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Câmara de Jaboticabal adere à campanha 
solidária contra a fome no Município

A partir desta segunda-
-feira (03/05), a Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
abre suas portas para rece-
ber doações de alimentos e 
produtos de higiene e lim-
peza que serão destinados a 
famílias em vulnerabilidade 
social. A iniciativa marca a 
participação efetiva do Le-
gislativo como apoiadora 
da campanha “Jaboticabal 
Solidária”, idealizada pela 
Associação Antialcoólica 

de Jaboticabal, com o obje-
tivo de amenizar os impac-
tos da insegurança alimen-
tar causados pela pandemia 
da COVID-19.

Qualquer pessoa pode 
doar. A entrega dos produ-
tos pode ser feita na sede 
da Câmara Municipal, na 
Rua Barão do Rio Branco, 
765, a partir desta segunda-
-feira, das 8h às 13horas. 
Vale lembrar que a doação 

deve ser de alimentos não 
perecíveis, ou seja, aqueles 
alimentos que podem ser 
guardados por mais tempo 
e fi car em temperatura am-
biente, além de produtos de 
higiene e limpeza.

“Nós da Câmara Munici-
pal, tanto vereadores quan-
to os servidores, apoiamos 
essa nobre iniciativa e nos 
colocamos à disposição 
para ajudar.  É muito im-

portante, nesse momento, 
que todos nós nos unamos 
para tentar de alguma for-
ma diminuir o sofrimento 
que a fome causa em tantos 
lares”, disse a presidente da 
Câmara, Renata Assirati 
(PSC).

Todos os produtos arre-
cadados nos pontos de co-
leta serão recolhidos pela 
Associação Antialcoólica 
de Jaboticabal, sempre que 
estiverem cheios, e utiliza-
dos na montagem de cestas 
básicas que serão distribu-
ídas às famílias que mais 
tem sofrido com a falta de 
alimentos.

E como quem tem fome 
tem pressa, o presidente 
da associação idealizadora, 
Fernando Peixinho, expli-
cou que as distribuições 
das cestas montadas devem 
acontecer, em princípio, a 
cada 15 dias, tempo sufi -
ciente para o recolhimen-
to das doações, triagem e 
montagem das cestas. De 
acordo com Peixinho, a 
campanha segue até o fi nal 
do mês de junho. Até lá, as 
pessoas podem doar quan-

tas vezes quiser e puder.

“Estamos contando com 
a ajuda de ONGs, Igrejas, 
entidades e da Assistência 
Social do nosso municí-
pio, por meio da secretária 
Luciana Bergo, para mape-
armos constantemente as 
famílias que estão precisan-
do dessa ajuda alimentar. 
Até porque são esses equi-
pamentos que conhecem 
a ponta, as famílias que de 
fato mais precisam. Então 
convido a todos que puder, 
para que doem. Basta levar 
qualquer alimento não pe-
recível, ou algum material 
de higiene e limpeza em um 
dos pontos de coleta. Nós 
fazemos o restante, até che-
gar a quem precisa”, desta-
cou Peixinho.

Além da Câmara Mu-
nicipal, a ação conta com 
o apoio da FEJA, ACIAJA, 
AREA, OAB/SP 6ª Subse-
ção de Jaboticabal, 101 FM, 
Sindicato Rural de Jabotica-
bal, Prefeitura Municipal, 
CDL e Jaboticabal Shop-
ping, que igualmente ser-
vem como ponto de coleta.

ATENDIMENTO PRE-
SENCIAL – A partir de se-
gunda-feira (03/05), a Câ-
mara Municipal retoma os 
atendimentos presenciais 
ao público, porém, com res-
trição, conforme determi-
nação do Ato da Presidên-
cia nº 16/2021.

Os atendimentos presen-
ciais deverão ser realizados 
somente quando forem 
imprescindíveis, e, prefe-
rencialmente na recepção 
ou no saguão. As demais 
comunicações deverão ser 
feitas preferencialmente 
por meio tecnológicos e/ou 
telefone.

As medidas sanitárias se-
guem igualmente vigentes, 
como o uso obrigatório da 
máscara facial e higieni-
zação constante das mãos 
com álcool gel, além do dis-
tanciamento ainda necessá-
rio para a contenção da dis-
seminação do coronavírus. 
Os serviços de “Internet Po-
pular” seguem suspensos, 
bem como a presença de 
público em plenário, a fi m 
de se evitar aglomeração

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson volta a cobrar mais vacinas junto 
ao Governo do Estado de SP e velocidade na liberação de leitos CROSS

O prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson marcou pre-
sença na capital paulista na 
última quinta-feira (22/04) 
e, em reunião junto ao Go-
verno do Estado de São 
Paulo, cobrou mais uma vez 
a liberação de mais vacinas 
para complementar a imu-
nização dos profi ssionais da 
saúde de Jaboticabal e uma 
maior velocidade na regu-
lação CROSS. O encontro, 
que reuniu outros prefeitos 
da região, aconteceu no Pa-
lácio dos Bandeirantes.

“Essa cobrança por mais 
vacinas tem sido constante. 
Sabemos que alguns pro-
fi ssionais ainda não rece-
beram, como psicólogos, 
nutricionistas, assistentes 
sociais, balconistas de far-
mácias, recepcionistas de 
consultórios médicos, cui-
dadores de idosos, entre 
outras áreas. Além disso, 
cobramos maior agilidade 
na liberação dos leitos do 
sistema CROSS para que os 
pacientes mais graves ocu-

pem as vagas o mais rápido 
possível e recursos para o 
nosso CAC 24h”, explicou. 

Do lado da vacinação dos 
idosos, Jaboticabal só tem a 
comemorar: é a cidade que 
mais vacina proporcional-
mente à sua população em 
relação a Diretoria Regio-
nal de Saúde e a terceira 
que mais aplica vacinas em 
comparação com a região. 
“Já vacinamos mais de 16% 
da nossa população e, cons-
tantemente, antecipamos 
grupos, como aconteceu 
nesta semana com os idosos 
com 64 anos. O drive-thru 
da Estação de Eventos Cora 
Coralina é um sucesso”, co-
memorou o prefeito. 

Na segunda-feira, dia 26, 
Jaboticabal seguiu com a 
vacinação de idosos com 
64 anos ou mais (primeira 
dose), 69 anos ou mais (se-
gunda dose) e profi ssionais 
da educação (47 anos ou 
mais). A vacinação acontece 
na Estação de Eventos Cora 
Coralina, das 8h às 13h.
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HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Aos 27/11/2020, às 8 horas, na sede, Jaboticabal/SP. Convocação: Editais publicados. Presença: 
48,88%. Mesa: Presidente: Paulo Miki Junior; Secretária: Rita Pires Pinheiro. Deliberações: a) 
Aprovadas por unanimidade com abstenções legais, as demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 
31/12/2019, publicadas. b) Destinação do lucro líquido do exercício/distribuição dos dividendos: item 
prejudicado. c) Eleição do Conselho Fiscal: pelos acionistas majoritários foram reeleitos como Membros 
Efetivos: Alberto Fernandes Castilho, Clovis Luis Campana Fiorezzi e Ivomar Borges Campos; Membros 
Suplentes: Leonardo Matsushita, Dario Benedito Mendes e Luciano Nogueira Filho. Tendo em vista a 
pandemia mundial, como o funcionamento do Conselho é facultativo, nos termos da Lei das S/A’s, neste 
exercício fi cará desativado. Em razão da pandemia mundial, a Assembleia foi realizada nesta data nos 
termos da Portaria MS/GM 188 de 3/2/20, da Prefeitura de Jaboticabal e demais legislações. Jucesp nº 
138.330/21-9 em 12/3/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício do Instituto Tecnológico de Jabo-
ticabal, CNPJ 03.523.471/0001-72, no uso de suas atribuições 
legais, vem convocar associados para Assembleia Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se dia 31 de maio de 2021, (segunda) 
às 15h30min em primeira chamada e 16h30min em segunda cha-
mada com qualquer número de presentes, em sua sede à Avenida 
Jaime Ribeiro, 319 – Santa Luzia – Jaboticabal – SP, podendo ser 
realizada por meios eletrônicos, conforme Art. 5º da Lei 14.010, 
de 10/06/2020 com a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Apresentação de contas do exercício de 2020;
3 – Orçamento de 2021;

4 – Outros assuntos de interesse da instituição.

Jaboticabal, 30 de abril de 2021.

Hugo de Stefani

Presidente do Instituto Tecnológico de Jaboticabal

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.

   

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL 
 

Registros: CDC nº2843/73 – CNAS 0220.816/74 - Filiada à Federação Nacional das APAEs – 125/73 
De Utilidade Pública Municipal – Lei 1058/73 – Estadual 2420/80 

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 93.333 – 03/10/86 
Avenida Arthur Verri nº 191 - Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP - CEP 14.887-018 

Fone 16 3209-7777 e Celular 16 99964-5698 
CNPJ Nº 45.337.185/0001-62 

apaejal@terra.com.br / www.apaejaboticabal.com.br 
________________________________________________________________________________________________ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL 
  
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal, neste ato representada por seu 
Presidente, Sr. Celso Aparecido Cassiano, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, II, 
do Estatuto, para fins do artigo 25, I, CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no 31/05/2021 às 18 horas em primeira 
convocação e às 18h30, em segunda convocação, a ser realizada em sua sede  com a seguinte ordem do 
dia: 
 
1. Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração da Federação 
Nacional das APAES em 20 de abril de 2021 para acrescer os incisos VII. A e VII.B no artigo 35 do estatuto 
padrão das APAES, com a seguinte redação:  
 

Art. 35. Compete ao presidente:  
 
VII. A - Os recursos financeiros mencionados no inciso VII deverão ser movimentados por 
meio de cheques nominais, assinados pelo Presidente e pelo 1º Diretor Financeiro ou por 
meio eletrônico, inclusive, por meio de cartão magnético.  
VII. B - Na hipótese de a movimentação dos recursos efetivarem-se por meio eletrônico, 
inclusive, por meio de cartão magnético, fica autorizado ao Presidente ou ao Tesoureiro a 
utilização desses meios de pagamento de forma individual e isolada, podendo realizar 
pagamentos, transferências, saques, emitir extratos, enfim, todas as operações financeiras 
necessárias à movimentação dos valores.   

 
A Assembléia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela comparecerem, 
quites com suas obrigações sociais e financeiras. (art.23) 
 
Terão direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a freqüência regular há pelo 
menos 1(um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se 
destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1(um) ano, e que estejam em dia com 
suas obrigações sociais e financeiras. (art. 23, §1º). 
 
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante e o 
outorgado deverão ser associados da Apae. (art. 23, §2º) 
 
Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23, §3º). 
 
A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associados, e, 
em segunda convocação, com qualquer número, nos termos do art. 25, I, para a finalidade de homologar as 
alterações do estatuto, será exigido o voto concorde da maioria dos associados na Assembléia Geral 
Extraordinária especialmente convocada para esse fim. (art. 27, § único). 
 

 
Jaboticabal, 29 de abril de 2021. 

 
_____________________________ 

Celso Aparecido Cassiano 
Presidente  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 16/2021

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

CONSIDERANDO a situação que ensejou os Atos da Presi-
dência 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, 08/2021, 
09/2001, 10/2021, 11/2021, 12/2021 e 14/2021;

CONSIDERANDO a preocupação com a preservação da saúdedos 
Vereadores, servidores e do público em geral;

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 2º do Decreto Municipal nº 
7.342, de 12 de março de 2021, que adota automaticamente no Município de Jaboti-
cabal as medidas estabelecidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus da Se-
cretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, seguindo a denominada Fase 
Emergencial do “Plano São Paulo”;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado anunciou, em 28 de 
abril de 2021, a ampliação do processo de transição que avança da fase vermelha, 
para a laranja, mantendo várias das restrições anteriores nesta nova fase e flexibili-
zando outras;

RESOLVE:
Art. 1º Fica cessado o Sistema de Revezamento Presencial para 

o exercício da jornada dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
retomado a jornada presencial diária, das 8hs às 13hs, a partir de 03 de maio 
de 2021, obedecendo aos protocolos sanitários relativos à pandemia do Coronavírus 
(Covid-19), e, no que couber, aos dispositivos do

Art. 1º do Ato da Presidência nº 03/2021, que alterou o artigo 3º do 
Ato da Presidência nº 20/2020.

Art. 2º Mantém-se as seguintes medidas de prevenção:
a) suspensão do funcionamento da “Internet Popular”;
b) restrição de acesso do público às dependências da Câmara Mu-

nicipal de Jaboticabal;
c) os atendimentos presenciais serão realizados somente quando 

forem imprescindíveis, e, preferencialmente na recepção ou no saguão. As demais 
comunicações deverão ser feitas preferencialmente por meios tecnológicos e/ou por 
telefone.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 30 de abril de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

PORTARIAS

Nº 19, DE 26 DE ABRIL DE 2021 - Nomeia Comissão Temporária de Avaliação 
de Conformidade.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 07/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
FUNDAMENTO: Art. 24, IV, da Lei Federal n° 8.666/1993.
PROCESSO Nº 78/2021 – Dispensa Nº 34/2021
OBJETO: Contratação Emergencial de locação de licença de uso de software 

para Gerência de Gestão Pública.
VALOR ESTIMADO: R$ 88.316,46 (oitenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais 

e quarenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias ou o término do procedimento licitatório 

Pregão Presencial nº 01/2021, o que ocorrer primeiro.
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24/04/2021.




 
   
             
 
             
               



  



 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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 LAUDENIR APARECIDO DA SILVA, RG nº 
21.721.767-SSP/SP, CPF nº 105.312.138/54, brasileiro, solteiro, 
maior, motorista de veículos de transporte de carga, residente e 
domiciliado em Taiuva-SP, na Rua Santa Rita, número 251 (en-
dereço constante da matrícula da imóvel), que de conformidade 
com as disposições do art. 213, Inciso II, § 3º, da Lei Federal nº 
6.015/73, nos termos da Lei 10.931/2004, e ainda, com base no 
item 136.7, do Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça, encontra-se prenotado nesta Ser-
ventia sob nº 174.167, de 19/01/2021, requerimento para “Reti-
fi cação Administrativa” com alteração da descrição das divisas, 
áreas e confrontações do imóvel denominado Sítio Santa Maria, 
situado no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, com 
área de 10,95 hectares, objeto da matrícula número 26.039, de 
propriedade de Antonio Superbia e Regina Célia Bernardo Su-
perbia, tudo nos termos do mencionado requerimento e demais 
documentos exigidos por Lei.

Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 39.551, na qua-
lidade de proprietário do imóvel situado na Rua Yonne Batista, 
número 111 – lote 10, da quadra 05, do loteamento Jardim dos 
Limoeiros, na cidade e município de Taiuva-SP, que se confron-
ta com o imóvel retifi cando, FICA NOTIFICADO LAUDENIR 
APARECIDO DA SILVA, para que NÃO CONCORDANDO 
com os termos da retifi cação requerida, se dirija a este Registro 
Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento ao 
público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, 
querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no pra-
zo de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação 
do presente edital (item 136.12 – Cap.XX – Normas de Serviço 
da E. Corregedoria Geral da Justiça).

Fica outrossim, desde já, cientifi cado de que deixando de 
apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-á a 
anuência.

Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em 
jornal local, por 02 (dois) dias consecutivos. Jaboticabal, 22 de 
abril de 2021. Eu, José Pedro Júnior, Ofi cial Substituto, digitei 
e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JUNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO “CORA CORALINA” CENTRO JABO-
TICABALENSE DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTI-
CAS, convoca seus associados e membros da Diretoria Executi-
va e do Conselho Fiscal para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 08 de maio de 2021, às 9h30 
em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e 
às 10h00 em segunda com qualquer número de associados, na 
sede da entidade, situada na Rua Floriano Peixoto, 873, Sala A22, 
CEP: 14.870-810, nesta cidade, que terá a seguinte Pauta: 

1. Eleição da Diretoria Provisória para escolha do Conse-
lho de Administração;

 Jaboticabal, 30 de abril de 2021.

Jayme dos Santos
Presidente
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A Usina Santa Adélia 
– USA, promoveu ino-
vações na integração de 
colaboradores admitidos 
para trabalhar na empresa 
durante a safra 2021/2022. 
Como parte dos protoco-
los de segurança para pro-
teção contra a Covid-19, a 
empresa passou a oferecer 
integração e treinamen-
tos obrigatórios (NR’s) de 
forma online, para cer-
ca de 400 colaboradores 
que atuarão no setor de 
Colheita, Transporte e 
Transbordo – CTT, das 
unidades da USA em Ja-
boticabal e Pereira Barre-
to.

“Com o avanço da Pan-
demia pessoas e empresas 
tiveram que passar por 
adaptações e repensar as 
formas de trabalhar e o 
próprio comportamen-
to. A USA, inovou com 
a adoção de ferramenta 
digital e está obtendo re-
sultados muito positivos 
com a nova estratégia”, 
avalia a gerente de Recur-
sos Humanos, Ana Dulce 
Souza.

Atualmente instalada 
no Paço Municipal, a caixa 
para depósito de materiais 
eletrônicos ficará à disposi-
ção da população no Cen-
tro de Educação Ambiental 
(CEA), que fica localizado 
ao lado do “Centro de Con-
vivência do Idoso”, famosa 
Terceira Idade, onde atu-
almente está instalado o 
CAC.

A mudança não trará 
impacto para os munícipes 
que normalmente fazem o 
despejo dos materiais, pois 
o novo local fica próximo 
ao Paço, mas facilitará a 
logística de recolhimento 
e gerenciamento dos itens 

ATENÇÃO: Vacinação 
neste sábado, 1º de maio, será 
EXCLUSIVA para os PRO-
FISSIONAIS DA SAÚDE que 
receberão as SEGUNDAS 
DOSES da vacina Oxford/
Astrazeneca; primeiras doses 
foram aplicadas em fevereiro

A vacinação contra o novo 
coronavírus neste sábado, 
1º de maio, das 8h às 13h, 
na Estação de Eventos Cora 
Coralina, será EXCLUSIVA 
para os PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE que receberão 
as SEGUNDAS DOSES da 

Iniciado dia 28, um cadastramento de famílias que farão 
o acompanhamento de saúde no Ciaf II, Sanbra. 

A visita ocorrerá até as 13h em dois bairros: Jardim Bom 
Jesus e Solar Corinthiano.

Os agentes comunitários estão em grupo, acompanha-
dos por profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da 
Família, devidamente caracterizados com uniforme e cra-
chá.

Esse levantamento e cadastro é essencial para que o se-
tor identifique a realidade e demandas da saúde na região 
visitada.

ATENÇÃO. EVITE FRAUDE: os agentes não entrarão 
nas casas e nenhuma taxa ou valor precisará ser pago.

Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (16) 
3202 9553 ou 3209 1500

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo e o Con-
selho Municipal de Turismo (COMTUR) convidam a to-
dos os empresários do Setor Gastronômico de nosso mu-
nicípio para participarem da 3ª Semana da Gastronomia, 
que será realizada entre os dias 21 e 28 de maio.

Para Lucas Ramos, secretário da pasta, essa ação tem 
como propósito ajudar os empresários a aumentarem suas 
vendas no fim do mês. “É preciso incentivar essas práticas. 
Já é o terceiro ano do evento e os empresários do segmen-
to sentem a importância em fazerem parte da campanha. 
Isso também é bom para o consumidor, que pode aprovei-
tar as promoções para consumirem seus pratos preferidos 
e, até mesmo, descobrirem novas opções de cardápio em 
nossa cidade. Tenho certeza de que será um sucesso”, co-
mentou o secretário.

As empresas que desejarem participar, deverão fazer 
um cadastro no site da Prefeitura Municipal.

Link para o Cadastro:
 https://forms.gle/5Tu4vkXRVzVegDKA7

Usina Santa Adélia faz treinamento e integração 
100% online para a safra 2021/2022

Ponto de Coleta de lixo 
eletrônico mudará de local

Vacinação EXCLUSIVA para os 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE

O link de acesso à inte-
gração foi encaminhado 
para o WhatsApp de cada 
colaborador.  A transmis-
são foi conduzida pelos 
colaboradores do setor de 
Recursos Humanos, com 
o suporte técnico da equi-
pe de Tecnologia da In-
formação e participação 
das áreas de Saúde, Segu-
rança e Meio Ambiente. 
Os novos colaboradores 
puderam ter contato com 
os supervisores do setor 
de Colheita, Transporte e 
Transbordo, Daniel Muc-
ci e Waldir Arantes, que 
deram as boas-vindas e 
acolheram os novos cola-
boradores.

Segundo a gerente, a 
inovação trouxe vanta-
gens estratégicas para 
USA, como o aumento do 
engajamento dos parti-
cipantes no treinamento: 
“Observamos uma inte-
ração maior no ambiente 
virtual entre as pessoas 
que geralmente têm difi-
culdade de se expressar e 
fazer perguntas nos en-
contros presenciais. Os 

descartados. 
O que pode ser descarta-

do?
Computadores, impres-

soras, placas e equipamen-
tos de informática.

Monitores e televisores
Aparelho de fax, telefo-

nes, celulares
Servidores
CD’s, DVDs e Blu-Ray 

(aparelhos e mídias)
Fios e cabos eletrônicos
Videogames e fitas
Câmeras
Centro de Educação Am-

biental (CEA)
Rua Gonçalves Ledo, 165 

- Jardim Santa Rita
(16) 3202-9961

novos colaboradores par-
ticipam mais intensamen-
te do treinamento online”, 
destaca Ana Dulce.

“A empresa dispõe de 
profissionais com largo 
conhecimento na trans-
missão de conteúdos de 
integração e treinamen-
tos obrigatórios e isso fa-
voreceu este novo forma-
to de integração.”, avalia a 
gestora.

O time de RH da USA 
se empenhou em iden-
tificar possíveis gargalos 
que poderiam dificultar 
a integração e treinamen-
tos online de seus cola-
boradores. Verificou, por 
exemplo, a forma de aces-

so à internet e a disponi-
bilidade de aparelhos ele-
trônicos, também ajustou 
a duração do treinamento 
para garantir a motivação 
dos participantes.

O investimento perma-
nente em treinamentos 
e capacitação, inovação 
e engajamento das equi-
pes são alguns dos pilares 
da gestão de pessoas da 
Usina Santa Adélia que 
em 2020 conquistou o 
selo Melhores Empresas 
para Trabalhar, o GPTW. 
Também em 2020, a USA 
foi indicada como empre-
sa do ano pela Masterca-
na Social.

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual 
Paulista – VUNESP – é uma fundação com personalida-
de jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e suas 
principais atividades são: planejar, organizar, executar e 
supervisionar o concurso Vestibular da Vunesp; realizar 
vestibulares e concursos diversos para outras instituições e 
promover as atividades de pesquisa e extensão de serviços 
à comunidade, na área educacional.

Faça a sua inscrição. 
https://www.vunesp.com.br/UVSP2101

vacina Oxford/Astrazeneca. 
As primeiras doses foram 
aplicadas em fevereiro.

Na sexta-feira, 30 de abril, 
esses profissionais também 
puderam comparecer ao 
local para receberem as se-
gundas doses do imunizan-
te. Os idosos com 64 anos 
ou mais (primeira dose) e os 
idosos com 68 anos ou mais 
(segundas doses) também 
serão imunizados. Apenas 
no sábado a vacinação será 
exclusiva aos profissionais de 
saúde citados.
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Câmara Municipal de Jaboticabal vota sete 
projetos nesta segunda-feira (03/05)

Os vereadores se reúnem 
em sessão ordinária nesta 
segunda-feira (03/05), na 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal, para a discussão 
e votação de sete projetos. 
A sessão começa às 17 ho-
ras, com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (https://www.jaboti-
cabal.sp.leg.br/imprensa/
webtv-camara2).

Entre os projetos pauta-
dos originalmente na Or-
dem do Dia, está o PLC nº 
01/2021, de autoria das ve-
readoras Dra. Andrea De-
legada (PSC) e Val Barbieri 
(PRTB), que pede a revo-
gação de dois parágrafos 
do artigo 47º, do Código 
de Posturas do Municí-
pio (Lei Complementar nº 

06/1992), que possibilitam 
o sacrifício ou a venda de 
animais recolhidos no ca-
nil municipal. As autoras 
defendem, na exposição 
de motivos, que “o sacrifí-
cio dos animais em ques-
tão, que se encontram sob 
custódia do poder público 
municipal, é, sobretudo, 
uma medida de crueldade, 
patrocinada com verba pú-

blica”.

Os parlamentarem tam-
bém devem discutir e votar 
o Projeto de Resolução nº 
03/2021, de autoria da vere-
ador Profa. Paula (PT), que 
altera um artigo do Regi-
mento Interno da Câmara 
Municipal para possibilitar 
que as reuniões das comis-
sões permanentes da Casa 
possam ser realizadas por 
videoconferência, devendo 
ser regulamentada pelo Po-
der Legislativo no prazo de 
trinta dias a contar da data 
de sua publicação.

Outros quatro projetos 
de lei, de autoria do Po-
der Executivo, pedem au-
torização para abertura de 
crédito adicional no Orça-
mento da Prefeitura. Entre 
eles está o PL nº 22/2021, 
que abre um crédito adi-
cional especial de R$ 900 
mil para despesas com in-
dustrialização, produtivi-
dade e desenvolvimento 
econômico no Município. 
De acordo com o Executi-
vo, as dotações serão para 

o fomento de ações refe-
rentes à promoção de da-
tas comemorativas, com 
previsão de gastos de R$ 
150mil, para reforma e 
adequações do prédio da 
Incubadora de Empresas 
, no valor estimado de R$ 
570 mil, para eventos vol-
tados a pequenas e médias 
empresas relativos a gastos 
com treinamentos, no va-
lor estimado de R$ 100 mil, 
e aquisição de um veículo, 
no valor previsto de R$ 80 
mil.

O PL nº 23/2021 pede 
autorização para a abertura 
de um crédito no valor de 
R$ 500 mil, voltados para 
o desenvolvimento de me-
lhorias de infraestrutura 
dos lotes do Distrito Indus-
trial José Aparecido Tomé; 
o PL nº 24/2021, para aber-
tura de um crédito adicio-
nal de R$ 208 mil. De acor-
do com o texto, o objetivo 
é tornar possível o proces-
samento de despesas para 
acolhimento e abrigo do 
menor, por meio de sub-
venções sociais, e, também, 

para despesas relacionadas 
a proteção social especial e 
proteção social básica; e o 
PL nº 25/2021, para aber-
tura de um crédito adicio-
nal de R$ 202 mil destina-
dos a reforçar os saldos das 
dotações necessárias para 
aquisição de equipamen-
tos e material permanente 
para a Secretaria da Saúde 
para a Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos.

Ainda será votado o PL 
nº 26/2021, que autoriza o 
Poder Executivo a alienar 
imóvel dado em Concessão 
de Direito Real de uso, no 
Parque 1º de Maio, à espó-
lio de Maria Aparecida de 
Souza.

A íntegra da tramita-
ção das matérias está dis-
ponível no site ofi cial da 
Câmara Municipal (www.
jaboticabal.sp.leg.br), com 
acesso pelo menu “Pro-
cesso Legislativo”, item 
“Pesquisa de Proposições”, 
ou ainda por meio de um 
banner de acesso rápido na 
página principal do site.


