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Jaboticabal
A GAZETA

Vitório De  Simoni e os Vereadores Edú e Gilberto, representando 
o deputado Baleia Rossi, entregam máscaras respiratórias

Equipamentos de suma im-
portância para serem usados 
por profi ssionais da saúde, na 
UTI do Hospital e Maternida-
de Santa Isabel. As doações, é 
mais um empenho do Deputa-
do Baleia Rossi, através de Vi-
tório De Simoni e Vereadores 
Edú Fenerich e Gilberto de Fa-
ria. Entre tantas outras con-
quistas, em muito auxiliará o 
setor emergencial, trazendo 
inúmeros benefícios.

Prefeitura de Jaboticabal implanta novo 
sistema de gestão de frotas, com 

abastecimento via chip; objetivo é economizar 
A Prefeitura de Ja-

boticabal implantou 
um novo sistema de 
gestão de frotas e ins-
talou, nos dias 4 e 5 de 
novembro, na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina, as tags nos veícu-
los municipais. Agora, 
cada veículo possui 
uma tag com um chip 
para abastecimento 
no estilo “sem parar” e 
também um cartão de 
identifi cação. 

*Visando maior velocidade 
no mapeamento de áreas, 
Prefeitura de Jaboticabal 
adquire novos equipamento de 
topografia; mapeamento é via 

GPS com precisão de 2mm*

A Prefeitura de Jaboticabal adquiriu, com re-
cursos próprios e investimento de aproxima-
damente R$180 mil, novos equipamentos de to-
pografi a para a Secretaria de Planejamento. A 
qualidade do novo equipamento pode ser ilus-
trada pela sua precisão de 2mm entre o saté-
lite e a área que está sendo mapeada, além da 
velocidade na transmissão de dados, que pode 
ser descarregada no computador ou até mesmo 
enviada do próprio local do mapeamento via nu-
vem.

Presidente do Leg islativo trabalha 
em conjunto com a vereadora Val Barbieri 

em benefício de Jaboticabal

A presidente do Legislativo, Renata Assirati, em conjunto com a vereadora Val Barbieri trabalham 
para melhorias de Jaboticabal e dos Distritos de Córrego Rico e Lusitânia. 

Prefeitura de Jaboticabal coloca áreas 
que não estão sendo utilizadas à venda

A Prefeitura de Ja-
boticabal, visando ad-
quirir recurso para in-
vestimento em diversas 
áreas do Município, re-
alizará a venda de 15 
áreas que não estão 
sendo utilizadas pela 
administração muni-
cipal. Alguns terrenos 
estão parados há três 
décadas. 

Câmara de Jaboticabal 
vota cinco projetos 

em sessão ordinária 
nesta terça-feira (16/11)

A Ordem do Dia prevista para a sessão ordi-
nária da próxima terça-feira (16/11), na Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, lista cinco projetos 
para discussão e votação do plenário. A sessão 
começa às 20 horas, com transmissão em tempo 
real pelo canal da Câmara no YouTube (https://
www.youtube.com/CamaraMunicipaldeJaboti-
cabal) e retransmissão pelo Facebook (https://
www.facebook.com/CamaraJaboticabal).
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Câmara de Jaboticabal vota cinco projetos 
em sessão ordinária na terça-feira (16/11)

Prefeito acata indicação do vereador Prof. Jonas e 
escolas terão novos equipamentos de informática

A Ordem do Dia pre-
vista para a sessão 
ordinária da próxima 
terça-feira (16/11), na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, lista cinco 
projetos para discus-
são e votação do ple-
nário. A sessão começa 

A Rede Municipal de 
Ensino de Jaboticabal 
deve ganhar em breve 

às 20 horas, com trans-
missão em tempo real 
pelo canal da Câmara 
no YouTube (https://
www.youtube.com/
CamaraMunicipalde-
Jaboticabal) e retrans-
missão pelo Facebook 
(https://www.facebook.

com/CamaraJabotica-
bal).

Os vereadores devem 
votar, em único turno, o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 23/2021, 
de autoria da vereado-
ra Val Barbieri (PRTB), 

que concede diploma 
de Honra ao Mérito à 
empresa Helija Organi-
zação Contábil, em co-
memoração pelos seus 
54 anos de fundação. 

Na sequência, os 
parlamentares votam 
em 1º turno o Projeto 
de Lei nº 125/2021, de 
autoria da vereadora 
Renata Assirati (PSC), 
que denomina de “Wil-
son Palazzo” a área 
verde localizada na 
Rua Aristides Cardo-
so da Cunha, nº 60, no 
Jardim Barcelona.

Também está previs-
ta a 1º discussão e vota-
ção do PL nº 127/2021, 
de autoria do vereador 
Dr. Edu Fenerich (MDB), 
que altera a redação da 
lei que criou a “Semana 
Municipal de Preven-
ção do Câncer Gineco-
lógico”. De acordo com 

o texto proposto, a se-
mana passará a ser 
realizada anualmente 
sempre com início na 
última segunda-feira 
do mês de outubro, e 
não mais na última se-
mana de setembro.

Ainda serão aprecia-
dos pelo plenário dois 
projetos de lei de auto-
ria do Executivo Muni-
cipal que pedem autori-
zação para a abertura 
de crédito adicional 
suplementar. São eles: 
o PL nº 129/2021, que 
permite a abertura de 
um crédito adicional de 
R$ 3.7 milhões no or-
çamento da Prefeitura 
para reforçar saldos 
orçamentários em di-
versas áreas da Admi-
nistração, entre elas, 
despesas com ativida-
des delegadas, auxílio-
-alimentação, material 
de consumo e material 

de distribuição gratuita 
(cesta básica) do Fundo 
Social de Solidarieda-
de, para necessidades 
complementar do Aco-
lhimento e Abrigo da 
Pessoa Idosa e Prote-
ção Social Básica da 
Secretaria municipal 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, rea-
lização de festividades 
natalinas da Secretaria 
Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
entre outros; e o PL nº 
131/2021, que abre 
um crédito no valor de 
R$ 3.4 milhões na con-
tabilidade do Serviço 
de Previdência, Saúde 
e Assistência Muni-
cipal (SEPREM), para 
suplementação com-
plementar de dotações 
que não possuem saldo 
sufi ciente até o término 
do exercício, como por 
exemplo, para proven-
tos de aposentadoria.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004504-71.2019.8.26.0291 - controle nº. 2019/001262
Classe: Assunto: Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
Requerente: Artoni Comércio de Materiais para Construção Ltda
Requerido: Sintec do Brasil Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004504-71.2019.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) SINTEC DO BRASIL LTDA, CNPJ 66.413.238/0001-57, com endereço à
Avenida Vereador Benedito Gomes Souza, 36, Santa Edwirges, CEP 37557-000, Congonhal -
MG, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento por parte de Artoni Comércio
de Materiais para Construção Ltda, alegando em síntese, que em meados de julho a empresa
requerente efetuou compra de diversos produtos que eram vendidos pela empresa requerida,
compra esta comprovada pela nota fiscal de n° 46.854, valor este que seria dividido em três
parcelas a serem pagas através de boleto bancário. O valor total da compra é de R$3.144,46
(três mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), os quais seriam pagos como
informados em três parcelas de R$1.048,15 (mil e quarenta e oito reais e quinze centavos). Sendo
que a primeira parcela já foi devidamente quitada em agosto de 2019. Ocorre que após a compra
e o pagamento da primeira parcela chegou ao conhecimento da requerente que a empresa
requerida havia encerrado suas atividades. Para não correr risco de protesto e para provar sua
boa-fé o requerente ingressa com tal ação para consignar o pagamento. Encontrando-se o(a)(s)
réu(ré)(s) 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 (quinze) dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) réu(ré)(s)
será(ão) considerado(a)(s) revel(is), caso em que lhe(s) 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 06 de agosto de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

novos equipamentos de 
informática, como pro-
jetores smart e tablets. 

O pedido, feito pelo ve-
reador Prof. Jonas (RE-
PUBLICANOS) por meio 

de uma Indicação ao 
prefeito municipal, re-
sultou recentemente 
na abertura de um pro-
cesso de licitação para 
a compra dos equipa-
mentos.

De acordo com o par-
lamentar, que acom-
panhou a abertura dos 
envelopes da licitação 
realizada no dia 26 de 
outubro, o contrato 
com a empresa vence-
dora do processo já foi 
assinado e os pedidos 
feitos. A expectativa é 
de que no primeiro se-
mestre de 2022 os apa-
ratos tecnológicos já 

estejam instalados na 
rede de ensino.

“Sabemos da impor-
tância do uso das tec-
nologias no processo 
educacional... Diante 
dessa realidade é ne-
cessário que nossas 
escolas municipais, 
estejam estruturadas 
tecnologicamente para 
ir ao encontro dos an-
seios dos nossos edu-
candos, de modo a pro-
porcionar melhorias 
no desenvolvimento da 
aprendizagem e da qua-
lidade do ensino, dando 
acessibilidade aos alu-
nos e promovendo mais 

condições de trabalho 
para os profi ssionais”, 
defendeu Prof. Jonas.

Ainda segundo o ve-
reador, cada sala de 
aula da rede municipal 
de ensino deve receber 
um projetor, que será 
acompanhado por uma 
caixa de som bluetoo-
th e um Chromecast, 
conferindo todas as 
funções smart para o 
aparelho, inclusive o 
espelhamento da tela 
de celulares, tablets e 
notebooks.

Texto: Gabinete do 
vereador Professor Jo-
nas
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Morrer dói? 
Para onde vamos depois da morte?

A CALÇADA COMO OBSTÁCULO

Já me fi zeram essa 
pergunta tantas vezes! E 
eu não me canso de uti-
lizar o Espiritismo para 
responder, cheia de es-
perança: não, morrer não 
dói; se você entende por 
morrer o exato momento 
da separação da alma e 
do corpo. 

Allan Kardec faz esse 
questionamento na per-
gunta 154 de O Livro dos 
Espíritos, primeira das 
cinco obras básicas do 
Espiritismo. “A separação 
da alma e do corpo é do-
lorosa? Não; o corpo, fre-
quentemente, sofre mais 
durante a vida que no 
momento da morte; nes-
te, a alma nada sente. Os 
sofrimentos que às vezes 
se provam no momento 
da morte são um prazer 
para o Espírito que vê 
chegar o fi m do seu exí-
lio.”

Costumo comparar a 
morte a um processo de 
libertação, exatamente 
como acontece com a la-
garta que, fi nalizado um 
ciclo, se fecha na pupa 
para, enfi m, se libertar 
como borboleta. 

Mas, fi nalizado o pro-
cesso de desencarnação 
(quando o Espírito deixa a 
carne/corpo), para onde 
vai? O que acontece com 
ele? Mais uma vez, vem 
o Espiritismo nos dar a 
certeza de que a verda-
deira vida é a de lá; e não 
a de cá! Mas, que a for-
ma como vivemos cá, nos 
dá pistas importantes de 
como nos sentiremos e 
viveremos lá...

Explico: quanto mais a 
pessoa realizou o bem, 
cumpriu com seus deve-
res junto aos papeis que 
desempenha, realizou em 
si os esforços para se 

Buracos, raízes de ár-
vores, tapumes, pisos 
desnivelados, tronco de 
árvores, suportes de fer-
ro quebrados. Esse ce-
nário parece comum? As 
calçadas de Jaboticabal, 
utilizadas por uma gran-
de maioria da população 
para se locomover dia-
riamente, apresentam di-
versos problemas como 
esses. Os passeios públi-
cos (calçadas), como são 
denominadas pela Pre-
feitura Municipal, deve-
riam ter sua fi scalização 
e manutenção como prio-
ridades, afi nal, todos que 
utilizam as vias públicas 
entre eles, motoristas, 
motociclistas e ciclistas, 
fora de seus veículos, 
também se tornam a par-
te mais desprotegida - e 
prejudicada - do trânsito: 
o pedestre.

Concluímos que a vida 
dos gestores não passa 
por ali. Não andam a pé, e 
assim o fazendo não tro-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

corrigir e ser útil – den-
tro do seu campo de ação 
e possibilidades – à sua 
família, amigos e à socie-
dade, mais feliz ela é do 
outro lado. 

Então amigos, não fi -
xem no corpo físico que 
fi ca, as impressões do 
que o Espírito está sen-
tindo quando parte. O que 
ele sente, não depende da 
causa da morte. O lugar 
para onde ele vai e o grau 
de felicidade, leveza e 
bem que sente, depende, 
exclusivamente, dos valo-
res morais/conscienciais 
e espirituais que cons-
truiu. É muito comum o 
Espírito ser amparado 
e retirado do corpo an-
tes do acidente, antes da 
violência, antes de seja 
lá qual for o motivo que 
mata o corpo. Lembre-

mos: mata o corpo, não o 
Espírito. 

Como sempre digo por 
aqui, cada um de nós é um 
Espírito milenar e imor-
tal; uma individualidade 
para a qual não existe có-
pia. Não há duas histórias 
iguais e, por isso, a encar-
nação e a desencarnação 
variam ao infi nito, são ex-
clusivas, insubstituíveis e 
obedecem sempre às Leis 
de Justiça, Amor e Cari-
dade, criadas por Deus, 
Inteligência Suprema do 
Universo, causa primária 
de todas as coisas! 

Por tudo isso, que pos-
samos realizar o esforço 
de cada dia para viver-
mos como Espíritos que 
somos e não como corpos 
materiais que estamos. O 
esforço em realizar ver-
dadeiramente o bem, no 
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Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 
 
               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  
FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 18 de 
Novembro de 2.021, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas em primeira 
convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   
 

PAUTA   DO   DIA 
 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.022. 
 
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos 
os locais de trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de 
costumes. 

Registre-se e Cumpra-se. 
 

Jaboticabal, 10 de Novembro de 2021. 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente do SFPMJ 

 
Recebí o original para ser publicado no “Jornal A GAZETA”, na Edição  
 
nº_________________, no dia _________ Novembro de 2.021. 
 
Recebido em________de  Novembro de 2.021. 
 
Assinatura do responsável:___________________________________  
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           _________________________________________________________________________________________________ 

 
Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 
 
               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  
FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 18 de 
Novembro de 2.021, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas em primeira 
convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   
 

PAUTA   DO   DIA 
 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO  DA PROPOSTA  ORÇAMENTÁRIA 
PARA O EXERCÍCIO DE 2.022. 
 
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos 
os locais de trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de 
costumes. 

Registre-se e Cumpra-se. 
 

Jaboticabal, 10 de Novembro de 2021. 
 

MARIA ELVIRA ARMENTANO 
Presidente do SFPMJ 

 
Recebí o original para ser publicado no “Jornal A GAZETA”, na Edição  
 
nº_________________, no dia _________ Novembro de 2.021. 
 
Recebido em________de  Novembro de 2.021. 
 
Assinatura do responsável:___________________________________  

peçam no desnível da cal-
çada, não rasgam o joelho 
nos buracos feitos nas 
calçadas, não quebram 
a perna. Vivem gritando 
aos quatros cantos que 
estudaram os problemas 
da cidade e não conse-
guem enxergar o óbvio – 
As calçadas se tornaram 
obstáculos.

Um dos problemas fre-
quentemente enfrenta-
dos por uma parcela de 
nossa comunidade que 
usa cadeiras de rodas 
para se locomoverem, 
são as raízes de árvores, 
degraus, avanço de por-
tões, buracos deforman-
do as calçadas. A cada vez 
que precisam se deslocar 
pelas vias públicas da ci-
dade precisam disputar o 
espaço com ônibus, car-
ros e motocicletas. Quan-
do isso ocorre, os condu-
tores de veículos que são 
conscientes de seu papel 
no trânsito “param e es-
peram, mas não se pode 
contar com isso sempre”. 
Seria melhor se houvesse 
a preocupação do poder 
público em consertar tais 
defeitos eliminando os 
obstáculos, ou exigir de 
quem tem a responsabili-
dade o fazer.

As obras também fa-
zem parte da lista de 
transtornos que o pe-
destre encontra no seu 
caminho. São tapumes, 
resto de cimento e rebo-

co no meio da passagem. 
Manutenção da via públi-
ca sem os devidos avisos 
de que aquele lugar es-
tará interditado também 
causa transtorno. Os pe-
destres se desviam como 
podem fi cando expostos 
a riscos de atropelamen-
tos. 

Existe um grande nú-
mero destes obstáculos 
na área central da cida-
de que podem provocar 
acidentes, muitas vezes 
graves e até causando 
a morte de transeuntes. 
Buracos, canos e toco de 
árvores que foram corta-
das resistem as intempé-
ries administrativas e se 
tornaram parte de uma 
paisagem urbana detur-
pada. Do lado da loja “Ca-
sas Bahia” subindo a Av. 
Marechal Deodoro, na 
calçada, tem dois tocos 
que foram deixados lá 
quando as árvores que ali 
estavam foram cortadas. 

Se continuarmos ca-
minhando pela cidade 
iremos observar muitos 
obstáculos da mesma 
natureza, e eles estão lá 
já faz algum tempo e nin-
guém se importa, nem a 
Secretaria de Obras ou 
de Planejamento ou da 
Indústria e Comércio. - 
Ah! Para que se importar, 
se não está atrapalhando 
ninguém?

Aqueles “tocos” que 
estão ali na Av. Marechal 

Deodoro ao lado da Loja 
Casas Bahia, apenas se-
rão vistos pela Adminis-
tração Pública quando al-
guém, que se envolver em 
acidente de trânsito “ra-
char a cabeça” e morrer.

- Ah! mas de quem é a 
responsabilidade para 
retirar aquelas joias dali? 
No momento ninguém é o 
responsável. Mas deixa 
acontecer a fatalidade 
que saberemos nos bol-
sos de quem irá doer o 
valor da indenização.

Para que o mal preva-
leça, basta que o bem fi -
que em silêncio e é o que 
estamos vendo em nossa 
cidade, um silêncio en-
surdecedor quando se 
fala em mobilidade urba-
na. Existia uma cobrança 
premente sobre um tal 
de “Quadrilátero Central” 
que visava regulamentar 
o trafego dos veículos de 
carga na área central da 
cidade. Não se fala mais. 
Acredita-se que não cir-
culam mais os veículos 
pesados pela área cen-
tral da cidade.

Por enquanto vamos 
aguardar que seja tam-
bém prioridade da Pre-
feitura cuidar destes 
problemas. Somente será 
dada a devida atenção 
quando acontecer os aci-
dentes e aparecer gente 
com a perna quebrada, 
joelho esfolado, cabeça 
rachada e morta.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 28/2021

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe compete a le-
gislação vigente:

Na forma do disposto no Art. 2º do Decreto Legislativo nº 761, de 19 de outubro 
de 2021, c/c o disposto no Ato da Presidência nº 26, de 19 de outubro de 2021, as 
seguintes pessoas receberão a Placa comemorativa pelos 50 anos de fundação da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE:
1. Adriane Valéria Bage
2. Aleudo Coelho Santana
3. Anselmo Paulo Bellodi
4. Antonio Alceu Bellodi
5. Antonio Sérgio Ferreira
6. Arlindo Gagliardi Vieira
7. Arnaldo Geraldes Morelli
8. Carlos Adriano de Camargo AranhaTambellini
9. Celso Antonio Romano
10. Celso Aparecido Cassiano
11. Dalva Estella Xavier Sitta
12. Delphino Bellodi
13. Edivaldo Ramiro Prates
14. Eldino Zelli
15. Eliete Teresinha Cascaldi Sobreiro
16. Emerson Rodrigo Camargo
17. Estela Maria de Arruda Frejuello
18. Estephan Hani
19. Fabiana Aparecida da Silva
20. Gislene Maria de Castro Martins Duarte
21. Guerreiro Cecchetti
22. Hiroshi Shimogaki
23. Humberto Montans Bellodi
24. Ivone Livramento Melício
25. José Abdo Chueire
26. José Alexandre Hiashima Egídio
27. José Marcos Martins
28. Júlia Maria da Silva
29. Lauro Gonçalves de Souza
30. Lucas Simieli
31. Luciano Dantas Bellodi
32. Luiza Ermínia Trevizoli
33. Marcela Pereira
34. Marcelo Teixeira De Stéfani
35. Márcia Schmidt Néglia Armenini
36. Maria da Penha Borsari Perina
37. Maria Hermínia Fogaça de Aguiar Vantini
38. Maria Paula Bellodi De Bonis
39. Mário Gazzoto
40. Miguel Teixeira Sobrinho
41. Nilo De Stéfani
42. Paulo Silas Cruz dos Santos
43. Pedro Sitta
44. Plínio Sérgio Volpe
45. Regina Maria de Oliveira Bazoni
46. Sílvia Teixeira De Stéfani
47. Vânia Regina Flório
48. Vera Lúcia Ferreira
49. Wladimir Morgatto
50. Zina Maria Castelletti Bellodi

Jaboticabal, 12 de novembro de 2021.
                     

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 48, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de 
férias em gozo no período de 16/11/2021 a 30/11/2021 à servidora RAQUEL SBAR-
DELOTTO SANCHES.

Nº 49, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 - Nomeia, temporariamente, servi-
dora para substituição de titular da equipe do pregão da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal.

Nº 50, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 - Altera o expediente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal no dia 12/11/2021, por motivo de desinsetização

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da 
Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre a transparência na gestão fiscal, 
CONVIDA a população jaboticabalense para AUDIÊNCIA PÚBLICA, que tem como 
finalidade a discussão do Projeto de Lei nº 128/2021, que estima a receita e fixa a 
despesa do Município de Jaboticabal para o exercício de 2022.
(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: (O 
texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no site: www.
jaboticabal.
sp.leg.br)
Dia: 30 de novembro de 2021(terça-feira)
Horário: 19h30

Jaboticabal, 04 de novembro de 2021.

RONALDO PERUCCI
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

limite de nossas forças, 
transformará nossas 
sombras em patrimônios 
luminosos. Se o bem que 
você acha que realiza tem 
te transformado numa 
pessoa melhor de con-
viver, então, é chegada 
a hora de refl etir sobre 
sua compreensão do que 
é caridade e bem. Afi nal, 
assim como se vive, ‘se 
morre’; para acordar, de-
pois, para a verdadeira 
vida. Que seja de bem e 
alegrias divinas!

****
VIBRAÇÕES DO PASSE 

E PARA FLUIDIFICAÇÃO 
DA ÁGUA

Lives: terças às 20h e 
sábados às 18h

Facebook.com/ocon-
soladorjaboticabal

Instagram.com/ocon-
solador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos 
Espíritos – terças, das 20 
às 21h

Comentário e Refl exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30
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Presidente do Leg islativo trabalha em conjunto com a 
vereadora Val Barbieri em benefício de Jaboticabal

A presidente do Le-
gislativo, Renata Assi-
rati, em conjunto com a 
vereadora Val Barbieri 
trabalham para melho-
rias de Jaboticabal e 
dos Distritos de Córre-
go Rico e Lusitânia. 

Representadas pelo 

Deputado Arnaldo Jar-
dim (Cidadania), no mu-
nicípio, além do apoio 
do prefeito Emerson 
Camargo, conquista-
ram verbas e as ações 
estão encaminhadas 
para as melhorias do 
município.  

Uma das ações apre-
sentadas foi o recapea-
mento do asfalto reali-
zado em Córrego Rico. 
Esta verba alcança o 
valor de R$ 286.500,00. 
“Estivemos na sema-
na anterior visitando 
o Distrito de Córrego 

Rico, juntamente com 
Val Barbieri, aprovei-
tamos para conferir de 
perto as ruas do nosso 
Distrito sendo recape-
adas”, destaca Renata 
Assirati. 

Recentemente, a 

presidente esteve em 
Brasília e fez também 
importantes pedidos 
diretamente ao deputa-
do Arnaldo Jardim. Um 
deles foi um ofício soli-
citando emenda parla-
mentar de custeio para 
a APAE - Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Jabotica-
bal. 

Entre outras verbas 
do Deputado Arnaldo 
Jardim, foi encaminha-
da pela vereadora Val 
Barbieri e a presidente 
do Legislativo, no valor 
de R$ 300.000,00 reais  
para a estruturação fí-
sica e funcional da Uni-
dade de Atendimento ao 
Paciente AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel. E para a 
ABCDown, em nome do 

presidente Antonio Luiz 
Fieno, no valor de qua-
se R$ 100.000,00 reais.

Na área da educação 
também foi protocolado 
um pedido para recur-
sos fi nanceiros para a 
reforma de três esco-
las de Jaboticabal, sen-
do Prof. Antônio José 
Pedroso, Aurélio Ar-
rôbas Martins e Rosa 
Mari de Souza Simielli.

“Temos muito que 
agradecer o Deputado 
Federal Arnaldo Jar-
dim e seu assessor Fá-
bio Pádua, que muito 
trabalham em benefí-
cio do nosso município. 
A vereadora Val Bar-
bieri e eu agradece-
mos imensamente todo 
este empenho à nossa 
querida Jaboticabal”, 
fi naliza Renata Assira-
ti.
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*Visando maior velocidade no mapeamento de áreas, Prefeitura 
de Jaboticabal adquire novos equipamento de topografia; 

mapeamento é via GPS com precisão de 2mm*

Prefeitura de Jaboticabal 
coloca áreas 

que não estão sendo 
utilizadas à venda

Prefeitura de Jaboticabal implanta novo 
sistema de gestão de frotas, com abastecimento 

via chip; objetivo é economizar 

A Prefeitura de Ja-
boticabal, visando ad-
quirir recurso para in-
vestimento em diversas 
áreas do Município, re-
alizará a venda de 15 
áreas que não estão 
sendo utilizadas pela 
administração muni-
cipal. Alguns terrenos 
estão parados há três 
décadas. 

As vendas acontece-
rão por meio da Con-
corrência Pública Nº 
03/2021. Os envelopes 
contendo a documen-
tação e a proposta fi -
nanceira deverão ser 
entregues e protocola-

A Prefeitura de Ja-
boticabal implantou 
um novo sistema de 
gestão de frotas e ins-
talou, nos dias 4 e 5 de 
novembro, na Estação 
de Eventos Cora Cora-
lina, as tags nos veícu-
los municipais. Agora, 
cada veículo possui 
uma tag com um chip 
para abastecimento 
no estilo “sem parar” 
e também um cartão 
de identifi cação. Com 
14 postos a disposição 
para abastecimento, 
a administração pode 
optar por aquele com 
o valor mais baixo. A 
frota conta com cerca 
de 150 veículos, além 
de equipamentos que 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal adquiriu, com 
recursos próprios e 
investimento de apro-
ximadamente R$180 
mil, novos equipamen-
tos de topografi a para 

dos no Departamento 
de Gestão de Material e 
Patrimônio da Prefeitu-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, sito à Esplanada 
do Lago “Carlos Rodri-
gues Serra” nº 160, até 

utilizam combustível, 
como as roçadeiras, 
por exemplo.

“Agora temos a faci-
lidade de termos sem-
pre um combustível 
mais barato, atenden-
do as necessidades da 
Prefeitura e economi-
zando. Um dos nossos 
princípios é conservar 
bem o serviço público, 
preservar o direito da 
população e zelar pe-
los recursos”, afi rmou 
o prefeito, Prof. Emer-
son, que acompanhou 
a instalação das tags 
no Cora Coralina.

Os preços são anali-
sados e periodicamen-
te o Setor de Frotas 
irá negociar descon-

tos em preço de bom-
ba diretamente com os 
postos credenciados, 
visando ainda mais 
economia de recur-
sos públicos. Feitas as 
negociações, os des-
contos são inclusos no 
sistema de gestão e o 
pessoal, com permis-
são de abastecimento, 
será informado sobre 
qual posto dentro do 
município deve-se uti-
lizar para aquisição de 
combustível, sendo im-
prescindível seguir as 
orientações. 

Todos os cartões 
têm limites de gastos e 
também limite de preço 
máximo a ser pago pelo 
combustível. Haven-

a Secretaria de Plane-
jamento. A qualidade 
do novo equipamento 
pode ser ilustrada pela 
sua precisão de 2mm 
entre o satélite e a área 
que está sendo mapea-

do gastos ou preços 
acima do permitido, o 
servidor responsável 
deverá solicitar o des-
bloqueio e apresentar 
justifi cativa plausível 

junto ao Setor de Frota. 
A partir de agora, o 

município passa a ter 
todo controle dos gas-
tos com combustível, 
com dados de cada ve-

ículo da sua frota, e a 
oportunidade de eco-
nomizar no preço do 
combustível ao abas-
tecer no posto mais em 
conta.

da, além da velocida-
de na transmissão de 
dados, que pode ser 
descarregada no com-
putador ou até mesmo 
enviada do próprio lo-
cal do mapeamento via 

nuvem.

“Esse é um equipa-
mento de ponta e que 
trará muito mais velo-
cidade para o setor pú-
blico. Além da qualida-
de no mapeamento via 
GPS e acompanhamen-
to diretamente no ta-
blet, os dados são des-
carregados na hora. 
Ou seja: do próprio 
local do mapeamen-
to, o profi ssional pode 
enviar os dados via 
nuvem para o acesso 
na Secretaria de Pla-
nejamento. São pou-
quíssimas prefeituras 
que possuem apare-

lhos desta qualidade”, 
comentou o prefeito, 
Prof. Emerson.

Para efeito de com-
paração, a Prefeitura 
de Jaboticabal realizou 
recentemente o levan-
tamento da nova pra-
ça do Parque Primeiro 
de Maio. Na época, os 
profi ssionais da secre-
taria demoraram qua-
tro dias para concluí-
rem os trabalhos. Com 
o novo equipamento, o 
mesmo serviço demo-
raria meio período. “É 
um ganho fantástico 
para darmos sequên-
cia em nossas obras 

e planejamentos com 
muito mais velocida-
de”, emendou o prefei-
to.

Os equipamentos 
chegaram na segun-
da-feira, 8. Agora, 
os profissionais da 
secretaria passa-
ram por um treina-
mento junto à em-
presa fornecedora 
até sexta-feira, 12. 
Na próxima semana, 
os equipamentos já 
começam a ser uti-
lizados efetivamente 
pela Prefeitura de 
Jaboticabal nos no-
vos projetos.

as 09h00 do dia 16 de 
novembro de 2021. 

A abertura ocorrerá 
às 9h10, com ou sem a 
presença dos interes-
sados, na sede da Pre-
feitura de Jaboticabal.
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Hospital e Maternidade Santa Isabel é 
referência no atendimento a pacientes com AVC

O tempo é determi-
nante para aumentar 
as chances de vida dos 
pacientes vítimas do 
Acidente Vascular Ce-
rebral – AVC, também 
conhecido como derra-
me.  Em Jaboticabal, o 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel – HMSI, é 
referência no atendi-
mento a pacientes víti-
mas de Acidente Vascu-
lar Cerebral – AVC, que 
é a principal causa de 
mortes no Brasil e de 
incapacidade no mun-
do. Estatísticas apon-
tam que uma em cada 6 
pessoas terá essa con-
dição ao longo da vida.

Atualmente, o HMSI 
recebe pacientes do 
SUS de Jaboticabal e 
pacientes de plano de 
saúde de Jaboticabal 
e microrregião.  A ins-
tituição aguarda pelo 
credenciamento para 
prestar assistência aos 
pacientes do SUS da re-
gião.

Quanto mais rápi-
do for o atendimento 
à vítima do AVC, mais 
chances ela terá de ter 
a vida salva, por isso a 
existência de um hospi-
tal referência é tão im-
portante.

O HMSI é responsável 
pela administração de 
medicamento capaz de 
evitar a morte e seque-
las do AVC Isquêmico, 
desde que aplicado em 
até quatro horas e meia 
do início da crise. Por 
isso mantém plantão de 
médico neurologista 24 
horas por dia.

“Quanto mais cedo for 
realizada a intervenção 
médica após o início 
do sintoma, melhores 
as chances de rever-
ter a isquemia e evitar 
sequelas.  Os médicos 
têm poucas horas para 
poder fazer um medica-
mento e aplicar proce-
dimentos que revertam 
essa obstrução da arté-
ria, o que faz com que o 
sangue volte a circular 
naquela região que ha-
via perdido o fl uxo san-
guíneo.”, destaca o ge-
rente de enfermagem.

O HMSI investiu em 
assessorias e treina-
mento e integra a Inicia-
tiva Angels, uma coor-
denação internacional 
de vários centros mé-
dicos que se capacitam 
em atender pacientes 
com AVC. O Hospital de-
senvolveu um protocolo 
de tratamento agudo ao 
Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC).  O HMSI 
reúne a  estrutura tec-
nológica que possui – 
com recursos de tomo-
grafi a – ao treinamento 
intensivo de suas equi-
pes, desenvolvendo as-
sim o protocolo de AVC 
no hospital.

Imediatamente após 
a chegada ao Hospital, o 
paciente com sintomas 
de AVC é submetido a 
exame de imagem que 
vai confi rmar ou não a 
ocorrência e o tipo de 
AVC. A partir do mo-
mento da chegada do 
paciente, o HMSI tem 60 

minutos para iniciar a 
administração do medi-
camento recomendado 
para vítimas de AVC do 
tipo isquêmico.

Geralmente, após o 
controle inicial dos sin-
tomas do AVC agudo, é 
necessária a internação 
hospitalar do paciente. 
O período de internação 
varia de acordo com o 
estado clínico de cada 
pessoa.

Reabilitação
O Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) pode 
provocar sequelas físi-
cas e psicológicas aos 
pacientes que criam 
grandes difi culdades 
para que as pessoas 
possam executar até as 
mais simples atividades 
da vida diária como se 
alimentar com autono-
mia, vestir suas roupas, 
tomar banho, deslocar-
-se.

Os tipos e a intensida-
de das sequelas variam 
de acordo com a área do 
cérebro afetada.  Mas é 
consenso que quanto 
mais cedo o paciente 
iniciar seu tratamento 
de reabilitação após o 
AVC, mais chances terá 
de se recuperar, por 
isso, o Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
oferece uma aborda-
gem interdisciplinar 
que reúne os saberes 
e técnicas de médicos e 
da equipe formada por 
profi ssionais da  fi sio-
terapia, terapia ocupa-
cional, fonoaudiologia e 
assistência social para 
assegurar um trata-
mento abrangente e hu-
manizado ao paciente 
fortalecendo o elo entre 
profi ssionais da área 
de saúde e o paciente 
e sua família, que terá 
papel fundamental em 
todo o processo de rea-
bilitação.

O trabalho é fi siotera-
pia é um dos primeiros 
realizados junto aos pa-
cientes vítimas do AVC. 
A fi sioterapeuta Ana 
Flávia de Souza Moret-
ti informa que a inter-
venção da fi sioterapia 
começa a partir das 48 
horas pós o AVC, consi-
derada a fase aguda da 
doença. “Já iniciamos a 
conduta, com o objeti-
vo de já trabalhar mo-
bilidade. O trabalho de 
reabilitação pode sig-
nifi car maior qualidade 
de vida para o paciente 
e mais independência 
para atividades de vida 
diária. Dentro do am-
biente hospitalar até a 
alta, continuamos com 
o trabalho de Fisiote-
rapia para exercitar a 
força muscular e para 
evitar contratura e se-
quelas, buscando evi-
tar que o paciente seja 
dependente de terceiro 
para cuidados diários”, 
afi rma.

A Terapeuta Ocupa-
cional do HMSI, Aline 
Miranda, elaborou um 
protocolo de avaliação 
do paciente vítima do 
AVC que é realizado à 
beira do leito. O objetivo 

é antecipar o máximo 
possível o processo de 
reabilitação e treinar o 
paciente  para a reali-
zação das atividades de 
vida diária.

Aline é responsável 
pela indicação e pro-
dução de órteses, dis-
positivos aplicados ex-
ternamente ao corpo 
para alinhar, prevenir 
ou corrigir deformida-
des, melhorando a fun-
ção das partes móveis 
do corpo. Elas auxiliam 
na função e na estrutu-
ra corporal, permitindo, 
assim, a manutenção 
funcional de cada parte 
do corpo, possibilidade 
do retorno ao desempe-
nho mecânico e ortopé-
dico.

Cada órtese é desen-
volvida com exclusivi-
dade por Aline, no pró-
prio Hospital, a partir 
das medidas e especifi -
cidades anatômicas de 
cada paciente. Todo o 
trabalho é realizado em 
conjunto com o pacien-
te e família.

A Terapeuta Ocupa-
cional participa de to-
das as etapas da colo-
cação da órtese até o 
treino do paciente para 
sua utilização.

A Fonoaudióloga Aline 
Cristina Pacheco Casti-
lho, que integra a equi-
pe do HMSI, é especia-
lizada em atendimento a 
pacientes com AVC que 
apresentem difi culdade 
de fala e deglutição, que 
é a capacidade de engo-
lir alimentos e beber lí-
quidos, que é a disfagia. 

“Esses pacientes po-
dem precisar do auxílio 
de sondas para evitar 
que alimentos sólidos 
e líquidos cheguem ao 
pulmão, ao invés de se-
guirem para o estôma-
go e causem, portanto 
uma pneumonia aspira-
tiva.”, orienta.

Aline enumera entre 
os principais sintomas 
da pneumonia aspirati-
va: tosse, engasgo, es-
cape de alimentos e lí-
quidos pela boca. 

“Outra sequela bas-
tante comum do AVC 
são as difi culdades re-
lacionadas à fala, como 
a disartria, difi culdade 
motora e a afasia, a ex-
pressão da fala, pro-
priamente dita. Uma 
pessoa com disartria 
não consegue articular 
e pronunciar bem as 
palavras devido a uma 
alteração no sistema 
responsável pela fala, 
envolvendo músculos 
da boca, língua, laringe 
ou cordas vocais, o que 
pode proporcionar difi -
culdades na comunica-
ção e isolamento social. 
Para tratar a disartria, é 
importante a realização 
de exercícios e acom-
panhamento Fonoau-
diológico, como forma 
de promover melhora 
na articulação das pa-
lavras e sons emitidos. 
Já as afasias são condi-
ções que alteram a ca-
pacidade dos pacientes 
de se comunicar de for-
ma adequada afetando 

a capacidade de falar 
ou se expressar verbal-
mente; a compreensão 
de fala e escrita e a ca-
pacidade de escrever.”, 
conclui Aline.

O HMSI atua no aco-
lhimento da família e do 
paciente vítima do AVC. 
O papel da Assistente 
Social do Hospital, An-
gelina Marcari Mar-
ques é o de identifi car 
as necessidades e rea-
lizar o encaminhamento 
necessário do paciente, 
que é feito em articu-
lação com a rede so-
cioassistencial e com a 
rede de saúde formada 
pelo CRAS, CREAS, Cia-
fs além de instituições 
que possam auxiliar 
nos cuidados e reabili-
tação desses pacientes, 
dando respaldo para a 
família. 

“Nós acompanhamos 
e prestamos todas as   
orientações juntamente 
com a equipe interdisci-
plinar do Hospital para 
promover no Hospital e 
na alta do paciente, em 
casa, o melhor cuidado 
no período pós-inter-
nação.  Nosso trabalho 
é pautado pelo atendi-
mento humanizado e 
pela escuta qualifi cada 
para assegurar a ga-
rantia dos direitos do 
paciente.”, salienta An-
gelina.

Conheça o método 
SAMU para identifi car 
uma vítima de AVC

Saber reconhecer os 
sinais de alerta e bus-
car atendimento médi-
co de emergência pode 
ajudar a salvar a vida de 
uma pessoa que esteja 
passando pelo proble-
ma. Os principais sinais 
de alerta do AVC são: 
dormência ou fraqueza 
no rosto, braço ou per-
na; difi culdade para fa-
lar ou compreender a 
fala; difi culdade súbita 
para enxergar com um 
ou os dois olhos; difi cul-
dade súbita para cami-
nhar ou se equilibrar; 
dor de cabeça súbita e 
intensa.

“Precisamos popu-
larizar e informar até 
mesmo as crianças que 
fi cam com os avós so-
bre Brasil, o teste do 
SAMU para identifi car 
os sinais do AVC. É só 
lembrar das siglas da 
Palavra SAMU: S – de 
sorriso: peça para a 
pessoa sorrir, a pessoa 
com AVC apresentará 
um sorriso diferente 
em cada lado da boca. 
A – de abraço: peça 
para a pessoa um abra-
ço; ela não conseguirá 
estender os braços na 
mesma altura.  M – de 
música: peça para a 
pessoa repetir uma fra-
se de uma música como 
parabéns a você e ela 
se atrapalhará na le-
tra. U – de urgência: se 
a pessoa não conseguir 
fazer essas ações, ligue 
para o SAMU pelo 192.”, 
salienta o gerente de 
enfermagem do HMSI, 
Márcio Ramos.
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PRÉ LANÇAMENTO DO PROJETO 8 DE MAIO -  
DIA DA VITÓRIA

Em 01-11-2021 
aconteceu na Praça 
Dr. Joaquim Batista, 
no espaço dedicado 
aos Expedicionários 
Jaboticabalenses na 
II Guerra Mundial o 
pré-lançamento do 
Projeto 8 de Maio 
- Dia da Vitória, vi-
sando relembrar os 
feitos heroicos dos 
Heróis de Jabotica-
bal e comemorar em 
nosso município a 
partir de 2022 essa 
importante data que 
reatou a paz mun-
dial em 1945.

Foi verificado o 
crescimento do ce-
dro plantado em 21 
de Setembro. Feitas 
as explanações e 
ouvindo sugestões, 
o projeto foi aprova-
do por unanimidade. 
Estiveram reunidos 
9 membros dos Ati-
radores de todos os 
Tempos: Abel Zevia-
ni, Aloysio Coelho, 
Carlos Alberto de 
Faria, Divaldo Ro-
drigues dos San-
tos, José Carlos de 
Farias, José Pau-
lucci Neto, Juracy 
Ziviani (Tim), Arnal-
do Carnevalli (Nar-
dinho) e Wanderley 
de Oliveira. Todos 
os descendentes se 
apresentaram indi-
vidualmente, onde 
foram captados da-
dos para acervo his-
tórico.

Integrantes da 
ONG OCA: Adriana  
Nitopi, Cláudio Nito-
pi e Floripes da Sil-
va.

Familiares do 
Combatente Antô-
nio dos Santos Fi-
lho de Jaboticabal e 
vindos de Ribeirão 

Preto e Cuiabá-MT: 
Ana Angela Bragio-
la (amiga da família), 
Ana Lucia de Olivei-
ra Fabrino, Carlos 
Raymundo dos San-
tos, Eduardo de Oli-
veira Fabrino, Elia-
na S. Santos, José 
Adevair dos Santos, 
Maria Arlete dos 
Santos e Maria Ber-
nadete dos Santos 
Miranda.

Familiares do Com-
batente Raul Neves, 
vindos de São Paulo: 
Marcos Antônio Ne-
ves (filho) que forne-
ceu foto inédita de 
seu pai e de seus fa-

miliares), Leonardo 
Neves (neto) e Glau-
cia Neves, Darci Ne-
ves e Leonor Neves 
(sobrinhas). 

Como colaborado-
ra e fotógrafa Mara 
Sanchez. 

Dentro do acer-
vo de “Memória de 
Guerra” proposto 
por Abel Zeviani, e, 
para oficialização, 
o projeto ainda vai 
ser lançado pelo 
Grupo “Atiradores 
de todos os Tempos” 
no Quartel do Tiro 
de Guerra oportu-
namente.

Maria Clara, esposa de Rafael Silva, é 
homenageada pelo Hospital de Câncer de Ribeirão Preto

Por seu trabalho vo-
luntário em favor das 
mulheres, das pessoas 
mais simples e das ins-
tituições benefi centes, 
Maria Clara Macha-
do da Silva foi home-
nageada pelo Hospital 
de Câncer de Ribeirão 
Preto, da Fundação So-
beccan. Esposa do de-
putado estadual Rafael 
Silva e mãe do deputado 
federal Ricardo Silva, 
Maria Clara teve seu 
nome escolhido para 
batizar o Laboratório 
de Citopatologia da 
instituição, que atende 
gratuitamente pacien-
tes de Ribeirão e da 
região, principalmente 
com câncer de colo de 
útero e de mama – este, 
a maior causa de morte 
de mulheres por tumo-
res no Brasil.

A homenagem foi re-

alizada na manhã de 
domingo, 31/10, com 
a presença de convi-
dados e profi ssionais 
do hospital, seguindo 
todas as normas de se-
gurança em razão da 
Covid-19. Maria Clara 
sempre acompanhou o 
deputado Rafael Silva 
em todos os eventos e 
ajuda, com frequência, 
na escolha de entidades 
para receber recursos 
e equipamentos. Desde 
jovem, ela participou de 
movimentos estudantis, 
sociais, políticos e reli-
giosos, como Encontro 
de Casais e Cursilhos 
de Cristandade. É até 
hoje fi gura presente 
em eventos fi lantrópi-
cos, ações de caridade 
e reuniões benefi cen-
tes.

Formada em Filoso-
fi a, Maria Clara usou 
o que aprendeu para 

criar ainda mais opor-
tunidades para as pes-
soas, estendendo as 
mãos a todos, lutando 
em favor de uma vida 
melhor para milhares 
de famílias.

Este ano, o deputa-

do Rafael Silva, com 
apoio de Maria Clara 
e do fi lho Ricardo Sil-
va, destinou R$ 240 mil 
para a compra de um 
novo mamógrafo para 
o Hospital de Câncer de 
Ribeirão, que vai pro-
porcionar o atendimen-

to de mais mulheres da 
cidade e da região. 

O câncer de mama 
é a primeira causa de 
morte por câncer na 
população feminina 
em todas as regiões do 
Brasil, exceto na região 

Norte, onde o câncer 
do colo do útero ocupa 
essa posição. Em 2019, 
quase 25 mil mulheres 
foram vítimas dessa 
doença, nas duas for-
mas, segundo dados do 
Instituto Nacional do 
Câncer (INCA). 
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Dr. Edu Fenerich anuncia conquista de novas emendas 
parlamentares para APAE e Santa Casa de Jaboticabal

O vereador Dr. Edu 
Fenerich (MDB), que 
integra a Comissão de 
Saúde, Assistência e 
Promoção Social da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, participou de 
uma visita à Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) na 
manhã de quarta-feira 
(10/11). O parlamen-
tar, que esteve acom-
panhado do presidente 
do Diretório Municipal 
do MDB, Vitório De Si-
moni, e dos assessores 
parlamentar do deputa-
do federal Baleia Rossi 
(MDB), Alexandre Vilella 
e Gilson Girotto, anun-
ciou na oportunidade a 
chegada de mais uma 
verba no valor de R$ 
100 mil para a institui-
ção destinada por Ba-
leia Rossi.

“Momento ímpar po-
der estar aqui na APAE 
anunciando a chegada 
na conta da prefeitura 
de R$ 100 mil reais pra 
custeio da APAE, que 
estará disponível na 
conta da entidade nos 
próximos dias,  e tam-
bém receber mais de-
mandas da APAE para 
levar até ao deputado 
Baleia Rossi e conse-
guir novas conquistas 
para a APAE de Jaboti-

cabal que certamente 
é uma estrela diferente 
na constelação apaea-
na. Um trabalho hercú-
leo e muito bem suce-
dido. Parabéns à APAE 
e tomara que consiga-
mos outros benefícios 
para a nossa querida 
entidade”, manifestou 
Fenerich.

Vitório De Simoni, 
destacou que “mais 
uma vez temos a grata 
alegria de trazer mais 
um recurso de R$ 100 
mil para esse entidade 
desse grande deputado 
que já trouxe outros re-
cursos para a APAE que 
foi de suma importância 
pra essa entidade”.

A APAE, que completa 
50 anos em 2021, aten-
de gratuitamente mais 
de 300 pessoas da cida-
de e região nas áreas da 
assistência social para 
pessoas com defi ciên-
cia e seus familiares, 
de educação especial, 
de prevenção e habilita-
ção ou reabilitação da 
pessoa com defi ciência, 
além do acolhimento de 
jovens e adultos com 
defi ciência na modali-
dade Residência Inclu-
siva, entre outros.

Para o presidente da 
APAE, Celso Cassiano, 
as emendas parlamen-

tares contribuem no 
oferecimento dos ser-
viços e na manutenção 
da entidade.  “Deman-
das não faltam na APAE, 
e esses recursos vêm 
para custeio, investi-
mento, capacitação. Dá 
pra gente nossa con-
cluir nossos projetos. 
Ajuda demais! Fizemos 
uma reformulação em 
todo o departamento de 
assistência [com ajuda 
de recursos oriundos 
de emenda parlamen-
tar], e a gente tem que 
agradecer em nome da 
comunidade apaeana, 
comunidade jabotica-
balense o empenho do 
deputado Baleia Rossi 
nessa ajuda que tem 
mandado pra gente, por 
meio das lideranças de 
Jaboticabal, Vitório De 
Simoni e Dr. Edu, sem-
pre nos apoiando”, pon-
tuou o dirigente.

Na sequência, o vere-
ador também acompa-
nhou a entrega de duas 
máscaras respirató-
rias para a Santa Casa 
de Jaboticabal, do tipo 
Elmo, e comemorou a 
liberação de mais uma 
emenda parlamentar de 
R$ 100 mil para o hos-
pital.  O pedido foi feito 
diretamente pelo verea-
dor ao deputado Baleia. 

Rossi em junho desse 
ano, em Brasília. 

Para Margareth Pe-
drol de Freitas, gerente 
administrativa da Ir-
mandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Ja-
boticabal, as emendas 
parlamentares são fun-
damentais na manuten-
ção do hospital. “Sem 
esses recursos, toda a 
parte de atendimento 
e assistencial ao SUS 

fi ca defi citário. Nós de-
pendendo muito dessas 
emendas para manter a 
instituição. Agora rece-
bendo mais um recur-
so, temos que agrade-
cer demais o carinho e 
atenção que recebemos 
do deputado”, disse 

Margareth.
Todas as emendas 

parlamentares podem 
ser consultadas por 
meio do Portal da Trans-
parência do Governo 
Federal (https://www.
portaltransparencia.
gov.br/emendas).

106
LOTES

Veículos e Motos c/ Documentos e Fim de vida útil (Sucatas)

Leiloeira Oficial – Sabrina de Andrade Verrone – JUCESP 1052

* Aquisição e visitação nas modalidades “em fim de vida útil” e “reciclagem” apenas pessoas 

jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP.

** Maiores informações, visitação e edital completo no site.

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Somente Online

COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO - 14 LOTES

Encerramento: 25/11/2021 a partir das 09h00m

Online: www.RicoLeiloes.com.br

FIM DE VIDA ÚTIL - 62 LOTES

Encerramento: 26/11/2021 

a partir das 09h00m

RECICLAGEM - 30 LOTES

Encerramento: 29/11/2021 

a partir das 15h30m

55ª CIRETRAN DE TAQUARITINGA

VISITAÇÃO: 23 e 24/11/2021 - das 09h às 12h e das 13h às 16h - Auto Socorro Duda: 

Av. João De Jorge, 44 - Setor Industrial B - Zona Sul - Taquaritinga/SP, CEP: 15900-000

51
LOTES

Veículos e Motos c/ Documentos e Fim de vida útil (Sucatas)

Leiloeiro Oficial – Victor Senna Gir Andrade – JUCESP 1132 

* Aquisição e visitação nas modalidades “em fim de vida útil” e “reciclagem” apenas pessoas 
jurídicas devidamente credenciadas no DETRAN-SP.

** Maiores informações, visitação e edital completo no site.

Tel. (11) 4040-8060 | www.RicoLeiloes.com.br

LEILÃO
Somente Online

COM DIREITO À DOCUMENTAÇÃO - 9 LOTES

Encerramento: 17/11/2021 a partir das 09h00m

Online: www.RicoLeiloes.com.br

FIM DE VIDA ÚTIL - 31 LOTES

Encerramento: 17/11/2021 

a partir das 12h00m

RECICLAGEM

Encerramento: 17/11/2021 

a partir das 17h00m

38ª CIRETRAN DE JABOTICABAL

VISITAÇÃO: 12 e 16/11/2021 - das 09h às 12h e das 13 às 16h - PÁTIO AUTO 

SOCORRO CASALETTI: Rodovia SP 333 Km 118, 7 - Jaboticabal-SP, CEP 14870-000


