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Jaboticabal ganha Centro 24 horas de 
Atendimento ao Coronavírus – CAC 

A Prefeitura de Jaboticabal implantou o CAC - 
Centro de Atendimento ao Coronavírus, que dará 
a assistência aos casos suspeitos de Covid-19. As 
pessoas com os sintomas devem procurar as uni-
dades básicas de saúde que, se necessário, serão 
encaminhadas para a Escola Municipal Coronel 
Vaz, na Avenida General Osório, 215 – Centro. O 
local funciona 24 horas, inclusive aos sábados e 
domingos.

Suporte será válido para 
pacientes do SUS e de 
convênios; atividades

começaram na sexta-feira 
(27)

Leia + Pág. 4

Leia + Pág. 5

Leia + Pág. 3

Leia + Pág. 8

Moradores em situação de rua serão acolhidos 
na Casa Maria e Centro de Acolhimento

Jaboticabal já conta com dois locais especiais para acolher os moradores em situação de rua que de-
sejam mudar de vida: a Casa Maria, para as mulheres; e a Casa Transitória, para os homens. Durante a 
crise sanitária de combate ao Covid-19, as mulheres continuarão recebidas na Casa Maria. Os homens 
serão encaminhados para o Centro de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua, no Ginásio de 
Esportes.

População pode doar alimentos, colchões, cobertores, travesseiros, 
escova de dentes, sabonetes, toalhas e itens de uso pessoal

Iniciativa começou na última segunda-feira

Higienização de pontos estratégicos 
continua em Jaboticabal

Entre as diversas atitudes tomadas em combate ao coronavírus, a Prefeitu-
ra de Jaboticabal iniciou na última segunda-feira (23), a desinfecção de pontos 
estratégicos da cidade. Utilizando uma solução de hipoclorito, os caminhões 
realizaram a limpeza no entorno de hospitais, Unidade de Pronto Atendimento 
e região central.

Três devoluções antecipadas do 
Poder Legislativo jaboticabalense 

devem somar cerca de meio 
milhão para ajudar no combate 

ao novo coronavírus

Câmara 
Municipal de 
Jaboticabal 

antecipa 
devolução de 
R$ 300 mil ao 

Poder Executivo

O presidente da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, Pretto Miranda Cabeleireiro, antecipou a 
devolução de R$ 300 mil aos cofres do Governo 
Municipal na tarde de terça-feira (24/03). A en-
trega do cheque ao prefeito José Carlos Hori foi 
realizada no Paço Municipal.
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Hospital São Marcos S.A.  

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE – BANCO BMG, com inscrição no 
CNPJ n.º 61.186.680/0001-74 por seu procurador, devidamente constituído, REALIZARÁ pelo 
leiloeiro público Ofi cial, Dilson Marcos Moreira, devidamente matriculado na JUCEMG, sob 
nº. 267, Leilão Público para vender o imóvel consolidado pela Instituição Financeira, nos termos 
da Lei 9.514/97, que consiste em um imóvel : Casa nº 287, da Rua Cora Coralina, desta cidade 
e comarca de Jaboticabal, com o respectivo terreno com as seguintes confrontações: 10,00m 
de frente para a referida via pública, nos fundos com 10,00m de confronta com a casa nº 286 
da Rua Chico Mendes, com 20,00m da frente aos fundos do lado direito de quem do imóvel 
olha para a rua confrontando com na casa 277, da Rua Cora Coralina e do lado esquerdo com 
20,00m, confronta com a casa nº 297, da mesma rua, perfazendo uma área total de 200,00m², 
lote nº 25, da quadra 15, do Conjunto Habitacional Jardim Hugo Lacorte Vitalli com todas as 
benfeitorias e acessórios,  registrado no Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal/SP, Livro 2, Matrícula nº 27.705, tendo 
como devedor(es) fi duciante(s): Sônia Maria Pereira Sampaio dos Santos, brasileira, viúva, do 
lar, portadora da célula de identidade nº 28.678.905-X-SSP/SP, expedida pela SSP/SP, inscrita 
no CPF sob o número 195.083.308-99, residente e domiciliada na Rua Cora Coralina, nº 287. 
Jardim Hugo Lacorte Vitalli, Jaboticabal/SP. Fica autorizado ao leiloeiro aqui indicado colocar a 
venda, em primeiro leilão, o imóvel acima descrito e caracterizado, a ser realizado no dia  07 de 
abril de 2020, às 17 horas, na Av. Raja Gabáglia, nº 4697, Bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/
MG, por preço não inferior de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), de acordo, 
com o disposto no § 1º, do artigo 27, c.c inciso VI, do artigo 24, ambos da Lei 9.514/97; O leilão 
estará disponível também no sistema on-line, devendo os interessados pré cadastrarem no site 
www.casaleiloeira.com.br para receberem a senha de acesso e automaticamente estarão vincu-
lados aos termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à 
espécie. 2). Caso o imóvel não alcance no primeiro leilão o lance acima determinado, fi ca desde 
já autorizada a realização de segundo leilão, no dia 17 de abril de 2020, às 17 horas, no mesmo 
local do Primeiro Leilão, pelo maior lance, desde que igual ou superior ao valor da dívida, acres-
cida de todos encargos, multa, prêmios de seguro e demais encargos contratuais, custas de inti-
mação, tributos, imposto de transmissão - ITBI, cotas condominiais ordinárias e extraordinárias 
e honorários advocatícios, além das despesas de leiloeiro, editais e eventuais anúncios através da 
mídia, pelo valor de R$ 234.228,31 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais 
e trinta e um centavos) tudo na forma do disposto nos, incisos I e II, do § 3º, do artigo 27, da Lei 
9.514/97, 3) Para tanto fi ca, ainda, autorizada a publicação dos editais necessários e obrigatórios, 
em jornal de circulação local, quando houver. 4). Em caso de arrematação, o arrematante deverá 
pagar no ato do leilão o sinal de 20% sobre o valor arrematado, e mais a comissão de 5% de 
leilão, sobre o valor da arrematação, de acordo com a legislação que regulamenta a profi ssão, 
e o restante 80% deverá ser pago em 72 horas. Os interessados em visitar o imóvel poderão 
fazê-lo nos dias úteis, desde que haja  prévia comunicação à equipe do leiloeiro e concordância 
do ocupante do imóvel. 5) Em caso de arrematação, quer em primeiro ou segundo leilão, fi ca 
estabelecido que: a) Deverá ser expedida, no ato da arrematação, a respectiva carta, devidamente 
assinada pelo leiloeiro, arrematante, credor fi duciário e 05 (cinco) testemunhas. b) Fica ciente, o 
arrematante, que o imóvel está ocupado. c) De acordo com a Lei 9.514/97, em seu artigo 27, se 
o bem estiver locado, a locação deve ser encerrada em 30 dias, após a consolidação da venda. d) 
Não há débitos de IPTU em atraso até a presente data. e) Todas as taxas e impostos correrão por 
conta do arrematante a partir do momento da imissão de posse do mesmo. Belo Horizonte, 16 de 
março de 2020. Dilson Marcos Moreira-Leiloeiro Público Ofi cial-JUCEMG nº 267.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 17/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que 

lhe compete a legislação vigente resolve que:

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saú-

de (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) 

constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, o 

mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional e que, em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS 

como uma pandemia;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importân-

cia Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) 

pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 188/GM/MS); 

CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Tratamento do Novo Co-

ronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saúde, a transmissibilidade dos pacientes 

infectados por SARS-CoV é em média de 07 a 14 dias após o início dos sintomas, 

mas que dados preliminares sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o 

aparecimento de sinais e sintomas;

CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para controle 

da transmissão da doença em seus respectivos âmbitos de atuação, como o Senado 

Federal por meio do Ato do Presidente nº 02/2020; a Câmara dos Deputados, por meio 

do Ato da Mesa nº 118, de 11 de março de 2020; o Tribunal Superior do Trabalho, por 

meio do Ato GDGSET.GP. nº 110, de 10 de março de 2020; o Tribunal de Justiça de 

Jaboticabal, por meio de comunicação oicial de sua Presidência e o Município de 
Jaboticabal, por meio do Decreto Nº 7132/2020;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal de Jaboticabal dispõe de sistema in-

formatizado de tramitação eletrônica de processos, abrangendo procedimentos admi-

nistrativos e legislativos, permitindo o trabalho remoto (“home oice”);

Art. 1º Ficam suspensas todas as atividades da Câmara Municipal de Jaboticabal, 

pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 24/03/2020, prorrogados automaticamente 

por igual período, caso a situação de emergência não seja cessada.

Parágrafo 1º Os servidores permanecerão à disposição para as necessidades 

da Câmara, seja por trabalho remoto (home oice), seja mediante convocação para 
comparecimento.

Parágrafo 2º Os servidores deverão atender prontamente às solicitações da che-

ia imediata, razão pela qual não deverão se ausentar do Município, observando-se 
ainda que a suspensão das atividades visa ao atendimento da necessidade de isola-

mento social.

Parágrafo 3º O regime de vigilância da sede desta Câmara não sofrerá alteração, 

devendo ser realizado pelos vigias conforme procedimento padrão, restrito ao interior 

do imóvel, permitindo a entrada de pessoas apenas mediante autorização da Presi-

dência da Casa. 

Parágrafo 4º A atualização do site da Câmara Municipal de Jaboticabal continu-

ará ocorrendo normalmente. 

Art. 2º Ficam suspensas as Sessões Ordinárias e Solenes, bem como outras ati-

vidades que exijam a presença física de Vereadores ou servidores, salvo situação de 

excepcional necessidade, inclusive convocação de Sessão Extraordinária.

Parágrafo único. Para a hipótese de necessidade de atividade durante o período 

de suspensão, os Excelentíssimos Senhores Vereadores, bem como servidores do 

Departamento Técnico Legislativo e do Setor de Comunicação deverão icar em so-

breaviso para eventual convocação.

Art. 3º A suspensão de que trata o presente ato aplica-se a todos os prazos pro-

cessuais de expedientes em trâmite nesta Câmara, sem exceções.

Art. 4º Os procedimentos licitatórios em curso permanecerão suspensos até que 

haja publicação oicial em sentido contrário.

Art. 5º As atividades de gestão dos contratos em vigência, na medida do possível, 

serão adotadas por meio remoto, a exemplo de procedimentos de pagamento e de 

eventuais prorrogações contratuais que se tornem necessárias.

Art. 6º Este ato entra em vigor a partir do dia 24 de março de 2020, revogando-se 

as disposições em contrário.

Jaboticabal, 23 de março de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÕES

Conforme determinação do Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, por 

meio do Ato da Presidência nº 17/2020, icam suspensos os procedimentos licitató-

rios em curso, até que haja publicação oicial em sentido contrário.

Comunicado

  A diretoria do Hospital São Marcos S.A., comu-
nica aos srs. Acionistas, que, em razão da situação caótica que se 
encontra o país, pela pandemia que assola o mundo, a Assembleia 
Geral Ordinária, que seria realizada no próximo dia 30 de abril 
de 2020, foi cancelada por tempo indeterminado. A decisão foi to-
mada seguindo as orientações dos órgãos públicos, que proíbem 
quaisquer aglomerações de pessoas.

  Tão logo a situação do país se normalize, nova 
data será agendada e levada ao conhecimento público.

Jaboticabal, 26 de março de 2.020.

A diretoria

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de abril de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 28 de abril de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oicial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 21/06/2013, cujo Fiduciante 
é JOSÉ WALTER FERREIRA, CPF/MF nº 108.877.228/57, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 222.024,32 (Duzentos e Vinte Dois Mil Vinte Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio residencial, com 113,70m² e 462,62m² de área de terreno, situado na Rua Angelo  
Zeviani, nº 180 - Loteamento “Residencial Royal Park”, em Jaboticabal/SP, melhor descrito na matrícula nº 24.571 do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em  
que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, ica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 130.237,78 (Cento e Trinta Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos - nos 
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar 
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária  
para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5383_10 Ml).

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
LEI 9.514/97

 

Irani Flores, Leiloeiro Público Ofi cial, matrícula JUCESP nº 
792, levará a leilão o bem abaixo descrito; devidamente autoriza-
do pelo Credor Fiduciário, STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, 
com sede e foro legal na cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Nie-
ro, número 800, inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.326.990/0001-64 
e a STEFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, com sede na cidade e co-
marca de Ribeirão Preto, na Avenida Eliseu Guilherme, nº 879. 
Primeiro Leilão: Inicia em 04/05/2020 às 10:00 horas pelo valor 
Mínimo de R$ 92.143,00 (Noventa e dois mil cento e quarenta 
e três reais). Local: Avenida Gaspar Vaz da Cunha, 258, Bairro 
do Limão – São Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.
leilaobrasil.com.br. Segundo Leilão: Encerra em 28/05/2020 às 
10:00 horas por valor não inferior a R$ 90.392,59 (Noventa mil 
trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos). Lo-
cal: Avenida Gaspar Vaz da Cunha, 258, Bairro do Limão – São 
Paulo/SP ou através do sistema gestor, www.leilaobrasil.com.br. 
IMÓVEL: Um terreno de formato regular, indicado como Lote nº 
07, da Quadra V, situado com frente para a rua K, s/n, lado par e 
distante 55,00 metros (cinquenta e cinco metros) do inicio da linha 
de curva da Rua D, no loteamento denominado “RESIDENCIAL 
PARQUE DAS ARARAS”, neste distrito, município e comarca 
de Jaboticabal, e que se acha caracterizado dentro das seguintes 
medidas e confrontações: De quem de frente da Rua K olha para 
o imóvel, mede 10,00 metros (dez metros) para a mencionada 
via pública, do lado direito de frente aos fundos mede  20,00 
metros (vinte metros), confrontando com o lote de nº 08; do lado 
esquerdo da frente aos fundos mede 20,00 metros (vinte metros), 
confrontando com o lote de nº 06 e fi nalmente na linha dos fun-
dos mede 10,00 metros (dez metros), confrontando a Área – B3, 
Estância Santo Lessi, perfazendo o terreno uma área de 200,00 
meros quadrados (duzentos metros quadrados). Matrícula 36.273 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal. PROPRIETÁ-
RIO: Jabuticabeiras Empreendimentos Imobiliários Ltda, com 
sede e foro legal na cidade de Jaboticabal, na Rua Luiz Niero, 
número 800, inscrita no CNPJ/MF sob n. 08.326.990/0001-64. 
Consta na AV.02 que a proprietária Jabuticabeiras Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda, foi alterada para Stéfani Participações 
Ltda. Consta na R.04 que a proprietária VENDEU o imóvel des-
ta matrícula a JOSÉ GONÇALO BALBINO DE ASSIS, RG nº 
9259560-SSP/SP, CPF nº 979.404.708/25, brasileiro, solteiro, 
maior, motorista, residente e domiciliado em Barrinha-SP, na Rua 
Henrique Xisto, nº 103, bairro José Bom Bombonato. Consta na 
R.05 que o proprietário alienou fi duciariamente o imóvel desta 
matrícula a STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, já qualifi cada 
e a STEFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 03.088.641/0001-38, com sede na cidade e co-
marca de Ribeirão Preto, na Avenida Eliseu Guilherme, nº 879. 
Consta na AV.06 que fi ca consolidada a propriedade do imóvel 
desta matrícula em nome das fi duciárias STÉFANI PARTICIPA-
ÇÕES LTDA e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, 
já qualifi cadas. Responsabilidade outras: Correrão por conta do 
comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no 
leilão, tais como: Escritura Pública, Imposto de Transmissão, 
Foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorá-
rios, registros, averbações, etc. Das condições da venda: O imó-
vel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o ar-
rematante alegar desconhecimento das condições, características 
e estado de conservação. Da comissão: A comissão do leiloeiro 
será de 5% sobre o valor do lance ofertado não estando incluído 
no valor do lance e deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro em 
24 horas do encerramento do leilão. Da reintegração da posse: A 
reintegração de posse ocorrerá por conta do comprador, podendo 
ser solicitada de acordo com o disposto no Artigo nº 30, da Lei no 
9.514/97. É assegurada ao fi duciário, seu cessionário ou sucesso-
res, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão 
de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27. Maiores informações no 
escritório do Leiloeiro Tel (11) 3965-0000 ou através do e-mail 
atendimento@leilaobrasil.com.br ou www.leilaobrasil.com.br, 
Jaboticabal/SP, 28/02/2020.
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Três devoluções antecipadas do Poder Legislativo jaboticabalense devem somar 
cerca de meio milhão para ajudar no combate ao novo coronavírus.

Câmara Municipal de Jaboticabal antecipa devolução 
de R$ 300 mil ao Poder Executivo

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Pretto Mi-

Câmara Municipal de Jaboticabal suspende 
atividades por 15 dias

O presidente da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, decidiu 
suspender pelos pró-
ximos 15 dias as ativi-
dades da Casa. A deci-
são veio na manhã de 
segunda-feira (23/03), 
após uma reunião com 
os diretores da Casa, 
sobre a escalada do 
novo coronavírus na 
cidade. A ação visa de-
terminar o isolamento 
social, defendido pelas 
autoridades como fator 
de prevenção contra a 
disseminação do vírus. 
Isso porque, até a ma-
nhã de segunda, o mu-
nicípio contabilizava 
dois infectados e outros 
11 suspeitos.

De acordo com o 

Ato da Presidência nº 
17/2020, a suspensão 
das atividades começou 
a valer na terça-feira 
(24/03) e segue por 15 
dias, prorrogável auto-
maticamente por igual 
período caso a situação 
de emergência não seja 
cessada.

Com isso, o “Palá-
cio Ângelo Berchieri” 
permanecerá fechado, 
ou seja, nem vereado-
res, nem servidores ou 
prestadores de serviço 
poderão acessar as de-
pendências da Câmara. 
A suspensão vale inclu-
sive para os prazos pro-
cessuais de expedientes 
em trâmite no Poder 
Legislativo Municipal, 
como por exemplo, das 
Comissões Especiais de 

Inquérito e das licita-
ções.

O Ato ainda prevê que 
os servidores devam 
permanecer à disposi-
ção do Legislativo, seja 
por trabalho remoto 
(home office), seja me-
diante convocação para 
comparecimento, uma 
vez que sessões extra-
ordinárias poderão ser 
marcadas caso haja ne-
cessidade de apreciação 
de projetos em regime 
de urgência.

“As decisões estão 
sendo bem dinâmicas, 
pra acompanhar as de-
terminações do Minis-
tério da Saúde, e dos 
governos Estadual e 
Municipal. Como os es-
pecialistas da área estão 

dizendo que as próxi-
mas semanas serão as 
de pico da doença, te-
mos que nos resguardar 

ainda mais. Agora é hora 
de ficar em casa pra não 
darmos chance desse 
vírus contaminar mais e 

mais pessoas”, reforçou 
o chefe do Legislativo, 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro.

randa Cabeleireiro, 
antecipou a devolução 
de R$ 300 mil aos cofres 

do Governo Municipal 
na tarde de terça-feira 
(24/03). A entrega do 

cheque ao prefeito José 
Carlos Hori foi realiza-
da no Paço Municipal.

O valor faz parte do 
orçamento do Legisla-
tivo, e deve ser inves-
tido em um programa 
de auxílio alimentação 
a trabalhadores autôno-
mos, já que a renda po-
derá mingar, ou mesmo 
zerar, devido à quaren-
tena imposta por conta 
da pandemia causada 
pelo novo coronavírus. 
O programa ainda está 
sendo estruturado pelo 
Poder Executivo. A di-
vulgação de como o 
trabalhador autônomo 
deverá fazer para rece-
ber o auxílio, bem como 
outros detalhes, ain-
da será divulgado pelo 
Executivo Municipal.

Além desse montan-
te, estão programadas 
mais duas devoluções 
antecipadas, de R$ 100 
mil em abril e R$ 100 
mil em maio, o que vai 
totalizar R$ 500 mil em 
recursos devolvidos 
pelo Legislativo jaboti-
cabalense de forma an-
tecipada.

“A Câmara não está 
ausência nesse perío-
do de incerteza, e em 
nome de todos os vere-
adores desta Legislatu-
ra, digo que este é um 
momento de somarmos 
forças pra contribuir 
nessa guerra contra 
o coronavírus. É cla-
ro que a nossa meta é 
apertar ainda mais o 
cinto pra economizar, 
porque não sabemos de 

verdade o que vem pela 
frente. A única certeza 
agora, é que é hora de 
nos unirmos, não fisi-
camente, mas de uma 
forma que a gente pos-
sa diminuir os impac-
tos do que estamos 
passando, que seja na 
economia, na saúde, 
ou em outras áreas que 
certamente vão ser afe-
tadas. Contribuir pra 
que esse programa de 
auxílio alimentação 
aos autônomos saia do 
papel é fundamental. E 
lembrem-se de ficar em 
casa, se cuidar e cuidar 
de quem você ama”, 
manifestou o Chefe do 
Legislativo.

Crédito foto: Ander-
son Betioli

Câmara de Jaboticabal aprova dois projetos e um 
tem pedido de vista em sessão extraordinária

A revisão geral anu-
al da remuneração dos 
servidores públicos 
municipais dos pode-
res Executivo e Legis-
lativo de Jaboticabal 
(Substitutivo ao PL nº 
319/2020) foi apro-
vada por unanimida-
de em sessão extra-
ordinária na tarde de 
sexta-feira (27/03), na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal.

De acordo com o 
texto aprovado, o re-
ajuste para correção 
da perda inflacionária 
será de 4%, sendo o 
mesmo índice aplicado 
para o auxílio alimen-
tação dos servidores 
dos Quadros da Admi-
nistração Direta e In-
direta, passando para 
R$ 468,00. O projeto 
segue para sanção do 
prefeito municipal, 
José Carlos Hori.

Também foi aprova-
do por unanimidade o 
PL nº 318/2020, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir um cré-
dito adicional especial 
de R$ 992.902,50, no 

orçamento da Prefeitu-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, destinado a criar 
dotação para despesas 
de recapeamento asfál-
tico com recursos da 
Operação de Crédito 
realizada com a Desen-
volve SP – Agência de 
Fomentos do Estado de 
São Paulo S/A. Antes 
do início da sessão, o 
secretário de Negócios 
Jurídicos da Prefeitura, 
Gustavo Aiello, chegou 
a usar a tribuna para 
defender a necessida-
de da aprovação do 
projeto, uma vez que 
a prefeitura tem até o 
dia 31 de março para 
assinar o contrato com 
a segunda colocada da 
licitação, já que a pri-
meira empresa teria 
abandonado as obras. 
“O dinheiro já está na 
conta, só preciso da 
dotação, senão perco 
o convênio”, argumen-
tou Aiello aos verea-
dores. O projeto segue 
para sanção do prefei-
to municipal.

Já o Projeto de Lei 
nº 314/2020, que abre 
um crédito adicional 

especial de R$ 1.689 
milhão, no orçamento 
da Prefeitura, para as 
despesas com a inter-
venção no serviço con-
cedido de transporte 
público coletivo urba-
no, não teve o mesmo 
desfecho. A matéria, 
que tramita na Casa 
desde o dia 16 de mar-
ço, encontrou resis-
tência de alguns parla-
mentares, que querem 
mais tempo para anali-
sar o projeto, além de 
opinarem que este não 
seria o melhor momen-
to para a votação, já 
que o transporte cole-
tivo não está em fun-
cionamento por conta 
do combate à disse-
minação do novo co-
ronavírus. A vereado-
ra Dona Cidinha, que 
contou com o apoio de 
Samuel Cunha e Luís 
Carlos Fernandes, pe-
diu pelo adiamento da 
votação. 

O presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, chegou 
a suspender a sessão 
por cinco minutos para 
que os vereadores ti-
rassem dúvidas sobre 

o projeto com o secre-
tário de Negócios Jurí-
dicos, Gustavo Aiello, 
que defendeu que a 
suspensão do trans-
porte segue até o dia 
6 de março, mas que 
a partir dali, a prefei-
tura não teria dotação 
para continuar com a 
intervenção no trans-
porte público coletivo. 
Porém, a defesa não foi 
o suficiente. Os verea-
dores decidiram aco-

lher o pedido de vis-
ta da vereadora Dona 
Cidinha por prazo de 
dez dias, para melhor 
análise diante do atual 
cenário de pandemia 
do novo coronavírus, 
além da possibilidade 
de contar, na próxima 
plenária ainda a ser 
convocada, com a tota-
lidade dos vereadores, 
uma vez que estiveram 
ausentes das sessões 
extraordinárias de sex-

ta, os vereadores: Beto 
Ariki, Ednei Valêncio, 
Paulo Henrique Advo-
gado e João Bassi. O 
PL ainda não tem data 
definida para ir à vota-
ção.

As sessões extraor-
dinárias estão dispo-
níveis na WEBTV da 
Câmara (tv.camaraja-
boticabal.sp.gov.br), 
ou pelo canal da Câma-
ra no YouTube (/CMJa-
boticabal).
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Jaboticabal ganha Centro 24 horas de 
Atendimento ao Coronavírus – CAC 

A Prefeitura de Ja-
boticabal implantou 
o CAC - Centro de 
Atendimento ao Co-
ronavírus, que dará 
a assistência aos ca-
sos suspeitos de Co-
vid-19. As pessoas 
com os sintomas de-
vem procurar as uni-
dades básicas de saú-
de que, se necessário, 
serão encaminhadas 
para a Escola Munici-
pal Coronel Vaz, na 
Avenida General Osó-
rio, 215 – Centro. O 
local funciona 24 ho-
ras, inclusive aos sá-
bados e domingos.

O espaço será clima-
tizado, higienizado e 
arejado. “Estamos pre-
parados para receber 
uma grande quantida-
de de pessoas, como 
vem acontecendo em 

vários países do mun-
do. Mas continuamos 
trabalhando para que 
isso não aconteça. Por 
isso volto a reforçar: 
fiquem em casa, res-
peitem a quarente-
na”, orienta Hori, que 
completa, “deixo tam-
bém minha gratidão 
a todos os profissio-
nais da saúde, nossos 
guerreiros nesta luta 
contra o vírus”.

Volta às aulas – A 
Prefeitura de Jaboti-
cabal esclarece que 
haverá uma grande 
higienização da esco-
la Coronel Vaz após a 
utilização. Uma equi-
pe competente da 
saúde acompanha de 
perto todo este traba-
lho – infectologistas, 
médicos, enfermeiros, 
etc.

Suporte será válido para pacientes do SUS e de convênios; atividades
começaram na sexta-feira (27)
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Moradores em situação de rua serão acolhidos na 
Casa Maria e Centro de Acolhimento

Campanha de vacinação contra a Inl uenza já 
imunizou 52% dos idosos em Jaboticabal

Jaboticabal já conta 
com dois locais espe-
ciais para acolher os 
moradores em situação 
de rua que desejam mu-
dar de vida: a Casa Ma-
ria, para as mulheres; e 
a Casa Transitória, para 
os homens. Durante a 
crise sanitária de com-
bate ao Covid-19, as 
mulheres continuarão 
recebidas na Casa Ma-
ria. Os homens serão 
encaminhados para o 
Centro de Acolhimento 
para Pessoas em Situa-
ção de Rua, no Ginásio 
de Esportes.

Para o prefeito José 
Carlos Hori a medida 
suaviza a dura realidade 
das ruas. “Jaboticabal 
possui locais especiais 
para abrigar moradores 

As ações preven-
tivas em torno da 
infl uenza em Jaboti-
cabal começaram na 
última segunda-feira. 
Tanto nas unidades 
básicas de saúde, 
quanto no Pit Stop 
organizado na Esta-
ção de Eventos Cora 

em situação de rua du-
rante todo o ano mas, 
infelizmente, a maioria 
opta por continuar nas 
ruas. Durante o período 
de quarentena, vamos 
convidá-los para os 
abrigos que já existem 
e para o Ginásio de Es-
portes. Toda doação é 
muito bem-vinda neste 
momento. Quem quiser 
colaborar pode entre-
gar itens de uso pesso-
al”, informa.

O Centro de Acolhi-
mento à Pessoa em Situ-
ação de Rua começou a 
funcionar na sexta-feira 
(27). As doações podem 
ser entregues na Pre-
feitura de Jaboticabal, 
localizada na Esplana-
da do Lago, 160 – Vila 
Serra.

Guariba, 23 de março de 2020.

Prezado (a) Associado (a),

A SOCICANA, vem informar que, ante a situação de calamidade pública 

decorrente da Pandemia pelo coronavírus COVID19 e a declaração de 

situação de emergência de saúde pública decretada, em 19 de março de 

2020 pela Prefeitura Municipal de Guariba (Decreto 3.749), com a finali-

dade de garantir o direito de exercício de livre manifestação e de direito a 

voto, preservar a saúde dos associados, colaboradores e da sociedade 

em geral e evitar a disseminação do coronavírus, com expressa ciência 

e concordância do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, no 

exercício de sua competência extraordinária de estatuir regras nos 

casos omissos ou duvidosos do estatuto social vigente, por unanimi-

dade, deliberou pelo CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA REGULARMENTE CONVOCADA PARA O DIA 31/03/2020, 

pela convocação de nova Assembleia Geral, com os mesmos objetivos, 

em até 30 dias após a revogação da situação de emergência e a pror-

rogação do mandato dos Conselhos Fiscal e de Administração e da Dire-

toria Executiva até a realização da nova Assembleia Geral. Esclarece, por 

fim, que até a presente data foi apresentada apenas uma chapa para o 

Conselho de Administração e uma chapa para o Conselho Fiscal. 

Atenciosamente,

 

BRUNO RANGEL GERALDO MARTINS

Presidente

CANCELAMENTO AGO

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

www.socicana.com.br

População pode doar alimentos, colchões, cobertores, travesseiros, escova 
de dentes, sabonetes, toalhas e itens de uso pessoal

Campanha deve ser retomada na próxima semana
Coralina, a procura 
pela vacina foi muito 
grande.

“Em três dias de 
campanha aplicamos 
mais de cinco mil 
doses de vacina. Fo-
mos informados que 
o próximo lote chega 
na próxima semana. 

Enquanto isso, solici-
to que nossos idosos 
aguardem mais infor-
mações a respeito da 
campanha em casa”, 
afi rma a diretora do 
Departamento de Vi-
gilância Epidemioló-
gica, Maura Guedes 
Barreto.
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Mesmo antes do início da safra 2020/2021, a Usina Santa Adélia dá uma contribuição 
importante para o esforço comunitário de combate à Pandemia de Coronavírus.

Material já foi entregue 
pela UCBVET

Usina Santa Adélia faz doação de álcool 70% 
para hospitais e asilos de 9 cidades

Empresa de Jaboticabal doa 300 litros de 
álcool gel para unidades de saúde

A empresa já iniciou 
a produção e doação 
de álcool etílico 70% 
para distribuição em 
hospitais e institui-
ções de longa perma-
nência das cidades de 
Jaboticabal, Matão, 
Guariba, Taquaritin-
ga, Pereira Barreto, 
Andradina, Sud Men-
nucci, Suzanápolis e 
Três Lagoas.

A Usina Santa Adé-
lia estabeleceu a cota 
de doação de 20 litros 
mensais para os asi-

Diante da guerra 
contra o coronavírus, 
a prefeitura recebeu 
um importante apoio 
das Usinas Chimicas 
Brasileiras. A empre-
sa doou 300 litros de 
álcool gel que serão 

los e 200 litros men-
sais para os hospitais. 
Os responsáveis pelas 
instituições beneficia-
das estão retirando o 
produto na Usina San-
ta Adélia Jaboticabal e 
Pereira Barreto.

A produção de álco-
ol 70% foi autorizada 
pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

De acordo com os 
critérios estabeleci-
dos pela empresa, 
toda a produção de 

álcool 70% será desti-
nada exclusivamente 
a organizações filan-
trópicas. Não serão 
atendidos pedidos de 
pessoas ou empresas.

O Álcool 70% é efi-
caz na prevenção ao 
Coronavírus e pode 
proteger muitas pes-
soas contra a doen-
ça. Trata-se de álcool 
etílico hidratado que 
possui em sua formu-
lação 70% por cento 
de etanol. É indica-
do como antisséptico 

local. Também pode 
e deve ser utilizado 
em pano úmido para 

desinfetar celulares, 
teclados, cadeiras, 
maçanetas, talheres e 

todos os objetos utili-
zados de forma cole-
tiva.

Coronavírus já matou mais de 16 mil pessoas e infectou outras 367 mil – até o dia 23 de março

Jaboticabal suspende transporte, irá lacrar empresas, multar 
edículas e punir pessoas que não cumprirem a quarentena

O mundo vive uma 
das maiores pandemias 
da história. A Prefeitura 
de Jaboticabal vem de-
cretando várias restri-
ções ao comércio e ao 
dia-a-dia da cidade e, 
mesmo diante da gra-
vidade da doença, mui-
tas empresas e pessoas 
estão desrespeitando a 
lei. Por isso, a prefei-
tura decretou medidas 
ainda mais rígidas no 
combate à proliferação 
do vírus.

O Decreto nº7.133 al-
tera alguns trechos do 
decreto anterior, que 
declarou situação de 
emergência em Jaboti-
cabal. “Muitas pessoas 
não estão acreditando 
no tamanho da crise 
de saúde pública. Uma 
pandemia é mundial, 
com casos e mortes em 
todos os continentes. 
O Brasil é muito gran-
de e o vírus se espalha 
absurdamente fácil. É 
hora de todo mundo 
ficar em casa e adotar 
medidas de higiene. 
Esse é o único remédio 
contra o coronavírus”, 
enfatiza o prefeito José 
Carlos Hori.

O jornal oficial está 
disponível no link: 
encurtador.com.br/
ORT38

Conheça alguns pon-
tos do decreto:

Fica decretada medi-
da de quarentena em 
Jaboticabal, que consis-
tente em restrições de 
atividades de maneira a 
evitar a possível conta-
minação ou propagação 
da Coronavírus – COVID 
-19.

Fica suspenso a pres-

tação do serviço de 
transporte público, de 
23 a 31 de março de 
2020

Fica proibida reali-
zação de confraterni-
zações entre amigos e 
familiares em edícu-
las, residências, salão 
de festas e estabeleci-
mentos similares, bem 
como aglomerações 
em frente das residên-
cias e espaços públicos. 
Fica determinada apli-
cação de multa de R$ 
3.500,00 por ato ou dia 
de descumprimento ao 
proprietário da residên-
cia, edícula, salão de 
festa ou munícipe

As pessoas que ti-
veram contato com 
suspeitos de portar o 
vírus COVID-19 ou/e 
com sintomas leves 
de resfriado, deverão 
manter-se em isolamen-
to domiciliar perante o 
prazo de 14 dias, con-
forme orientações da 
Organização Mundial 
da Saúde. Em caso de 
descumprimento será 
notificado a Polícia Ci-
vil e o Ministério Pú-
blico do Estado de São 
Paulo, para que o muní-
cipe responda criminal-
mente

Fica determinado a 
cassação do alvará de 
funcionamento das em-
presas que descumpri-
rem a determinação 

Fica autorizado o De-
partamento de Fiscali-
zação do município ou 
a Polícia Militar lacrar 
os estabelecimentos

Fica suspenso o aten-
dimento presencial ao 
público em estabele-
cimentos comerciais e 

prestadores de servi-
ços, especialmente em 
casas noturnas, motéis, 
hotéis, bares, lojas de 
conveniência e lojas 
de conveniência com 
padarias em postos de 
combustíveis, conces-
sionárias de veículos 
e similares, “Shopping 
Centers”, galerias e es-
tabelecimentos congê-
neres, academias e cen-
tros de ginásticas.

Fica suspenso o con-
sumo interno e exter-
no em restaurantes, 
padarias, lanchonetes 
e supermercados, sem 
prejuízo dos serviços 
de entrega na residên-
cia do consumidor (de-
livery). Não se aplica a 
estabelecimentos com 
atividades essenciais, 
sendo: 

Saúde: hospitais, clí-
nicas médicas e vete-
rinárias, farmácias, la-
vanderias e serviços de 
limpeza

Alimentação: super-
mercados, açougues, 
padarias, comércio va-
rejista de amimais vi-
vos e de artigos e ali-
mentos para animais de 
estimação, bem como 
os serviços de entrega 
na residência do muní-
cipe Delivery para res-
taurantes, lanchonetes, 
pizzaria e similares, fi-
cando vedado a realiza-
da de Drive Thru, com 
exceção dos estabeleci-
mentos comerciais que 
já possuem esse serviço

Abastecimento: trans-
portadoras, postos de 
combustíveis (forne-
cimento de etanol, ga-
solina, diesel e GNV) e 
derivados, armazéns, 

oficinas de veículos au-
tomotores

Segurança: serviços 
de segurança privada

Indústria em geral e 
instituições bancarias e 
lotéricas

Os estabelecimentos 
autorizados a permane-
cerem abertos deverão 
providenciar todas as 
medidas de higieniza-
ção e atendimento ne-
cessárias, sendo:

Disponibilizar álcool 
gel 70% para uso dos 
funcionários e público 
em geral

Disponibilizar másca-

ras para uso dos funcio-
nários

Aumentar a frequên-
cia de limpeza e desin-
fecção de superfícies, 
equipamentos, mate-
riais e objetos compar-
tilhados pelas pessoas, 
principalmente nas tro-
cas de turno; 

Manter distância mí-
nima de 1,5 metros en-
tre as pessoas, com a 
fixação de marcação no 
chão

Manter a ventilação 
natural dos ambientes, 
preferencialmente, com 
a finalidade de promo-

ver a renovação do ar
Distribuir senhas 

para evitar aglomera-
ções dentro dos estabe-
lecimentos comerciais

Fica recomendado 
que as instituições ban-
carias a permanência 
no máximo de 10 pes-
soas internamente

Fica recomendando 
aos supermercados que 
evitem o atendimento 
aos idosos e crianças

Fica recomendado 
às lotéricas a perma-
nência no máximo de 
três pessoas interna-
mente

distribuídos nas uni-
dades de saúde.

“Neste momento 
só posso agradecer 
a parceria e compa-
nheirismo da UCB-
VET. Com certeza 

esse material fará a 
diferença, principal-
mente para os nossos 
guerreiros da saúde 
que, neste momen-
to, estão na linha de 
frente”, diz o prefei-
to José Carlos Hori.
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PEDIDO ATENDIDO

O rei Salomão come-
çou a reinar no lugar de 
Davi, seu pai, mas ele 
não tinha conhecimento 
de nada, e também não 
sabia o que fazer para 
ser um bom rei. Quando 
ele foi para Gibeão, para 
lá sacrifi car, porque 
aquele era o alto maior, 
mil holocaustos sacrifi -
cou Salomão naquele al-
tar. Ele estava buscando 

Pr. Anastácio Martins

a Deus com todo o seu 
coração, e Deus aceitou 
a sua oferta. Durante a 
noite, enquanto Salo-
mão estava dormindo, 
Deus lhe apareceu em 
sonhos e falou para ele: 
Pede o que você quiser. 
Salomão não pediu ri-
quezas, nem a morte 
de seus inimigos, mas 
ele abriu o seu coração 
para Deus, pediu sabe-
doria e conhecimento. 
Isso alegrou muito o co-
ração de Deus. Então o 
SENHOR lhe deu muito 
mais do que ele pediu. 
Quando você está bus-
cando a Deus com todo 
o seu coração e ofere-
cendo a sua oferta de 
amor, ou seja, as suas 

Unimed Jaboticabal instala área para atendimento 
exclusivo a pacientes com síndrome respiratória

COMBATE AO CORONAVÍRUS, 
A CHAVE É A PREVENÇÃO 

A Unimed Jabotica-
bal criou um novo es-
paço para atendimento 
exclusivo a pacientes 
que apresentem sín-
drome respiratória. A 
nova área entrou em 
funcionamento a partir 
de quinta-feira, 26 de 
março, e fi ca anexa ao 
Unimed 24 Horas.

A medida foi adota-
da como forma de ofe-
recer maior segurança 
aos pacientes que pro-
curam outros tipos de 
atendimento no Uni-
med 24 Horas.

A instalação vai asse-
gurar atendimento ágil 
por médicos e equipe 
de enfermagem espe-
cialmente treinada pela 
Unimed Jaboticabal.

A Síndrome Respira-
tória ou, mais popular-
mente conhecida como 
falta de ar, é um dos 
sintomas mais comuns 
apresentados por pes-
soas infectadas pelo 
Coronavírus, além de 

tosse seca e febre cons-
tante.

”Normalmente res-
piramos 16 vezes por 
minuto, se respirar-
mos mais de 24 vezes 
por minuto esse é um 
sintoma de difi culdade 
respiratória. A Falta de 
ar, caracterizada por 
chiado no peito e con-
dição ofegante, é um 
dos sintomas de infec-
ção pelo Coronavírus 
e o mais preocupante 
da Covid-19, doença 
causada pelo vírus. As 
pessoas devem buscar 
atendimento médico 
caso apresentem falta 

de ar junto com febre e 
tosse”, afi rma o Diretor 
Presidente da Unimed 
Jaboticabal, o médico 
Luiz Roberto Lins Fer-
raz.

Tecnologia
A Unimed Jaboticabal 

também disponibilizou 
aos seus clientes o ser-
viço de Teleassistência, 
por meio de um site e 
uma linha telefônica 
exclusiva para prestar 
orientações, esclare-
cer dúvidas e fazer o 
acompanhamento.

Sem sair de casa, sem 
fi las, sem aglomeração, 
você pode realizar tria-

gem médica, receber a 
orientação de médicos 
e enfermeiros pelo site 
www.unimedcontra-
ocoronavirus.com.br 
que também informa 
sobre preparo e reali-
zação de exames e mo-
nitoramento de casos 
suspeitos, ou pelo te-
lefone gratuito 0800-
8924888 pelo fi xo ou 
celular.

O atendimento é 
prestado 24 horas por 
dia, 7 dias por sema-
na, basta que o clien-
te Unimed informe o 
número da carteira do 
plano.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

orações diante de Deus, 
Ele tem prazer em você 
e fará com que você re-
ceba em dobro tudo e 
muito mais do que você 
tem pedido. É bom ser-
vir a Deus, não só com 
palavras, mas em ati-
tude. Mostre para Ele 
que você O ama, e está 
disposto a deixar tudo 
para ser uma benção 
na vida dos outros. Não 
seja egoísta, nem mes-
quinho, faça tudo para 
você alcançar o melhor 
de Deus na sua vida. 
Deus te escolheu com 
um propósito, agora é 
Ele quem vai te prepa-
rar para a missão que 
Ele tem para você. Colo-
que tudo no Altar Dele e 

deixe Ele te conduzir no 
melhor caminho. Você 
pode ser muito aben-
çoado, basta somente 
colocar Deus em primei-
ro lugar, só assim você 
verá o quanto Deus é 
bom. (I Reis 3:4). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diàriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.

Posto de Jaboticabal já acionou o escritório de Ribeirão Preto, 
solicitando fi scalização nos estabelecimentos locais

População pode denunciar 
preços abusivos ao PROCON

Foi ao supermerca-
do e verificou que o 
produto necessário 
está custando mais 
caro? Você pode 
acionar o PROCON 
através do site www.
procon.sp.gov.br e 
denunciar o estabe-
lecimento. 

“Vivemos um mo-
mento que todos 
precisam estar jun-
tos. Além do isola-
mento que é fun-
damental, também 
precisamos garantir 
que a população te-
nha condições de 
abastecer sua casa 
com alimentos. Peço 
a cooperação de to-
dos os comercian-
tes neste momento e 
que a população de-
nuncie aqueles que 
estão se aproveitan-
do para subir os pre-
ços”, diz o prefeito 
José Carlos Hori.

O Código de Defe-
sa do Consumidor 
orienta que a práti-

ca abusiva acontece 
quando os preços 
são elevados sem 
justa causa para os 

vendedores obterem 
vantagens. O estabe-
lecimento está sujei-
to a multa.
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Iniciativa começou na última segunda-feira

Higienização de pontos estratégicos 
continua em Jaboticabal

Entre as diversas ati-
tudes tomadas em com-
bate ao coronavírus, a 
Prefeitura de Jaboticabal 
iniciou na última segun-
da-feira (23), a desinfec-
ção de pontos estratégi-
cos da cidade. Utilizando 
uma solução de hipoclo-
rito, os caminhões re-
alizaram a limpeza no 
entorno de hospitais, 
Unidade de Pronto Aten-
dimento e região central.

“Utilizaremos essa 
solução até 27/03, 
sexta-feira. Estamos 
em contato com profi s-
sionais para conhecer 
mais a respeito de uma 

solução ainda mais efe-
tiva que deverá ser uti-
lizada em Jaboticabal a 
partir da próxima sema-
na”, esclarece o prefeito 
José Carlos Hori.

Mesmo com a limpe-
za desses locais, vale a 
orientação de permane-
cer em casa no período 
de quarentena. “Todas 
essas ações são impor-
tantes, mas nada vai 
ser tão efetivo quanto o 
distanciamento. Sei que 
é difícil, que vai contra 
nossa cultura, mas esse 
é o momento que todos 
precisam se resguar-
dar”, alerta Hori.


