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Jaboticabal decreta abertura disciplinada 
de atividades comerciais

A Prefeitura de Jaboticabal decretou, na manhã de quarta-feira (26), a abertura de várias atividades 
econômicas, com protocolos específi cos para cada setor. 

Todos os proprietários devem seguir normas 
sanitárias; fi scalização será intensifi cada

População pode 
sugerir ações e 

contribuir com o 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico

A Prefeitura está atualizando um dos documen-
tos mais importantes para as diretrizes que nor-
tearão projetos futuros: o Plano Municipal de Sa-
neamento. Como um plano diretor, o documento 
norteia ações nas áreas de capacitação de água, 
tratamento, tratamento de esgoto e resíduos só-
lidos.

Jaboticabal moderniza licenciamento 
de empresas e alvará de obras

A Prefeitura de Jaboticabal segue aperfeiçoando o Aprova Digital – programa que acelera processos 
de implantação de prédios comerciais e residenciais. A Secretaria de Planejamento simplifi cou e digi-
talizou o envio das plantas baixas e da certidão de uso de solo, que passam a serem feitos de forma 
100% digital, pelo https://jaboticabal.prefeituras.net.

Fiscalização durante 
a pandemia 

Desde o início da pandemia da covid-19 em 
março, o Procon-SP já fi scalizou mais de 5 mil 
estabelecimentos comerciais, entre farmácias, 
supermercados, distribuidores de gás e postos 
de combustíveis, em 302 municípios do estado. 
Fornecedores que praticam preços abusivos ou 
cometem irregularidades ao Código de Defesa do 
Consumidor são multados. Itens essenciais, como 
álcool em gel, máscaras de proteção, alimentos, 
entre outros, não devem ter os seus preços ele-
vados de forma injustifi cada nessa situação pela 
qual passa a sociedade.

Equipes do Procon-SP fi scalizaram 5 mil 
estabelecimentos; combate aos preços 

abusivos e a outras práticas prejudiciais 
ao consumidor irá continuar
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SOLIDARIEDADE MUNICÍPIO DE JABOTICABAL

E D I T A L  DE C O N V O C A Ç Ã O

Pelo presente EDITAL icam CONVOCADOS todos os conven-

cionais a comparecerem às 19 horas do dia 07 de setembro de 2020 
à Av. Nicolino Filardi nº 110, Bairro Jardim Barcelona, Jaboticabal 
- SP, a participarem da Convenção Municipal para escolha dos can-

didatos que concorrerão às eleições proporcionais e majoritária de 
2020, com a seguinte Ordem do Dia:

a) – Decisão sobre a formação de coligações para a eleição 
majoritária e escolha dos candidatos das chapas proporcionais e 
majoritárias;

b) – Assuntos Gerais.

Jaboticabal/SP, 29 de agosto de 2020.

SALVADOR MORETTI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO – ELEIÇÕES 2020

PATRIOTA – DIREÇÃO MUNICIPAL DE JABOTICABAL/SP, por seu Presi-
dente JOÃO BASSI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.264.082-
8, inscrito no CPF/MF nº 863.694.828-20, residente no Rua Domingos Valério nº 
191 – Santa Luzia – Jaboticabal-SP, no exercício de suas atribuições legais e esta-

tutárias, vem CONVOCAR OS CONVENCIONAIS (COM DIREITO A VOTO), 
nos termos dos artigos 53, inciso II, 16, inciso II, artigo 17, alíneas “a”, “b” e “c”, 
22, artigo 52, incisos I a III e parágrafo único, todos do Estatuto Partidário, para 
CONVENÇÃO MUNICIPAL PARA AS ELEIÇÕES 2020 a ser realizada no dia 
07/09/2020, com início às 09:00 horas e encerramento às 11:00 horas, nesta cidade 
de Jaboticabal/SP, no endereço  Av. Nicolino Filardi nº 110, Bairro Jardim Barce-

lona, nesta cidade e comarca de Jaboticabal/SP, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Deliberação sobre Coligação Majoritária;
2. Escolha de Candidatos (as) a Prefeito (a) e Vice-Prefeito (a);
3. Escolha de Candidatos (as) a Vereador (a);
4. Sorteio dos números de candidatura e escolha de nomes de urna;
5. Indicação de representantes/delegados (as);
6. Delegação de legitimidade e poderes de deliberação à Comissão Executiva 

no período eleitoral;
7. Assuntos gerais de interesse do partido e seus candidatos na campanha elei-

toral.

Jaboticabal, 29 de agosto de 2020

Atenciosamente,

JOÃO BASSI
Presidente PATRIOTA Municipal de Jaboticabal/SP

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas 
e Telefônicas LTDA. está abrindo pro-

cesso seletivo para portadores de Neces-

sidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-

lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 36/2020

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 
17 de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, após expedição de Decreto Executivo, autorizada a abertura de um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para suprir a 
seguinte dotação do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

Natureza Especiicação Vínculo Valor

3.3.91.39.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 01.110.00 R$2.000,00

Total do Crédito R$2.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com 
recursos de anulação parcial de dotação da Câmara Municipal, constante do orça-
mento vigente, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim especiicada:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Especiicação Vínculo Valor

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 01.110.00 R$2.000,00

Total das anulações R$2.000,00

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

Jaboticabal, 19 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 31/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente re-
solve que:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 
nº30/2020 31/2020 e 32/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.143 de 21 
de agosto de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto 
nº64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 15 de setembro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020 
e 32/2020.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Espe-
ciais de Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 
20/2020, 25/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020 e 32/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 01/09/2020.

Jaboticabal, 28 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 246, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 – NOMEIA Grupo de Trabalho para 
Análise de viabilidade quanto ao regime determinado pelo artigo 17 da Resolução n° 
346 de 08 de maio de 2018.

Nº 247, DE 27 DE AGOSTO DE 2020 – CONCEDE, Licença para tratar de 
interesse particular.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de convocação da convenção municipal do Diretório 
Municipal do PSD – Partido Social Democrático do município 
de Jaboticabal, estado de São Paulo, por seu presidente, Bene-

dito De Vitto Junior, de acordo com a legislação vigente e com 
o estatuto partidário, convoca seus membros, os eleitores deste 
município iliados ao PSD para a Convenção Municipal a re-

alizar-se no dia 03 de setembro de 2020, com início às 19:00 
horas, no Hotel Recreio, localizado na Av. Carlos Berchieri nº 
01, bairro Colina Verde, Jaboticabal (SP), com a seguinte Or-
dem do Dia: 1- Deliberação sobre a escolha dos candidatos a 
prefeito, vice-prefeito e vereadores que concorrerão às eleições 
municipais de 15 de novembro de 2020; 2- Deliberação sobre a 
formação da coligações para a chapa majoritária para as eleições 
municipais que ocorrerão no dia 15 de novembro de 2020; 3- De-

liberação sobre atribuição de números aos candidatos; 4- Outras 
deliberações relativas ao Processo Eleitoral Municipal de 2020. 
Jaboticabal (SP), 27 de agosto de 2020.

CONVERSA COM JESUS
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha coniança. Vós sabeis 

de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que izestes o 
paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar de 
vós esta graça que espero, com muita fé e coniança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que 
eu a alcance, pois, necessito muito, por isso vos peço com muita fé (fazer o pedido 
com bastante fé e irmeza). A conversa convosco, meu grande Mestre, me dá ânimo 
e alegria para viver. Como gratidão, mandarei imprimir um milheiro desta oração 
e distribuirei a outros que precisam de vós, para que aprendam a Ter fé e coniança 
em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos os 
dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total coniança em vós e a cada dia que passa 
aumenta minha fé e meu amor!”

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai (F.A.S.)
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DEIXE DE ANDAR PREOCUPADO

Você não precisa an-
dar preocupado com coi-
sa algum. Deus sempre 
estará ao seu lado para 
suprir cada uma da suas 
necessidades. Ele nunca 
te deixará sózinho. Je-
sus, quando entrou na 
casa de Marta, irmã de 
Lázaro, aquele que fôra 
ressuscitado dos mortos, 

Pr. Anastácio Martins

estava tão preocupada e 
muito ansiosa com mui-
tas coisas, que nem deu 
atenção para o SENHOR 
Jesus. Ele fi cou na sala 
sentado e Maria, a irmã 
de Marta, assentou-se 
aos pés Dele e fi cou ou-
vindo a Palavra de Deus, 
mas Marta já estava de-
sesperada, ao ponto de 
arrancar os cabelos. En-
tão foi reclamar para Je-
sus que estava cansada, 
porque sua irmã não es-
tava lhe ajudando. As-
sim acontece com mui-
tas pessoas que querem 
fazer tudo sózinha e não 
aceitam a opinião de nin-

guém, sempre acabam 
se metendo em confusão 
e fi cam jogando a culpa 
nos outros. Mas se elas 
parassem e refl etissem 
um pouco, logo desco-
bririam como resolver os 
problemas, sem fi carem 
desesperadas, achando 
que tudo é muito difícil 
e complicado. Quando 
você anda preocupado 
ou ansioso, não conse-
gue resolver nada, por-
que essas coisas atrapa-
lham você de encontrar 
uma solução, mesmo 
que esteja vendo, a sua 
mente não consegue en-
tender. Faça como a Mar-

Crédito imobiliário sobe 61,5% e tem 
melhor julho desde 2013, diz Abecip

Por Valor Online
O crédito imobiliário 

com recursos da pou-
pança movimentou R$ 
10,82 bilhões em julho, 
com alta de 61,5% em 
relação ao mesmo mês 
do ano passado e ex-
pansão de 16,7% frente 
ao mês imediatamen-
te anterior, segundo a 
Abecip, associação das 
instituições que ofere-
cem essa modalidade 

P/ 
LUCAS RAMOS

de crédito. Trata-se do 
maior resultado para 
um mês de julho desde 
2013 e o segundo me-
lhor na série histórica 
pós plano Real.

No acumulado de 12 
meses (agosto de 2019 
a julho de 2020), os 
empréstimos para aqui-
sição e construção de 
imóveis somaram R$ 
92,45 bilhões, com alta 
de 36,8% em relação ao 
apurado nos 12 meses 
anteriores.

Foram fi nanciados 
36,8 mil imóveis em 
julho, o que representa 
alta de 47,8% na com-
paração anual e cres-
cimento de 11,1% na 
comparação mensal.

A Caixa se manteve na 
liderança do setor, com 
R$ 5,528 bilhões fi nan-
ciados nas modalidades 

construção e aquisição 
em julho. O Bradesco 
fi cou em segundo lugar, 
com R$ 1,972 bilhão, e 
o Itaú Unibanco apare-
ceu em terceiro, com R$ 
1,748 bilhão.

A Abecip aponta que 
a poupança captada pe-
los agentes fi nanceiros 
do SBPE registrou de-
sempenho expressivo 
em julho, com captação 
líquida de R$ 22,4 bi-
lhões – a mais elevada 
para um mês de julho 
da série histórica inicia-
da em julho de 1994 e 
a terceira maior da his-
tória.

“Um conjunto de fa-
tores parece contribuir 
positivamente para esse 
desempenho, como a 
redução do consumo 
devido ao isolamento 
social, maior preocu-

pação fi nanceira das 
famílias com o futuro 
próximo, queda da ren-
tabilidade das demais 
aplicações de renda fi xa 
e volatilidade expressi-
va no mercado de renda 
variável”, afi rma a enti-
dade.

Além disso, o pa-
gamento do auxílio 
emergencial, dispo-
nibilizado em contas 
de poupança, também 
deve ter algum impacto 
na captação, pois, em 
muitos casos, as famí-
lias usam as cadernetas 
como se fossem contas 
correntes.

Fonte: https://g1.globo.
c o m / e c o n o m i a / n o t i -
cia/2020/08/26/credito-imo-
biliario-sobe-615-e-tem-mel-
hor-julho-desde-2013-diz-
abecip.ghtml

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: 1004479-63.2016.8.26.0291  -  controle n. 2017/002570
Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo -

Copercana
Requerido: Geovane Alves Pereira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004479-63.2016.8.26.0291

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) GEOVANE ALVES PEREIRA, Brasileiro, Comerciante, RG 03468124583,
CPF 167.074.768-90, com endereço à Rua Djalma Aleixo de Souza, 336, Conjunto Habitacional
Margarida Raymundo Berchieri, CEP 14890-270, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de Cooperativa dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo
- Copercana, alegando em síntese: "que tornou-se credora do Requerido, da quantia líquida, certa
e exigível de R$ 2.205,26 (dois mil, duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos), representada
pelos cheques nºs 000088 e 000097, nos valores nominais de R$ 1.058,12 e R$ 1.147,14, emitidos
em 07.07.2015 e 08.09.2015, sacados contra o Banco Santander S.A., Agência de Jaboticabal-SP.,
os quais, colocados em cobrança em 06.10.2015 e 15.12.2015, foram devolvidos pelo banco
sacado nas mesmas datas, por insuficiência de fundos, na conta corrente de emitente, frustrando,
assim, o seu pagamento, sendo tais Títulos apontados para protesto em 07.03.2016, junto ao 1º e
2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, desta Cidade e Comarca de Jaboticabal-SP." .
Encontrando-se o(a) réu(ré) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da
quantia especificada na inicial, no valor de R$ 5.461,84 (valores atualizados à data de
03/02/2020), devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos
termos do artigo 701 do CPC. Cumprindo a obrigação no prazo supra, o réu ficará isento das
custas processuais. O réu poderá opor embargos nestes autos, mesmo que os embargos versem
apenas sobre parte da obrigação, situação na qual o autor deverá requerer o prosseguimento do
feito acerca do incontroverso, com a indicação dos atos de execução pretendidos. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
FICA TAMBÉM INTIMADO do bloqueio de valores, através do sistema BACENJUD,
correspondente a R$366,84, e, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá comprovar que as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que remanesce indisponibilidade

excessiva de ativos financeiros nos termos do art. 854, 3º CPC. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 20 de maio de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Financiamentos com recursos da poupança 
somaram R$ 10,8 bilhões no mês.

ta, fale com Jesus e tenha 
a solução para tudo. Ele 
dirá como você vai sair 
desse problema que está 
te consumindo a energia, 
sua força e tirando a sua 
paz. Se você obedecer, 
tudo o que Jesus falar 
no seu coração, vence-
rá todos os obstáculos e 
será muito feliz.  (Lucas 
10:40).  Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo às 19h30. RECEBA 
UMA MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 9.9115-0602.  

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

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

   FAZ SABER a todos quantos virem o 
presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa in-
teressar que LOTEAMENTO RESIDENCIAL AUGUSTO MAM-
BELLI SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.984.834/0001-
40, com sede e foro em Taiuva-SP, na Rua Coronel Cabral, número 
287, centro, depositou nesta Serventia, conforme prenotação nº 
170.980, os documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 
6.766, de 19 de dezembro de 1.979, para o registro do Loteamento 
denominado “RESIDENCIAL AUGUSTO MAMBELLI” situado  
na cidade, município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, objeto da 
matricula nº 51.659, livro 2RG, com área de 67.634,54 metros qua-
drados, cuja exata localização acha-se retratada no desenho abaixo. 
O loteamento que contém 174 (cento e setenta e quatro) lotes;  01 
(uma) Área Verde; 02 (duas) Áreas Institucionais e o Sistema Viá-
rio, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Taiuva-SP, conforme 
Decreto Municipal nº 2.700, de 19 de junho de 2020, sendo apro-
vado pelo GRAPROHAB em 18 de fevereiro de 2020, conforme 
certii cado nº 056/2020. Em garantia da execução das obras de in-
fraestrutura exigida pela Municipalidade, que conforme cronogra-
ma serão realizadas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 
foram constituídas hipotecas de primeiro grau sobre 01 (um) prédio 
com área construída de 62,70 metros quadrados, situado na Rua 
José Gonçalves da Fonseca, número 208, na cidade e município de 
Taiuva-SP, objeto da matrícula número 12.981, livro 2RG, do Oi -
cial de Registro de Imóveis desta comarca de Jaboticabal, e sobre 
01 (uma) área de terras composta de 3.448,75 metros quadrados, 
designada Área B, situada na Avenida Aparício Lara, na cidade, 
município e comarca de Pirangi-SP, objeto da matrícula número 
39.233, livro 2RG, do Oi cial de Registro de Imóveis de 

Monte Alto-SP, nos termos da escritura lavrada às páginas 
341/348, do livro 290, em 13/07/2020, no 2º Tabelião de Notas de 
Monte Alto-SP. Para conhecimento de todos, expede-se o presente 
edital, que será publicado em jornal de circulação no local do em-
preendimento, por três dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de quinze dias, contados da última publicação, 
nos termos do art. 19, da citada Lei Federal n. 6.766/79. Jabotica-
bal, 21 de agosto de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Oi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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População pode sugerir ações e 
contribuir com o Plano Municipal 

de Saneamento Básico
A Prefeitura está atu-

alizando um dos docu-
mentos mais importan-
tes para as diretrizes 
que nortearão projetos 
futuros: o Plano Muni-
cipal de Saneamento. 
Como um plano diretor, 
o documento norteia 
ações nas áreas de ca-
pacitação de água, tra-
tamento, tratamento de 
esgoto e resíduos sóli-
dos.

Os interessados de-
vem enviar suas su-
gestões para o e-mail 
planomunicipalsane-
amento@jaboticabal.
sp.gov.br de 24 de agos-
to a 23 de setembro. Mais informações pelo telefone (16) 3209-9900.

EDITAL DE 1ª e 2ª CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os senhores associados 

da  ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE GUARIBA – 

SOCICANA, para nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, participa-

rem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada aos 10 

(dez) dias do mês de setembro de 2.020, às 16:30 horas em primeira 

(1ª) convocação e às 17:30 horas em segunda (2ª) e última convoca-

ção, área externa da sede social da SOCICANA, sito à rua José Mazzi, 

nº 1.450, na cidade de Guariba, Estado de São Paulo, com a finalidade 

dos associados discutirem e deliberarem a respeito da seguinte 

ORDEM DO DIA:

1 – Autorização para prestação de informações em cumprimento a Lei 

Geral de Proteção de Dados.

2 – Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enu-

merados no artigo 33 do Estatuto Social.

Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização da Assem-

bleia Geral Extraordinária em primeira convocação, far-se-á necessária 

a presença de metade mais um dos associados e em segunda convo-

cação, realizar-se-á a referida Assembleia seja qual for o número de 

associados presentes.

Para efeito de verificação de quorum, a SOCICANA declara que nesta 

data que têm direito a voto 1.223 (um mil, duzentos e vinte e três] asso-

ciados.

Guariba-SP, 29 de agosto de 2.020

Bruno Rangel Geraldo Martins

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

www.socicana.com.br
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Feliz Aniversário

Feliz Aniversário pelo dia 28/08, Geraldo Adriano Do-
mingos (Gum). Que sua vida seja cheia de bons e felizes 
momentos. Parabéns!

Flávia Mônaco... parabéns pelo dia 28/08! Desejamos 
que você seja muito feliz e nunca deixe que nenhuma 
nuvem esconda o sol que brilha no seu interior.

Paulo Faccini... desejamos muita paz, alegria, sorte e 
sucesso para você, sempre! Feliz Aniversário que trans-
correu dia 28/08.

Genaro Polachini Paschoini, que o dia 01/09 seja de 
festa e comemoração, repleto de diversão e alegria, as-
sim como os dias que virão. Feliz Aniversário!

Parabéns Paola Kirsten Miani! Que o tempo seja 
sempre o seu melhor parceiro, trazendo equilíbrio e sa-
bedoria que lhe darão a receita ideal para viver a vida, 
aproveitando o melhor que ela tem a oferecer. Muita 
saúde, amor, paz, fé, esperança, alegria e prosperidade. 
Feliz Aniversário pelo dia 01/09!

Vanessa Funai Cardoso... que a esperança, a alegria 
de viver, a paz e a saúde sejam dádivas renovadas em 
sua vida hoje e que se estendam por todo o ano. Feliz 
Aniversário dia 03/09!

Agnaldo Almeida... a vida é um milhão de novos co-
meços movidos pelo desaio sempre novo de viver e fazer 
todo sonho brilhar. Felicidades pelo dia 03/09!

Feliz Aniversário Camila Simolin Gonçalves Pinto! 
Que Deus te abençoe no seu aniversário e inunde a sua 
casa com felicidade e alegria. Parabéns pelo dia 03/09!

Artur Polaquini Neto, que todos os seus sonhos sejam 
realizados e todos os seus desejos sejam alcançados. Fe-
liz Aniversário pelo dia 29/08.

Rogério Silveira Campos... hoje não é um dia comum. 
É o dia do seu Aniversário. Desejamos a você tudo de 
bom e que Deus possa lhe dar muita saúde, paz e alegria.

F e l i p e 
De Simone 
Rodrigues, 
Felicidades 
para você 
pelo dia de 
hoje que é o 
seu Aniver-
sário. Pa-
rabéns por 
hoje, mas 
f e l i c i d a d e 
sempre!
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Jaboticabal decreta 
abertura disciplinada de 

atividades comerciais

A Prefeitura de Ja-
boticabal decretou, na 
manhã de quarta-feira 
(26), a abertura de vá-
rias atividades econô-
micas, com protoco-
los específicos para 
cada setor. O decreto 
está disponível no site 

http://abre.ai/ativjab. 
A cidade está na fase 
Amarela do Plano São 
Paulo.

Os estabelecimentos 
não podem gerar aglo-
meração e devem estar 
atentos a todas as re-

Todos os proprietários devem seguir normas 
sanitárias; fiscalização será intensificada

Hoje o Túnel do Tempo Jabuka homenageia o querido - Tim Ziviani

P/ Abel Zeviani

Oriundo de tradicio-
nal família jaboticaba-
lense, de origem luso-
-italiana, Juracy tem 
um forte trabalho so-
cial e cultural em nossa 
sociedade, onde atua 
diretamente e colabora 
em várias outras insti-
tuições beneficentes. 
Casado com Nazair Car-
regari formando uma 
linda família com fi-
lhos, netos e bisneto.

Exímio cozinheiro, 

aprendeu trabalhando 
no Restaurante “Guacia-
ra” na Av. Rio Branco em 
São Paulo, eletricista de 
profissão e artista nato 
com múltiplas funções: 
pintor de quadros; 
montador, ator, contra 
regra, diretor e dubla-
dor no Teatro “Galmo”, 
fundado em 1963, era 
instalado na Av. José 
da Costa, 500 - Bairro 
Aparecida, residência 
do saudoso Domiciano 
Moreira Junior (Dedé). 
Em 2003 organizou o 

gras de biosegurança – 
detalhes no decreto nº 
7.227.

Todas essas medidas 
são importantes para 
controlar a contamina-
ção e o avanço da Co-
vid-19 em Jaboticabal. 

encontro dos 40 Anos 
da turma do teatro. Tim 
encanta até hoje com 
suas apresentações ar-
tísticas. Participante de 
várias Noites de Belém 
pelo CEREA represen-
tando o Mago Gaspar e 

colaborador há anos do 
Concurso de Fantasias 
Infantis e Festas Juni-
nas da Mascagni.

Foi um grande goleiro 
no “Santa Isabel” Fute-
bol Clube, time sedia-
do na Nova Jaboticabal, 
cujo campo ficava no 
antigo Zocca, defendeu 
a equipe  da CPFL, Ele-
trocampo de Itápolis, 
Bertoli de Taquaritinga 
e várias outras esqua-
dras de Jaboticabal e 
região.

Atleta campeão de bo-
cha integrante do “Nova 
Jaboticabal Bochas Clu-
be”, um dos melhores 
times da cidade, cuja 
cancha ficava no Bar 
do “Naninho”, onde nos 
anos 60 competia com 

outras fortes equipes 
nos campeonatos na ci-
dade, cujas quadras vi-
viam lotadas. Em 2003 
idealizou e organizou 
com seu irmão Abel o 
resgate da história do 
bocha na cidade com o 
“Encontro de Gigantes” 
na Mascagni.

Membro da Comissão 
dos 100 Anos do TG de 
Jaboticabal e do grupo 
“Atiradores de todos os 
Tempos”.

Foi presidente da As-
sociação Antialcoólica 
de Jaboticabal, idealiza-
dor e fundador do CE-
REA - Centro de Recu-
peração de Alcóolatra 
de Jaboticabal em 2001, 
onde auxiliou sobrema-
neira na recuperação 
de centenas de pessoas 
de vários vícios, sendo 
o seu atual presidente, 
promovendo diuturna-
mente vários eventos 

Confira um resumo:  
 
Estabelecimentos  Horário 

Supermercados, mercados, 
minimercados e varejões 

· de segunda a sábado  
· das 06h às 22h 

 

Lojas de conveniência 

· das 07h às 22h de segunda a sexta -feira 
· das 06h às 20h no sábado  
· das 06h às 13h aos domingos  

 

Lojas de materiais de construção  
· das 07h às 18h de segunda a sexta -feira 
· das 07h às 12h aos sábados  

 

Instituições bancárias e casas 
lotéricas  

· de segunda a sexta-feira 
· das 08h às 16h 

 

Salões de cabeleireiro e barbearia  
· das 07h às 20h de segunda a sexta -feira 
· das 07h às 18h aos sábados  

 

Estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços 

· de segunda a sexta-feira 
· das 09h às 18h 

 

Shopping 
· de segunda a sexta-feira 
· das 10h às 22h 

 

Concessionárias e revenda de 
veículos 

· das 08h às 16h de segunda a sexta -feira 
· das 08h às 12h aos sábados  

 

Escritórios de advocacia e 
contabilidade 

· das 07h às 18h de segunda a sexta -feira  
· das 08h às 12h aos sábados  

 

culturais, como duas 
apresentações do barí-
tono internacional - Fer-
nando Araújo da Uni-
versidade Mozarteum 
de Salzburg - Áustria. 

Idealizador e reali-
zador junto com cola-
boradores da Galeria 
de Premiações da atle-
ta Therezinha Nazário 
Martucci, instalada e 
inaugurada com gran-
de pompa em 2019 na 
sede do Cerea Jaboti-
cabal e colaborador na 
Corrida e Caminhada 
“Therezinha Nazário 
Martucci” em 19-05-
2019 e inúmeros outros 
eventos. Em 2017 aju-
dou na recepção da fa-
mosa cantora Giane em 
Jaboticabal.

Hoje, 29 de agosto é 
o seu aniversário! Para-
béns, saúde e felicida-
des Tim Ziviani, o ho-
mem que não pára!!!
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Fiscalização durante a pandemia 

Desde o início da 
pandemia da covid-19 
em março, o Procon-SP 
já fi scalizou mais de 5 
mil estabelecimentos 
comerciais, entre far-
mácias, supermerca-
dos, distribuidores de 
gás e postos de com-
bustíveis, em 302 mu-
nicípios do estado. For-
necedores que praticam 
preços abusivos ou co-
metem irregularidades 
ao Código de Defesa do 
Consumidor são mul-
tados. Itens essenciais, 
como álcool em gel, 
máscaras de proteção, 
alimentos, entre outros, 
não devem ter os seus 
preços elevados de for-
ma injustifi cada nessa 
situação pela qual pas-
sa a sociedade. 

Para o secretário de 
defesa do consumidor, 
Fernando Capez, o Pro-
con-SP teve uma atua-
ção corajosa, mesmo 
em face da pandemia a 
fi scalização foi às ruas 
diariamente. A ação dos 
fi scais combateu prá-
ticas abusivas, como o 
aumento desproporcio-

nal do preço de produ-
tos como álcool em gel 
e máscaras de proteção. 

Produtos essenciais 
também foram alvo das 
ações. O preço do bo-
tijão de gás, por exem-
plo, fi cou mantido na 
faixa de R$70,00, em 
razão de operações re-
alizadas pelo Procon-
-SP em conjunto com a 
Polícia Civil. Do mes-
mo modo os produtos 
da cesta básica, como 
o arroz, que da média 
de R$9,00 o pacote de 
cinco quilos, passou 
em alguns casos para 
R$20,00, e com as fi s-
calizações fi caram em 
patamares mais aceitá-
veis. Para Capez “gra-
ças a esse trabalho, a 
população de São Paulo 
pode enfrentar melhor 
os efeitos econômicos 
dessa pandemia”. 

Atendimento ao con-
sumidor 

Consumidores têm 
procurado o Procon-
-SP para reclamar, tirar 
dúvidas e denunciar 
problemas de consu-
mo relacionados à pan-

Equipes do Procon-SP fi scalizaram 5 mil estabelecimentos; combate aos preços 
abusivos e a outras práticas prejudiciais ao consumidor irá continuar

demia. Até junho, fo-
ram registrou mais de 
300.000 atendimentos, 
um aumento de 45% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo no ano anterior. 
Em decorrência de pro-
blemas causados pela 
covid-19, alguns seto-
res e empresas tive-
ram números elevados 
de reclamações, tais 
como: compras online 
(120.000), energia elé-
trica (47.500), escolas 
e faculdades (7.950), 
agências de viagem 
(3.800) e companhias 
aéreas (1.700). 

Como denunciar, re-
clamar e obter orienta-
ções:

O Procon-SP disponi-
biliza canais de atendi-
mentos à distância para 
receber denúncias, in-
termediar confl itos e 
orientar os consumido-
res: via internet (www.
procon.sp.gov.br), apli-
cativo - disponível para 
Android e iOS - ou via 
redes sociais; para as 
denúncias, marque Pro-
con-SP, indicando o en-
dereço ou site do esta-

belecimento. 
Fornecedores que te-

nham dúvidas sobre 
seus deveres podem 
consultar o site. 

Procon-SP 
Assessoria de Co-

municação com a ação 
do @proconsp conse-
guimos evitar que os 
preços explodissem, 
uma vez que a fi scali-
zação combateu práti-
cas abusivas, como o 
aumento despropor-
cional de produtos 

essenciais, o preço 
do botijão de gás, por 
exemplo, fi cou manti-
do na faixa de R$70,00 
graças a intensa fi sca-
lização que fi zemos. 
Do mesmo modo os 
produtos da cesta bá-
sica, como o arroz, que 
da média de R$9,00 o 
pacote de cinco qui-
los, passou em alguns 
casos para R$20,00, 
conseguimos também 
que fi cassem em pata-
mares mais aceitáveis. 

O Procon-SP teve uma 
atuação corajosa, por-
que mesmo em face da 
pandemia e com 60% 
de sua fi scalização em 
casa, por integrarem o 
grupo de risco, mesmo 
assim a fi scalização foi 
às ruas, fez um traba-
lho corajoso, e conti-
nua fazendo. Graças 
a esse trabalho a po-
pulação de São Paulo 
pode enfrentar melhor 
os efeitos econômicos 
desta pandemia. 

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Jaboticabal moderniza licenciamento de 
empresas e alvará de obras

A Prefeitura de Jabo-
ticabal segue aperfeiço-
ando o Aprova Digital 
– programa que acelera 
processos de implanta-
ção de prédios comer-
ciais e residenciais. A 
Secretaria de Planeja-
mento simplifi cou e 

digitalizou o envio das 
plantas baixas e da cer-
tidão de uso de solo, 
que passam a serem fei-
tos de forma 100% digi-
tal, pelo https://jaboti-
cabal.prefeituras.net.

O principal objetivo 

do programa é acelerar 
o início das obras de ca-
sas residenciais ou pré-
dios comerciais. A tra-
mitação dos processos 
migrou do papel para o 
online, eliminando vá-
rias etapas e prazos bu-
rocráticos. Um projeto 

que levava, em média, 
de 30 a 60 dias passa 
a ser aprovado em 15 
dias.

Mais informações 
pelo https://jabotica-
bal.prefeituras.net ou 
3209-3303.
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