021;
CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 2º do Decreto Municipal nº 7.342, de 12 de março de 2021, que adota automaticamen-

te no Município de Jaboticabal as medidas estabelecidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus da Secretaria da Saúde do 
Governo do Estado de São Paulo, seguindo a denominada Fase Emergencial do “Plano São Paulo”;

CONSIDERANDO a recomendação expressa de adoção do teletrabalho no âmbito da Administração Pública, nos termos do 
artigo 4º, parágrafo 2º, do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021;

CONSIDERANDO que o artigo 1º do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021, estabelece que as respectivas medidas 
emergenciais serão observadas em todo o território estadual, entre os dias 15 e 30 de março de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º. Entre 15 e 30 de março de 2021, adotar-se-á o no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal o regime de teletrabalho, 
como forma de conciliação entre o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e a manutenção das atividades do órgão.

§1º. A jornada em teletrabalho corresponderá à prevista para o respectivo cargo público.
§2º. O servidor em regime de trabalho remoto permanecerá à disposição para as necessidades da Câmara, devendo atender a 

eventuais convocações, bem como manter meio de comunicação disponível durante o horário da jornada ordinária.
§3º. O regime de vigilância da sede desta Câmara não sofrerá alteração, mantendo-se a escala de revezamento em curso.
§4º. Os servidores titulares de cargo de natureza operacional deverão permanecer à disposição para atender a convocações 

para o serviço, conforme a necessidade o órgão.
Art. 2º. Os Vereadores serão responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e fiscalização do exercício da jornada em tele-

trabalho dos Assessores de Gabinete a eles subordinados.
Art. 3º Permanecem em vigor os Atos da Presidência anteriormente expedidos no contexto de enfrentamento da pandemia, 

naquilo que não contrarie os termos do presente Ato.
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 12 de março de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI 
Presidente

PORTARIAS

Nº 13, DE 09 DE MARÇO DE 2021 - CONCEDE, a pedido da servidora MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI, lotada no Depar-
tamento Contábil e Financeiro, Licença Prêmio em gozo, de 10/03/2021 a 19/03/2021.

Nº 14, DE 10 DE MARÇO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 08/03/2021 a 22/03/2021 ao 
servidor SÉRGIO LUIZ GARCIA.

Nº 15, DE 10 DE MARÇO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 15/03/2021 a 29/03/2021 ao 
servidor SÉRGIO APARECIDO MOITEIRO.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N. 04/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: ROCKETNET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 34/2021 - Dispensa nº 08/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de telefonia fixa.
VALOR TOTAL: R$ 7.984,70 (sete mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos).
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 08/03/2021

EXTRATOS DE ERRATA

No ATO DA MESA Nº 32/2021, publicado na Edição nº 2028 de 27/02/2021, página 03, do Jornal A Gazeta
Onde se lê: “término até as 20h45 (vinte horas e cinco minutos)”
Leia-se: “término até as 20h45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos)”.

No ATO DA MESA Nº 37/2021, publicado nesta mesma página e edição do Jornal A Gazeta
Onde se lê: “Jaboticabal, 1º de março de 2.021”, 
Leia-se: “Jaboticabal, 12 de março de 2.021.”

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 278 e 314, Cap. XX das NSCGJSP)

 
  ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos 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 ANTONIO LEVALDO SERIANO, RG nº 10.770.142-SSP/SP, CPF nº 627.782.508/91, 
brasileiro, separado judicialmente, pedreiro, e APARECIDA DE LOURDES PEREIRA BENEDICTO, 
RG nº 16.177.252-SSP/SP, CPF nº 020.541.828/77, brasileira,  viúva, do lar, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Rua Leandro Bruno, número 207, depositaram nesta Serventia, em 11/01/2021, preno-
tação nº 174.076, os documentos exigidos nos itens 278 e 314, Cap. XX das Normas de Serviço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça, para REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como 
lote 02, da Gleba A, com área de 250,00 metros quadrados, parte de uma área maior do imóvel objeto 
da matrícula número 11.699, livro 2RG, com a seguinte descrição: Um terreno tido como lote 02, da 
Gleba “A”, situado na Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 37,00 metros do alinhamento predial 
da Avenida Francisco Alves de Oliveira, bairro Barreiro, nesta cidade e comarca de Jaboticabal, na 
quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida 
Francisco Alves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato regular, com as seguin-
tes medidas, características e confrontações: mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual medida 
na linha dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco metros) da frente aos fundos em ambos os lados, 
se confrontando pela frente com a Rua Alexandre Detogni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo 
lado direito confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, número 30 – lote 1 da gleba A (matrí-
cula número 50.043); pelo lado esquerdo confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, número 
50 – lote 3 da gleba A (matrícula número 11.699), e pelos fundos com o imóvel da Rua Monsenhor Al-
berto Macheroni Júnior – lote 12 quadra H do loteamento Jardim São José (matrícula número 45.022), 
perfazendo uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta  metros quadrados), cuja exata 
localização acha-se retratada no desenho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, possibilitará a 
abertura de nova matrícula para a fração destacada e averbação do destaque na matrícula matriz. Para 
conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal de circulação lo-
cal, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze dias, 
contados da última publicação, nos termos do item 317.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 19 de 
fevereiro de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oficial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 169.002 de 18/12/2019)

  ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-
cumentos 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 MARLON ANDERSON MENDES DE MORAES, RG nº 40.311.931-5-SSP/SP, 

CPF nº 233.065.408/11, brasileiro, solteiro, maior, servente, residente e domiciliado nesta cidade, na 
Avenida Agostinho Ennes, número 315, fundos, Cidade Jardim (endereço que constou da matrícula 
na época de aquisição do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento 
de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede nesta cidade de Jaboticabal, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 08.326.990/0001-64, e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, com sede em Ribeirão 
Preto-SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, credoras fiduciárias através do Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Imóvel, garantido pela alienação fiduciária registrada sob nº 05 na 
matrícula nº 36.132, que grava o imóvel indicado como Lote nº 08 da Quadra P, situado na Rua B, 
do loteamento Residencial Parque das Araras, nesta cidade, vem lhe notificar para cumprimento das 
obrigações contratuais principais e acessórias relativas às parcelas vencidas, com valor apurado pelas 
credoras fiduciárias até 10/12/2019, que totaliza a quantia de R$27.902,34 (vinte e sete mil, novecentos 
e dois 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 notificação.

                       Assim fica V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efe-
tuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$284,25 (duzentos e oitenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos), referente às custas com a notificação extrajudicial, no prazo improrro-
gável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fica V. Sª. cientificado de que o não cumprimento da obrigação 
no prazo estipulado garante às credoras fiduciárias o direito de consolidação da propriedade do imóvel, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a 
propriedade do imóvel em favor das credoras Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira Engenharia 
Ltda.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 11 de 
março de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oficial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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A partir da próxima se-
gunda-feira (15/03), a Câma-
ra Municipal de Jaboticabal 
passa a adotar o regime de 
teletrabalho para as ativi-
dades administrativas do 
Legislativo. Com isso, os 
atendimentos presenciais ao 
público seguem suspensos. 
A decisão da presidência da 
Casa é válida até o dia 30 de 
março e foi tomada na sexta-
-feira (12/03) após a edição 
de novos decretos Municipal 
e Estadual que endureceram 
ainda mais as medidas res-
tritivas de enfrentamento à 
pandemia do novo corona-
vírus.

A escalada diária de no-
vos infectados pelo vírus 
causador da COVID-19 e o 
crescente aumento pela pro-
cura de leitos de internação e 
de UTIs, sobrecarregando o 
sistema de saúde, foram de-
terminantes. Nas últimas 24 

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal faz sessão or-
dinária na próxima segun-
da-feira (15/03) e o início 
está previsto para as 16 ho-
ras. Isso porque, o Ato da 
Mesa nº 36/2021, assinada 
pelos integrantes da Mesa 
Diretora da Casa na ma-
nhã da sexta-feira (12/03), 
determina que as sessões 
ordinárias comecem sem-
pre com 4 horas de antece-
dência do horário inicial de 
restrição de circulação em 
vigor no Município, que 
atualmente é das 20h às 5 
horas.

Entre os projetos previs-
tos na Ordem do Dia para 
discussão e votação em 1º 
turno está o Projeto de Lei 
nº 10/2021, de autoria do 
Executivo Municipal, que 
pede a abertura de um cré-
dito adicional especial de 
pouco mais de R$ 333 mil 
no orçamento da prefeitura 

Câmara de Jaboticabal adota teletrabalho para serviços 
administrativos a partir de segunda-feira (15/03)

Câmara de Jaboticabal vota abertura de crédito 
para despesas de enfrentamento à COVID-19

horas, em Jaboticabal, foram 
registrados 32 novos casos 
positivos da doença, além de 
dois óbitos. A taxa de ocupa-
ção do UTI SUS/CROS está 
em 83,3% (11 leitos ocupa-
dos do total de 13).

Com isso, o Governo Mu-
nicipal decretou em Jaboti-
cabal a adoção automática 
das medidas estabelecidas 
pelo Governo do Estado, se-
guindo a Fase Emergencial 
do “Plano São Paulo”. En-
tre elas está a recomendação 
expressa da adoção do tele-
trabalho na Administração 
Pública.

“Estamos na Fase Emer-
gencial em todo o estado. O 
momento agora pede aten-
ção redobrada para tentar-
mos conter o avanço dessa 
doença terrível, que tem ti-
rado a vida de tantas pessoas 
diariamente. Agora, mais do 

que nunca, é momento de re-
forçarmos o distanciamento 
social. Sair de casa somente 
para o estritamente necessá-
rio, e assim tentarmos ame-
nizar toda essa situação de 
crise intensa que estamos 
enfrentando. Neste momento 
temos que zelar pela preser-
vação da saúde de todos”, 
manifestou a presidente da 
Casa, Renata Assirati. 

O Ato da Presidência nº 
09/2021, que segue a re-
comendação do regime de 
trabalho remoto, prevê que 
a medida deva conciliar o 
enfrentamento da pandemia 
com a manutenção das ativi-
dades do órgão. Os servido-
res devem estar à disposição 
durante as 8 horas diárias de 
jornada em teletrabalho, per-
manecendo à disposição da 
Câmara e mantendo meio de 
comunicação disponível du-
rante o horário da jornada. 

Já a sessão ordinária con-
vocada para a próxima se-
gunda-feira (15/03) segue 
prevista somente com a pre-

sença física dos vereadores e 
dos servidores que prestam 
apoio ao Plenário. A sessão 
começa às 16 horas, com 
transmissão ao vivo pela 

WEBTV da Câmara para 
que todos possam acompa-
nhar as deliberações colegia-
das dos parlamentares.

para despesas relaciona-
das ao enfrentamento da 
pandemia da COVID-19. 
O recurso extraordinário é 
proveniente de repasse do 
Ministério de Estado da 
Cidadania para aumentar a 
capacidade de atendimento 
da rede socioassistencial 
às famílias e indivíduos em 
situação de risco e vulnera-
bilidade social decorrente 
da pandemia, entre outros.

Outros dois projetos 
igualmente de autoria do 
Poder Executivo pedem 
abertura de crédito adicio-
nal especial no Orçamento 
da Prefeitura. São eles: o 
Projeto de Lei nº 08/2021, 
que autoriza o Executivo 
a abrir um crédito adicio-
nal especial no valor de R$ 
95.144,00 para despesas de 
exercícios anteriores rela-
cionados a regularização de 
pendência com fornecedor 
responsável pelo tratamen-

to de entulhos, pagamento 
de locação de climatiza-
dores instalados no Centro 
de Atendimento à Covid 
(CAC), entre outros; e o 
Projeto de Lei nº 09/2021, 
que abre um crédito adi-
cional de R$ 1.5 milhão 
para suplementações orça-
mentárias. Neste caso, de 
acordo com o Executivo, 
“o crédito será coberto por 
anulações parciais de do-
tações e por parte do supe-
rávit financeiro, conforme 
estudo de impacto, no valor 
de R$ 188.877,00, o qual 
foi verificado no balanço 
patrimonial da Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal, 
referente ao exercício de 
2020”.

As sessões seguem sendo 
permitidas presencialmen-
te apenas para vereadores 
e servidores que prestam 
apoio aos trabalhos de Ple-
nário.  Os cidadãos podem 

acompanhar as delibera-
ções dos parlamentares por 
meio da WEBTV da Câma-
ra, com acesso disponível 
pelo site oficial www.ja-

boticabal.sp.leg.br (menu 
Comunicação > WEBTV 
Câmara), com transmissão 
simultânea pelo YouTube e 
pela página da Câmara no 

Facebook (facebook.com/
CamaraJaboticabal). Lem-
brando que a sessão de 
segunda-feira (15/03) co-
meça mais cedo, às 16h00.
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