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Aluguel de equipamentos
para construção civil, 
jardinagem e limpeza, 
conte com a gente!

Jaboticabal,
chegamos!

Av. Major Hilario Tavares
Pinheiro, 2050 - Jd. Kennedy

16 2020.0085

Em 28 dias, 267 moradores foram infectados pela doença. De março até agora, cidade 
soma 534 positivos e 30 mortes, segundo a Secretaria Municipal da Saúde

Agosto corresponde a 50% do total de confi rmações 
de Covid-19 em Jaboticabal, SP, diz Prefeitura

Os seis novos casos de Covid-19 registrados pela Secretaria Municipal de Saúde de Jaboticabal (SP) 
na sexta-feira (28) deixam agosto com 50% de todas confi rmações do município.

Mais de 95% dos pacientes aprovam serviços 
prestados pelo Hospital e Maternidade Santa Isabel
A pesquisa de satis-

fação mensalmente 
realizada pelo Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel de Jabo-
ticabal – HMSI, reve-
lou que, 95,5% dos 
pacientes atendidos 
no mês de julho, con-
sideraram ótimo ou 
bom os serviços pres-
tados pela institui-
ção.

Candidatura a Prefeito de Vitório De Simoni e 
candidato a Vice Prefeito Rubinho Gama

Na noite de quinta 
feira, dia 03 de setem-
bro, foi realizada a 
Convenção Majoritária 
com a união de cin-
co partidos políticos, 
MDB, PTB, PSC, PSD e 
PRTB sob a denomi-
nação de Unidos para 
o bem de Jaboticabal, 
onde foi homologado a 
candidatura a Prefeito 
de Vitório De Simoni e 
candidato a Vice Prefei-
to Rubinho Gama.

Setembro Amarelo - 
pandemia aumenta 

importância de ações 
pela saúde emocional

Agosto de 2020 – No ano do inesperado isola-
mento social ocasionado pela pandemia de Co-
vid-19, o CVV ajustou seus meios de contato com 
a população para continuar oferecendo apoio 
emocional sigiloso e gratuito. Antes do início da 
pandemia, menos de 10% dos atendimentos tele-
fônicos eram realizados remotamente e, em me-
nos de dois meses, esse modelo saltou para mais 
de 60%, garantindo segurança e saúde aos volun-
tários. Essa mudança colaborou para manter as 
cerca de 250 mil ligações, que totalizam cerca de 
3.000 horas ao mês.

Ações do CVV no Mês de 
Prevenção do Suicídio sofre mudanças 

devido ao isolamento social



2 SÁBADO, 05 DE SETEMBRO DE 2020

PUBLICADO DESDE 1979 - PROPRIEDADE DA EMPRESA A GAZETA LTDA.

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Tiragem: 5.600 exemplares

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

EU SOU...

Moisés estava nas monta-
nhas apascentando as ove-
lhas de seu sogro. Deus lhe 
apareceu no meio de uma 
sarça em chamas e disse: 
Você precisa descer ao Egi-
to para libertar o Meu povo 
das mãos de Faraó, porque 
eles estão sofrendo muito. 
Eu não suporto mais os ver 
vivendo em sofrimento. Ele 
disse: Não posso, sou pesa-
do de boca e pesado de lín-
gua (Gago) e Faraó quer me 
matar e povo jámais me ou-
viria. Moisés estava numa 
situação que humanamente 
falando, era de dar medo a 
qualquer um. Ele inventou 
mil e uma desculpa para 
não descer. Ele estava aco-
modado, sossegado, tran-
quilo, enfi m ele não queria 
nenhum tipo de problema, 
porque ali onde ele vivia 
tudo estava em paz e pros-
perando. Quantos que não 
estão vivendo assim? Não 
querem ter responsabilida-
de com nada e estão sem-
pre inventando desculpas, 
não querem ouvir nem obe-
decer à voz do SENHOR, 
principalmente quando o 
SENHOR pede algo pessoal. 
Alguns fazem como Moisés, 
sem saber que um dia vão 
dar contas a Deus de tudo 
o que fi zeram ou deixaram 
de fazer. O SENHOR, vendo 
que Moisés não queria de 

Pr. Anastácio Martins

jeito nenhum descer, pre-
parou seu irmão Arão, para 
se encontrar com ele no 
meio do caminho. Arão se-
ria o portar voz de Moisés. 
Mesmo assim ele questio-
nou, porque ele estava com 
medo. O SENHOR lhe dis-
se: Não se preocupe, você 
e Arão farão maravilhas 
no Meu Nome na terra do 
Egito. Moisés disse: Mas o 
povo não crerá e vão dizer 
quem te enviou? O SENHOR 
disse: Você dirá o Eu Sou 
me enviou. (Eu Sou todo o 
que você precisa). Eu endu-
recerei o coração de Faraó 
para ele não libertar o Meu 
povo, porque todo Egito 
verá como Eu Sou Podero-
so. Eles desceram e fi zeram 
grandes sinais e maravilhas 
e o povo acreditou, mas Fa-
raó não aceitou. Deus der-
ramou dez pragas sobre o 
Egito, que acabou destruin-
do tudo. No fi nal Faraó viu 
que não podia com o Eu 
Sou. Você deve obedecer à 
voz do SENHOR. Ele sabe 
qual é o melhor caminho 
para você trilhar nesta vida. 
Ele já preparou tudo para 
você ser uma bênção! O Eu 
Sou está do seu lado, seja 
fi rme, Ele mudará a sua 
história. Ele não quer saber 
quem você foi, no passado. 
Ele quer saber quem você 
será no futuro. Deus mu-
dou a vida de Moisés e quer 
mudar a sua também. (leia, 
Êxodo 3:1) Esta é a minha 
oração. Pastor Anastácio. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cul-
tos: Quarta-Feira 15:00 e às 
19:30hrs. Sexta-Feira 15:00 
e às 19:30hrs. e Domingo às 
09h00 e às 19:30hrs. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ: 
(016) 9.9115-0602.  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
CONVENÇÃO MUNICIPAL 

 
O Presidente em exercício do Partido Social Liberal  (PSL) do Município de Jaboticabal, 
na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, 
convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para 
comparecerem à Convenção Municipal do Psl de Jaboticabal, a ser realizada no dia 10 de 
setembro de 2020, com início às 09 horas, e término às 14 horas, na Rua Francisco Alves 
de Oliveira n 966, desta cidade, para deliberação da seguinte.  
 
ORDEM DO DIA: 
 
-Escolha dos candidatos do Partido Social Liberal (PSL) de Jaboticabal aos cargos de 
Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro; 
-Escolha dos candidatos do Partido Social Liberal (PSL) de Jaboticabal ao cargo de 
Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro; 
-Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias; 
-Aprovação dos respectivos números para os candidatos a Vereador do PSL de 
Jaboticabal; 
-Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do PSL, conforme os termos do 
Estatuto do Partido; 
-Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 
  
 
Jaboticabal, 01/Setembro/2020 
 
 
 

_________________________________________ 
João Valério de Souza 

Presidente em exercício do Diretório Municipal 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 248, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 – NOMEIA, pregoeiro e sua equipe 
de apoio da Câmara Municipal de Jaboticabal. 

Nº 249, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020 – NOMEIA para função de OUVI-
DOR da Câmara Municipal de Jaboticabal, o servidor efetivo MARCELO HENRIQUE 
MAGALHÃES nos termos da Resolução n° 341 de 03 de outubro de 2017. 

Nº 250, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 – Altera a Portaria nº 246/2020.

TERMOS DE ERRATA

Onde se lê: 
“ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 31/2020”
Leia-se: 
“ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 34/2020”
Ato veiculado no dia 29/08/2020, edição nº 2003, página 02, do Jornal A Gazeta.

Onde se lê: 
“FUNDAMENTO: DISPENSA Nº 44/2020”
Leia-se: 
“FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 07/2017
Extrato veiculado no dia 22/08/2020, edição nº 2002, página 02, do Jornal A Gazeta.

EDITAL DE CONVENÇÃO
Tendo em vista a legislação eleitoral em vigência e as eleições 

municipais para o ano de 2020 e na observância às regras gerais 
da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e da Resolução TSE nº 
23.609/2019, o Partido Republicanos de Jaboticabal, neste ato re-
presentado pelo seu presidente Juracy Ziviani, bem como a exe-
cutiva do partido, vimos por meio deste informar que realizare-
mos no próximo dia 09 de setembro do corrente às 19:00 horas, na 
Rua Professor Valdir Pedro Morano, 640 no Bairro Santa Luzia, 
Jaboticabal/SP.

Acrescento que  garantiremos a atenção necessária para 
atendimeento às recomendações médicas e sanitárias im-
postas pelo cenário de pandemia provocada pelo novo 
CORONAVÍRUS,estabeleceremos medidas de prevenção cabí-
veis para realização da mesma, bem como a garantia de ampla 
publicidade,	aos	nossos	fi	liados	e	população	em	verículos	de	im-
prensa	ofi	ciais.

Assim sendo, solicitamos a esse veículo de comunicação a di-
vulgação da nossa convocação de acordo com as normas eleito-
rais vigentes.

Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meus eleva-
dos votos de estima e consideração.

Atenciosamente;
JURACY ZIVIANI

PRESIDENTE DO PARTIDO 
REPUBLICANOS DE JABOTICABAL

 A Comissão Diretora Provisória do PARTIDO LIBERAL PL - 
DE JABOTICABAL/SP -, através de seu Presidente, nos termos 
da Lei e do Estatuto Partidário, CONVOCA os senhores conven-
cionais, devidamente habilitados, para a convenção a se realizar 
no dia 12 de setembro de 2020, às 16:00 horas, na Rua Antônio 
Sacco, nº 33, Bairro Vila Serra, nesta cidade, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

• Escolha dos candidatos às eleições previstas para o pró-
ximo dia 15 de Novembro de 2020; 

                                                                                              
• Sorteio dos Números dos Candidatos;

• Propostas de Coligações com outras agremiações parti-
dárias para a eleição Majoritária;                

                     
• Outros assuntos com relação ao pleito eleitoral de 2020.

 Jaboticabal/SP, 04 de Setembro de 2020

LUÍS CARLOS DE JORGE
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA 

DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL – SP

JABOTICABAL-SP

PARTIDO LIBERAL
COMISSÃO PROVISÓRIA 

MUNICIPAL DE JABOTICABAL – SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 28/08/2020 das 09h30 às 16h13. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de Fernando Prestes tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 30/08/2020 às 16h25 até 31/08/2020 às 09h41. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 
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Com renda fixa em baixa, imóvel volta a ser opção de investimento

A taxa básica de ju-
ros está em 2% ao ano, 
menor patamar da his-
tória, e reduziu dras-
ticamente a rentabili-
dade de aplicações em 
renda fixa. Com isso, 
imóveis voltaram a ser 
uma alternativa de in-
vestimento. O negó-
cio é vantajoso para 
aqueles que querem 
conservar o patrimô-
nio. Porém, não estão 
dispostos arriscar na 
Bolsa ou em fundos de 
renda variável.

Economistas e con-
sultores de finanças 
afirmaram que, nos úl-
timos anos, o merca-
do imobiliário não era 
a melhor aplicação e 
muitos pregaram, in-
clusive, que, na ponta 
do lápis, valia a pena 
vender a casa própria e 
morar de aluguel para 
aplicar em renda fixa.

“Isso porque a renta-
bilidade com aluguel 
não chegava ao que 
se ganhava na renda 
fixa, com juros a mais 
de 14% ao ano. Fora a 
dor de cabeça. A situ-
ação dos aluguéis não 
mudou, a conjuntura 
econômica e essa com-
paração é que agora 
são diferentes”, disse 
Alberto Ajzental, co-
ordenador do curso de 
desenvolvimento de 
negócios imobiliários 

P/ 
LUCAS RAMOS

da FGV.
O cenário mudou e 

a tendência agora é de 
crescimento do seg-
mento. Em momentos 
de crise, quando outros 
ativos mostram vola-
tilidade, o preço dos 
imóveis é pouco afeta-
do. Além disso, os ju-
ros baixos incentivam 
aqueles que querem 
financiar a moradia, o 
que também favorece a 
retomada do mercado 
imobiliário.

A caderneta de pou-
pança, por exemplo, 
rende a TR (Taxa Refe-
rencial), hoje zerada, 
mais 70% da Selic, que 
está em 2% ao ano. A re-
gra prevê que, quando 
a taxa básica de juros 
estiver acima de 8,5% 
ao ano, o rendimen-
to da poupança será 
0,50% ao mês, mais TR. 
Caso a taxa Selic esteja 
menor ou igual a 8,5% 
ao ano, o investimento 
é remunerado a 70% da 
Selic, acrescida da TR.

“Hoje, com a Selic a 
2% ao ano, o mercado 
imobiliário é benefi-
ciado nas duas pontas, 
para quem quer retirar 
recursos da renda fixa 
para investir e para 
quem quer financiar a 
casa própria”, disse o 
especialista. Segundo 
simulação de Ajzental, 
a cada 1 ponto percen-
tual de redução na taxa 
de juros, 1 milhão de 
famílias se tornam ele-
gíveis para o financia-
mento imobiliário.

“Essa redução faz 
com que o valor das 
parcelas caiam. A ava-
liação do banco é feita 
com base no nível de 
comprometimento de 
renda do tomador e 
isso faz com que pes-

soas que ganham me-
nos consigam financiar 
um imóvel de maior 
valor, que antes ela 
não podia”, afirmou.

Segundo a Abrainc 
(Associação Brasilei-
ra de Incorporadoras 
Imobiliárias), a ten-
dência é que a renda 
do aluguel supere os 
ganhos com aplicações 
em renda fixa e a va-
lorização dos ativos 
reais (imóveis) costu-
ma aumentar com ju-
ros baixos. Cálculos da 
entidade mostram que 
os ganhos acumulados 
em 12 meses com alu-
guel, que foi de 5,15% 
em maio, superam em 
128% a Selic e 226% o 
rendimento da pou-
pança. A valorização 
dos imóveis foi de 9% 
no período, 302% a 
mais do que a Selic e 
474% a mais do que a 
poupança.

A conta foi feita ain-
da com a taxa básica de 
juros a 2,25% e dados 
da Abecip (Associação 
Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e 
Poupança) de variação 
da renda com aluguel e 
valorização de imóveis. 
Na última reunião do 
Copom (Comitê de Polí-
tica Monetária), do Ban-
co Central, no entanto, 
ela caiu a 2% ao ano, o 
que diminui ainda mais 
a rentabilidade da pou-
pança e de outros in-
vestimentos de renda 
fixa.

“Mesmo quem tem 
apetite ao risco preci-
sa diversificar a cartei-
ra e geralmente isso é 
feito com títulos pú-
blicos ou outras apli-
cações de renda fixa. 
Acredito que muitos 
desses investidores 

vão comprar imóveis”, 
afirmou o presidente 
da Abrainc, Luiz An-
tônio França. Segun-
do plataforma digital 
de intermediação de 
crédito imobiliário –a 
CrediHome–, a procu-
ra por financiamento 
habitacional cresceu 
181,27% em junho.

“O comportamento 
do consumidor mudou 
por causa da pandemia 
[da Covid-19], as pes-
soas ficaram mais em 
casa e a importância da 
casa própria cresceu”, 
disse Bruno Gama, 
presidente-executivo 
da CrediHome, res-
ponsável pelo levan-
tamento. Segundo ele, 
a procura por crédito 
para reformas também 
aumentou. “Muitos vão 
permanecer em home 
office depois da crise 
e querem investir em 
melhorias ou amplia-
ção, para o escritório, 
por exemplo”, disse.

Uma pesquisa da 
OLX, site de classifica-
dos, também mostrou 
a tendência. Segundo 
a empresa, durante 
a pandemia, 19% das 
pessoas disseram ter 
aumentado o interes-
se em comprar imóvel 
e 41% mantiveram o 
desejo. Para 48% dos 
entrevistados, no en-
tanto, não poder visi-
tar o imóvel presen-
cialmente é o principal 
fator de preocupação. 
A pesquisa foi realiza-
da entre 2 e 9 de julho 
com usuários da plata-
forma.

Fonte: https://www.
folhape.com.br/eco-
nomia/com-renda-fixa-
-em-baixa-imovel-vol-
ta-a-ser-opcao-de-in-
vestimento/152027/

Em momentos de crise, quando outros ativos mostram 
volatilidade, o preço dos imóveis é pouco afetado

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

	 ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	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 
certificado	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	Ofi-
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	Oficial	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 
Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

O Túnel do Tempo Jabuka presta 
uma Homenagem especial para 
este “Mestre”da Educação Física
Por Reginaldo Coe-

lho
sinônimo de humil-

dade, simpatia, ca-
risma e amor com os 
milhares de alunos e 
alunas que passaram 
momentos de sabe-
doria com ele. Pará-
bens Mestre Dioni-
sio Tabajar Gulli e a 
todas e todos profis-
sionais da Educação 
Física. #Gullimestre. 
Vida longa professor 
Gulli...
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ALUGAR EQUIPAMENTOS É A 
MELHOR ALTERNATIVA

Solucionar os proble-
mas que surgem com 
relação a equipamen-
tos de pequeno porte 
para construção civil, é 
a fi nalidade da Casa do 
Construtor – Aluguel de 
Equipamentos.

Se você precisa “fa-
zer concreto”, deixe de 
lado a pá e o balde e 
alugue uma betoneira 
por um resultado efi caz 
e aumento na produ-
tividade. Se você está 
restaurando um prédio 
de três andares, alugue 
andaimes pela seguran-
ça e qualidade do traba-
lho. Alugar é a melhor 
alternativa, pois assim 
você economizará tem-
po e dinheiro, utilizan-

do o equipamento mais 
adequado na sua obra.

Alugar equipamentos 
é uma atividade dife-
renciada no mercado 
da Construção Civil e 
a Casa do Construtor é 
pioneira nesse ramo de 
serviços e a maior rede 
de locação da América 
Latina, com mais de 
285 lojas em todo Bra-
sil.

A Casa do Construtor 
ALUGA: andaimes, be-
toneiras, bombas sub-
mersas, compactadores 
de solo, placas vibrató-
rias, compressores de 
ar, guinchos, cortado-
ras de pisos, escadas, 
ferramentas elétricas 
(martelete, furadeiras, 

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

esmerilhadeiras e ser-
ra circular), geradores, 
lavadoras, rompedores 
elétricos, vibradores, 
entre outros.

Cada equipamento 
pode ser alugado pelo 
período mínimo de um 
dia, uma semana, quin-
zena ou mês.

Vale lembrar que são 
vários os benefícios 
com a locação de equi-
pamentos. Você não 
precisa comprar uma 
máquina quando o uso 
é por um período pe-
queno ou ocasional, 
podendo reverter esse 
gasto para outro inves-
timento na obra, e não 
precisa se preocupar 
em fazer manutenção 
para conservá-lo em 
bom estado. Alugan-
do, poderá utilizar o 
equipamento adequado 
para determinada tare-
fa e, ainda, não sofrerá 
cobrança de imposto 
sobre o capital imobili-
zado. Com certeza, na 
locação de equipamen-
tos você terá acesso a 
máquinas modernas, 
pois a Casa do Constru-
tor mantem um padrão 
alto de tecnologia e 
inovação, garantindo a 
qualidade e segurança 
do seu empreendimen-
to.

Alugar é o melhor ca-
minho para desenvol-
ver o seu trabalho, ga-
rantindo a efi ciência da 
sua construção!

Casa do Construtor 
Jaboticabal, Av. Major 
Hilário Tavares Pinhei-
ro, 2050 - Jardim Ken-
nedy, Tel.: (16) 2020-
0085 / WhatsApp: (16) 
99603-3568

Aluguel de equipamentos
para construção civil, 
jardinagem e limpeza, 
conte com a gente!

Jaboticabal,
chegamos!

Av. Major Hilario Tavares
Pinheiro, 2050 - Jd. Kennedy

16 2020.0085
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APRESENTO GUSTAVO GRELLET

Não é preciso 
mais que um olhar 
sobre esse rosto 
inesquecível, para 
compreender o en-
canto lançado pela 
beleza de Gustavo 
Grellet.

O modelo tem 24 
anos de idade e um 
corpo esculpido 
em 1, 83 de altura.

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Cada vez mais 
belo, seu talento 
e olhar verde e fa-
tal  já conquistou 
trabalhos  para Da-
fiti, Just Approve 
em parceria com a  
Nexxt Communica-
tions. Também es-
tampou sua beleza 
em dois editorais 
internacionais: um 
para a Brazilian 
Male Model em 
New York  e outro 
para o TheFashio-
nisto.

O Ribeirãopreta-
no é lindo por fora 
e por dentro e es-
banja desenvoltu-
ra e carisma.

Grellet é repre-
sentado pela Ano-
ther agency SP, que 
direciona sua car-
reira nacional e in-
ternacional.

De olho nele!

Regiane Ramiro Rombola, este dia 05/09 não será um 
dia qualquer... é um dia muito especial. Você está com-
pletando mais um ano de vida e estamos  felizes pela 
celebração desta data. Feliz  Aniversário!

Feliz Aniversário Cidinha Duarte Scadelai! Que sua 
vida seja recheada de bons e felizes momentos. Parabéns 
por este dia 05 de setembro.

Rodrigo Manolo... Feliz Aniversário! Que Deus te 
abençoe no seu aniversário e inunde a sua casa com fe-
licidade e alegria. Parabéns pelo dia 06/09!

André Campos... que todos os seus sonhos sejam re-
alizados e todos os seus desejos sejam alcançados. Feliz 
Aniversário pelo dia 08/09!

Lu Falanga Leone... Parabéns pelo dia 09/09! Que 
seu dia seja recheado de boas surpresas e que Deus ilu-
mine seus caminhos. Feliz  Aniversário!

Que este dia de festa e comemoração seja repleto de 
diversão e alegria, assim como os dias que virão. Feliz 
aniversário Thiago Faria no dia 09/09!

FELIZ ANIVERSÁRIO
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Setembro Amarelo - pandemia aumenta 
importância de ações pela saúde emocional

Agosto de 2020 – No 
ano do inesperado iso-
lamento social ocasio-
nado pela pandemia de 
Covid-19, o CVV ajustou 
seus meios de contato 
com a população para 
continuar oferecendo 
apoio emocional sigi-
loso e gratuito. Antes 
do início da pandemia, 
menos de 10% dos aten-
dimentos telefônicos 
eram realizados remo-
tamente e, em menos de 
dois meses, esse mode-
lo saltou para mais de 
60%, garantindo segu-
rança e saúde aos vo-
luntários. Essa mudança 
colaborou para manter 
as cerca de 250 mil li-
gações, que totalizam 
cerca de 3.000 horas ao 
mês.

Em setembro, quan-
do se realiza o Setem-
bro Amarelo, mês de 
prevenção do suicídio, 
o CVV garantiu a mes-
ma adaptação para 
mobilizar a população 
ao redor desse tema 
tão relevante e sensí-
vel. “Nossa prioridade 
será nas ações online, 

como palestras e deba-
tes”, comentou Adriana 
Rizzo, voluntária do 
CVV. “Quando neces-
sária alguma atividade 
presencial, recomenda-
mos aos 4.200 voluntá-
rios de todo o país que 
evitem aglomerações, 
mesmo que em sua re-
gião essas atividades já 
estejam liberadas pelas 
autoridades”, comple-
menta.

A entidade espera que 
a adesão ao tema seja 
ainda maior do que nos 
anos anteriores devido 
ao aumento das pres-
sões emocionais no iso-
lamento social, medo 
da doença e perdas de-
correntes da Covid-19. 
Segundo Adriana, “nes-
te ano, buscar oferecer 
ajuda tem sido ainda 
mais importante. Nota-
mos que há muitas pes-
soas nesse movimento 
de acolher sem criticar, 
conversar e compreen-
der os sentimentos da-
queles que passam por 
momentos de tristeza, 
ansiedade, medo ou 
sensação de solidão.”

Ações do CVV no Mês de Prevenção do Suicídio sofre mudanças devido ao isolamento social
O Simpósio Interna-

cional de Prevenção do 
Suicídio organizado 
pelo CVV, neste ano em 
sua 10ª edição, também 
migrou para o online. 
Gratuito e aberto desde 
seu início, era realizado 
cada ano em um muni-
cípio brasileiro. “Obser-
vamos que as pessoas 
perderam o receio de 
participar de cursos e 
eventos online”, comen-
ta a voluntária. “Então, 
pudemos aproveitar a 
oportunidade e trazer 
ainda mais palestrantes 
internacionais e possi-
bilitar que mais pessoas 
assistam às apresenta-
ções, pois rompemos 
a barreira geográfica.” 
A programação e ins-
crições do Simpósio 
estão em: https://cvv.
clickmeeting.com/sim-
posio/register .

O CVV estimula que, 
além das atividades 
do Setembro Amarelo 
realizadas pelos seus 
próprios voluntários, a 
população, empresas, 
escolas, organizações 
sociais e poder público 

se mobilizem e realizem 
iniciativas de conscien-
tização para reduzir os 
índices de suicídio no 
país.

Sobre o CVV
O CVV presta serviço 

voluntário e gratuito de 
prevenção do suicídio 
e apoio emocional para 
todas as pessoas que 
querem e precisam con-
versar, sob total sigilo. 
Os mais de 3 milhões 
de atendimentos anuais 
são realizados por 4.200 
voluntários em mais de 
120 postos de atendi-
mento pelo telefone 188 
(sem custo de ligação),  
ou pelo www.cvv.org.br 
via chat, e-mail ou carta. 
A entidade realiza tam-

bém ações presenciais, 
como palestras, Curso 
de Escucatória e grupos 
de apoio a sobreviven-
tes do suicídio – GASS 
(https://www.cvv.org.
br/cvv-comunidade/), 
frentes essas que gera-
ram 2,8 milhões de con-
tatos em 2019. O CVV é 
uma entidade financeira 
e administrativamente 
independente, manten-
do-se por meio de doa-
ções de pessoas físicas 
e jurídicas – para cola-
borar, acesse https://
www.cvv.org.br/colabo-
re.

Sobre o suicídio
O suicídio é um pro-

blema de saúde pública 
que mata pelo menos 

um brasileiro a cada 45 
minutos, mais do que a 
Aids e muitos tipos de 
câncer, e pode ser pre-
venido. O movimento 
Setembro Amarelo, mês 
mundial de prevenção 
do suicídio, iniciado em 
2015, visa sensibilizar 
e conscientizar a popu-
lação sobre a questão – 
www.setembroamarelo.
org.br

* Dados do Ministério 
da Saúde

Mais informações
cvv.org.br  
facebook.com/cvvofi-

cial
instagram.com/cvvo-

ficial/ 
twitter.com/CVVofi-

cial 

 SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL 
 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
O Presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 18 de setembro de 
2020, em nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta cidade, 
às 16:00 horas, em primeira convocação com o número de associados 
estabelecidos pelo Estatuto Social e, não havendo número suficiente 
para instalação da Assembleia, será realizada às 17:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo 
Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
discutirem a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação da 
Ata da Assembleia anterior; b) Leitura, discussão e votação do Balanço 
e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2019, com o parecer do 
Conselho Fiscal.  

 
Jaboticabal/SP, 04 de setembro de 2020. 

 
Sindicato Rural de Jaboticabal 

Ismael Perina Junior 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL 
 

 
ELEIÇÕES SINDICAIS 

 
 

EDITAL - PRORROGAÇÃO DA DATA DAS ELEIÇÕES 
 

 
SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL - CNPJ 50.387.075/0001-45, 
Rua Castro Alves, 911, Centro, Jaboticabal-SP.  ELEIÇÕES SINDICAIS 
– AVISO.  As eleições sindicais para a renovação da Diretoria, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação da Agricultura e 
Pecuária do Estado de São Paulo, bem como dos Suplentes, marcada 
para o dia 27 de março do corrente ano, FICAM PRORROGADAS para 
o dia 18 de setembro de 2020, das 08h00 às 14h00 em primeira 
convocação. Caso não seja obtido “quorum” em primeira convocação, a 
eleição, em segunda e última votação será realizada das 09h00 às 
15h00, do mesmo dia e local. A prorrogação se faz necessária em face 
da quarentena imposta pelo Governo Estadual e Municipal, visando o 
combate e a prevenção da Pandemia Mundial de Covid-19 que assola o 
País, com a necessidade do distanciamento social e a não aglomeração 
de pessoas.  
 
   
   Jaboticabal/SP, 04 de setembro de 2020.       

 

  
  Sindicato Rural de Jaboticabal 

                 Ismael Perina Junior 
       Presidente 
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Mais de 95% dos pacientes aprovam serviços 
prestados pelo Hospital e Maternidade Santa Isabel
A pesquisa de satisfa-

ção mensalmente reali-
zada pelo Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
de Jaboticabal – HMSI, 
revelou que, 95,5% dos 
pacientes atendidos no 
mês de julho, conside-
raram ótimo ou bom os 
serviços prestados pela 
instituição.

A pesquisa ouviu pa-
cientes de convênios 
privados, do Sistema 
Único de Saúde e da 
Maternidade. Para res-
ponder à pesquisa os 
pacientes não precisam 
se identificar.  O ques-
tionário é respondido 
por todo paciente as-
sistido pelo HMSI no 
momento em que ele 
deixa o hospital. 

Entre os itens avalia-
dos pela pesquisa estão 
o atendimento de for-
ma geral, a recepção, 
o atendimento médi-
co, enfermagem, fisio-

terapia, serviço social, 
serviço de nutrição, 
serviço de manutenção 
e hotelaria. Os clien-
tes atribuem nota de 0 
a cinco para quesitos 
como cordialidade no 
atendimento prestado, 
tempo de espera e cla-
reza nas informações.

Um dado relevante é 
que para 99,4% dos pa-
cientes, o atendimento 
correspondeu às ex-
pectativas em relação 
ao Hospital. Além de 
preencher os espaços 
das notas para cada 
item, muitos pacientes 
deixam bilhetes de ca-
rinho e reconhecimen-
to pelo atendimento 
recebido. “Esses bilhe-
tes são apresentados 
às equipes citadas, 
porque são uma forma 
de aproximarmos ain-
da mais nossos profis-
sionais da opinião de 
quem é atendido por 

Em 28 dias, 267 moradores foram infectados pela doença. De março até agora, cidade 
soma 534 positivos e 30 mortes, segundo a Secretaria Municipal da Saúde

nós. É também muito 
motivador para os pro-
fissionais de saúde re-
ceber elogios”, destaca 
Arlene Caiafa, adminis-
tradora Executiva do 
HMSI.

A pesquisa de satis-
fação é realizada junto 
ao cliente para iden-
tificação dos pontos a 
serem aprimorados no 
trabalho realizado. “A 
percepção do cliente 

tem uma grande impor-
tância para nós. Somos 
o único hospital filan-
trópico de Jaboticabal. 
Esse é o reconhecimen-
to do trabalho dedicado 
de toda a nossa equipe 

e dos investimentos 
realizados na qualida-
de da assistência que 
prestamos”, destaca o 
coordenador hospita-
lar, Dr. Jeyner Valerio 
Júnior.

Agosto corresponde a 50% do total de confirmações 
de Covid-19 em Jaboticabal, SP, diz Prefeitura

Os seis novos casos 
de Covid-19 registrados 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde de Jaboti-
cabal (SP) na sexta-feira 
(28) deixam agosto com 
50% de todas confirma-
ções do município.

Restando três dias 
para o final deste mês, 
são 267 moradores in-
fectados em um total 
de 534 diagnósticos po-
sitivos.

Nos leitos públicos 
de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) para pa-
cientes em estado grave 
com a doença, quatro 
das 15 vagas estão de-
socupadas.

Ainda de acordo com 
o boletim da Prefeitu-
ra, em seis meses de 
pandemia de Covid-19 
na cidade, 30 pessoas 
morreram por compli-
cações do novo corona-

vírus, e 471 moradores 
se recuperaram.

Esgotamento
Jaboticabal está na 

fase amarela do Plano 
São Paulo por integrar o 
Departamento Regional 
de Saúde 13, com sede 
em Ribeirão Preto (SP).

Dessa maneira, co-
mércio de rua, shop-
pings, concessionárias, 
escritórios, academias, 
salões de beleza, bares 

e restaurantes podem 
funcionar, com restri-
ções.

Segundo o secretário 
municipal de Saúde, 
Marcelo Costa César, 
a razão de o pico da 
doença ter sido atingi-
do em agosto não está 
atrelado ao avanço na 
retomada econômica, 
pois, segundo ele, to-
dos os protocolos estão 
sendo seguidos.

Teste rápido da Covid-19 em Jaboticabal (SP) — Foto: Reprodução/EPTV

O grande problema, 
na visão de Costa César, 
está no esgotamento 
das pessoas com toda a 
situação que envolve a 
pandemia e o distancia-
mento social.

Dados do sistema 
de monitoramento in-
teligente de São Paulo 
apontam que desde o 
dia 3 de maio o muni-
cípio não atinge 55% de 
isolamento, valor con-
siderado ideal pelas au-
toridades sanitárias.

Evolução
A cidade foi a segun-

da da região a anunciar 
casos do novo corona-
vírus. Em 22 de março, 
um dia após a divulga-
ção por Ribeirão Preto 
(SP), dois pacientes fo-
ram confirmados para a 
doença.

Foram mais 16 casos 
no mês, número que 
apresentou queda em 
abril, com sete diag-
nósticos, e voltou a 
subir em maio, com 14 
novos moradores in-
fectados.

Depois, em junho, a 
curva de infecções co-
meçou a subir na ci-
dade, com 68 novos 
casos. Em julho foram 
mais 160 testes positi-

vos e a explosão se deu 
em agosto.

Apesar dos altos índi-
ces no mês, o chefe da 
pasta da saúde acredita 
que o pior momento da 
doença já passou e que 
a cidade começa a apre-
sentar sinais de queda, 
mesmo acreditando que 
a doença ainda é muito 
dinâmica.

“De quinta para sába-
do da semana passada 
eu achei que a gente ia 
perder o controle. Foi 
uma loucura. De ontem 
para cá, a gente está 
até animado. Não teve 
regulação, não teve in-
ternação de urgência. É 
o que está dando uma 
esperança de esse pla-
tô estar chegando em 
uma tendência de que-
da boa”, afirma o secre-
tário.

Fonte: https://
g1.globo.com/sp/ri-
beirao-preto-franca/
noticia/2020/08/29/
agosto-corresponde-
-a-50percent-do-total-
-de-confirmacoes-de-
-covid-19-em-jabotica-
bal-sp-diz-prefeitura.
ghtml?fbclid=IwAR1zE
KWxMBpeRSeHaXKOx9J
elT09LBaD2Fl88RV2NJX
u89VDz0oPPgv77AQ
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Candidatura a Prefeito de Vitório De Simoni e 
candidato a Vice Prefeito Rubinho Gama

Na noite de quin-
ta-feira, dia 03 de 
setembro, foi reali-
zada a Convenção 
Majoritária com 
a união de cinco 
partidos políticos, 

MDB, PTB, PSC, PSD 
e PRTB sob a de-
nominação de Uni-
dos para o bem de 
Jaboticabal, onde 
foi homologado a 
candidatura a Pre-

feito de Vitório De 
Simoni e candidato 
a Vice Prefeito Ru-
binho Gama, além 
das candidaturas a 
vereadores da coli-
gação.


