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DIA DAS CRIANÇAS
Chegando!!!

ANTECIPE SUAS COMPRAS
NA LOJA QUE MAIS ENTENDE DE PRESENTES

16 99726-7166
faça sua reserva

Vacinação contra a paralisia infantil 
começa segunda-feira (05)

A Secretaria Municipal 
de Saúde começa uma das 
campanhas mais impor-
tantes do calendário va-
cinal na próxima semana. 
As doses contra a polio-
mielite - também conheci-
da como paralisia infantil 
ou pólio – estarão dispo-
níveis nos CIAFs.

A doença está extin-
ta no Brasil desde 1989. 
“A imunização ocorrerá 
nos horários de rotina de 
cada Ciaf. Nossa meta é 
imunizar 4 mil crianças 
de 12 meses a 4 anos, 11 
meses e 29 dias. É impres-
cindível que os pais ou 
responsáveis procurem o 
Ciaf mais perto de casa 
para proteger os filhos de 
uma das doenças mais pe-
rigosas da infância, além 

Mobilização nacional (Dia D) será 17 de outubro
de atualizar a carteira de 
vacinação”, informa a di-
retora da Vigilância Epi-
demiológica, Maria Tânia 
Petrazzi.

A campanha segue até 
30 de outubro. No mesmo 
período, ocorre a campa-
nha de multivacinação 
voltada para crianças de 
05 anos até adolescentes 
de 14 anos, que poderão 
atualizar a carteira de va-
cinação. 

A doença - Poliomielite 
uma doença contagiosa, 
que ataca o sistema neu-
rológico afetando o corpo 
inteiro podendo causar 
paralisia dos movimen-
tos musculares. É carac-
terizada clinicamente por 
paralisias resultantes do 
comprometimento do 

neurônio motor perifé-
rico, de tipo infeccioso, 
causadas por vírus espe-
cíficos.

Introduzido no organis-
mo por diferentes vias, o 
vírus é eliminado pelas 
fezes. Uma criança pode 
pegar poliomielite através 
do contato direto, isto é, 
tendo contato com outra 
criança infectada pela do-
ença ou através do con-
tato indireto, isto é, atra-
vés da água, alimentos, 
picadas de insetos e etc. 
Presente no organismo o 
vírus se prolifera na sub-
mucosa do intestino ou 
faringe alcançando logo 
após a corrente circula-
tória espalhando-se por 
todo o organismo.

Artistas de Jaboticabal já podem 
procurar auxílio fi nanceiro

A Prefeitura de Jaboti-
cabal foi uma das primei-
ras da região a aderir à 
Lei 1.4017/20, conhecida 
como “Lei Aldir Blanc”. A 
cidade receberá do Fun-
do Nacional da Cultura o 
valor de R$ 547 mil, que 
será repassado a artis-
tas, empresas, ONGs e 
espaços culturais, com o 
objetivo de diminuir os 
impactos causados pelos 
cancelamentos de eventos 
culturais e artísticos du-
rante os meses de quaren-
tena para conter o avanço 
da Covid-19. 

É necessário atender os 
requisitos descritos nos 
editais de chamamento 
público anexos. 

São três modalidades:
Edital 02 | Subsídio 

Mensal para Espaços Ar-

Setor cultural foi um dos mais prejudicados pela pandemia
tísticos e Culturais

Valor total destinado: 
R$ 180 mil

Valor para cada partici-
pante: de R$ 3 mil a 10 mil 
(três parcelas)

Edital 03 – Ações cultu-
rais

Valor total destinado: 
R$ 300.500

Valor para cada pproje-
to: de R$ 820 a R$ 5 mil 

Projetos selecionados: 
149

Edital 04 | Prêmio Aqui-
sição de Produção Artísti-
ca

Valor total destinado: 
R$ 66.612

Valor para cada partici-
pante: de R$ 1.665

Espaços selecionados: 
40 projetos



2 SÁBADO, 03 DE OUTUBRO DE 2020

PUBLICADO DESDE 1979 

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.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0002681-45.2020.8.26.0291 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) Santino Marcos 
De Santana, Brasileiro, Solteiro, Motorista, RG 177992116, CPF 066.032.718-00, com endereço à Rua Nelson Pereira, 12-B, 
Jardim Roberto, CEP 00617-214, Osasco - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por Stéfani Participações Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 36.244,67 (trinta e seis mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete 
centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 
10 de setembro de 2020 K-26/09e03/10

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 171.186 de 07/07/2020)

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

                       FAZ SABER a ALAN RENATO BELLUCI, RG 
nº 25.404.597-2-SSP/SP, CPF nº 248.138.408/33, pescador, e sua 
mulher SIMONE RIBEIRO BELLUCI, RG nº 33.179.415-SSP/SP, 
CPF nº 298.296.648/48, cozinheira, ambos brasileiros, residentes 
e domiciliados nesta cidade, na Rua Dr. Antônio Roque Geraldo, 
número 681, bairro Parque das Araras (endereço constante da ma-
trícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e 
que a requerimento de STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA e STÉ-
FANI NOGUEIRA ENGENHARIA LTDA, credoras fi duciárias 
do Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, contrato 
número 3736, garantido pela alienação fi duciária registrada sob nº 
05 na matrícula nº 35.727, que grava o imóvel situado nesta cidade, 
na Rua Dr. Antônio Roque Geraldo – Lote 01 da Quadra B, no Re-
sidencial Parque das Araras, vem lhes notifi car para cumprimento 
das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao paga-
mento das parcelas vencidas, apurado pelas credoras fi duciárias até 
o dia 06/07/2020, no valor total de R$22.291,88 (vinte e dois mil, 
duzentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$368,43 (trezentos 
e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente às cus-
tas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, contados da última publicação do presente edital.

     Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
às credoras fi duciárias o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor da Stéfani Participações Ltda e Stéfani Nogueira Enge-
nharia Ltda.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 15 
de setembro de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

ESPÍRITA/ESPIRITISTA OU ESPIRITUALISTA?

Você sabia que todo es-
pírita/espiritista é espi-
ritualista, mas nem todo 
espiritualista é espírita? 
Sim, existe diferença! Há 
outras crenças religiosas 
- ou não-, que são espiri-
tualistas e não são espíri-
tas. A expressão ‘espiritu-
alismo’ está em oposição 
ao materialismo. Abran-
ge a crença que crê em 
Deus/Criador, na alma, na 
imortalidade do ser, nos 
princípios morais e espi-
rituais. Imagine quantas 
denominações filosóficas 
e religiosas estão alicerça-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

das nessa crença! Só para 
citar algumas não espíri-
tas: budismo, hinduísmo, 
umbanda e candomblé. 
Essas e todas as outras, 
merecedoras de nosso 
profundo respeito!

Foi Allan Kardec que 
criou as nomenclaturas: 
Doutrina Espírita, Espiri-
tismo, Espírita e Espiritis-
ta! Logo na Introdução ao 
Estudo da Doutrina Espí-
rita, no início de O Livro 
dos Espíritos, primeiro li-
vro básico do Espiritismo, 
Kardec afirma: 

“Para coisas novas são 
necessárias palavras no-
vas. É o que exige a clareza 
da linguagem, para evitar 
a confusão intrínseca ao 
múltiplo sentido de cer-
tas palavras. As palavras 
espiritual, espiritualista 
e espiritualismo têm sen-
tidos bem definidos; dar-
-lhes novos significados 
para que sejam aplicados 
à Doutrina dos Espíritos 
seriam multiplicar as cau-

sas de ambiguidade, que 
já são numerosas. Com 
efeito, o espiritualismo é 
o oposto ao materialismo; 
qualquer pessoa que acre-
dite ter em si outra coisa 
além da matéria é espiri-
tualista; (...) Para designar 
esta última crença, em 
lugar das palavras espiri-
tual e espiritualismo em-
pregaremos as palavras 
espírita e espiritismo (...). 
(...) Diremos, então, que a 
Doutrina Espírita ou o Es-
piritismo tem por princí-
pio as relações do mundo 
material com os Espíritos 
ou seres do mundo invi-
sível. Os adeptos do Espi-
ritismo serão os espíritas 
ou, se se preferir, os espi-
ritistas.

Como especificidade, O 
Livro dos Espíritos con-
tém a Doutrina Espírita; 
como generalidade, ele 
remete à doutrina espiri-
tualista, da qual constitui 
uma das fases. Esta é a ra-
zão pela qual ele tem em 

seu título as palavras: Fi-
losofia Espiritualista.” 

********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, pales-
trante espírita e atua no 
Centro Espírita A Caminho 
da Luz, na Alameda Rafael 
Linardi, 160 – Jardim Mo-
rumbi - Jaboticabal/SP. Fa-
cebook.com/ ceacaminho-
daluzjab e youtube.com/ 
Centro Espírita A Cami-
nho da Luz de Jaboticabal

Quem do grupo não se 
deparou com ele na an-
tiga rodoviária ao lado 
do mercadão, sempre 
solícito, educado, car-
regava suas bagagens, 
que saudades!!! Senho-
ras e senhores do Grupo 
Túnel do Tempo Jabuka 
é com muita  satisfação 
que vamos relembrar 
desta pessoa que com 
certeza marcou em nos-
sas vidas, com vocês... 
Antonio Ferreira Lacer-
da, o querido e saudoso 
“TONHÃO DA RODOVIÁ-
RIA”. Ele nasceu no dia 
5 de Janeiro de 1927, 
criado numa família 
grande e aos 10 anos 
caiu de uma árvore e 
ficou desacordado por 
um tempo, a partir daí 
seu cérebro parou de 
desenvolver e ficou com 

a idade de 10 anos por 
toda sua vida, mas era 
um trabalhador. Tornou 
se independente finan-
ceiramente e muito cui-
dado pelas irmãs que 
eram solteiras e mora-
vam na Av. 13 de Maio, 
quase  esquina com o 
Palácio da Turca. To-
nhão faleceu em janeiro 
de 1987 aos 60 anos de 
idade. Detalhe: sua mãe 
era bisneta do funda-
dor da cidade, Antônio 
Pinto Ferreira, Tonhão 
da Rodoviária como era 
carinhosamente chama-
do, com certeza marcou 
na vida de muitos jabo-
ticabalenses. Nossos 
aplausos para toda sua 
família também. (agra-
decimento especial à 
Bell Lacerda).

P/ Reginaldo Coelho

#HOMENAGEM DESTAQUE (in memorian)

Conversa com Jesus
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha confi ança. Vós 

sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós 
que fi zestes 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 confi ança. 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 
fi rmeza). 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 
confi ança em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, assim como o sol 
ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confi ança 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. (M.M.K.)
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Câmara de Jaboticabal vota PL das Diretrizes 
Orçamentárias para 2021 na segunda-feira (05/10)
Na próxima segunda-

-feira (05/10), a Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal vota em 1º turno a 
proposta legislativa das 
Diretrizes Orçamen-
tárias que serão vá-
lidas para o ano que 
vem (Projeto de Lei nº 
349/2020). A previsão 
do Poder Executivo é 
que a cidade conte com 
uma receita total de R$ 
398 milhões para man-
ter os serviços públicos 
essenciais e realizar in-
vestimentos em 2021. 
A sessão ordinária co-
meça às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br), e também 

pelo YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal).

A matéria, protoco-
lizada na Casa de Leis 
pelo Executivo no dia 
28 de agosto e lido na 
sessão ordinária do dia 
08 de setembro, traz a 
relação do que deverá 
ser prioridade nos in-
vestimentos da prefei-
tura no ano que vem e 
qual a previsão do cus-
to financeiro das ações 
onde o governo muni-
cipal deverá investir o 
dinheiro em 2021.

Na última quarta-fei-
ra (30/09), a Comissão 
de Finanças e Orça-
mento da Casa realizou 

audiência pública, via 
internet, para apresen-
tar o texto base do Po-
der Executivo (Confira 
a íntegra na WEBTV da 
Câmara). Vale lembrar 
que a LDO estabelece 
as metas financeiras, as 
prioridades da prefeitu-
ra e as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), 
ou seja, o Orçamento 
propriamente dito, que 
deve ser encaminha-
da para a Câmara até 
o dia 31 de outubro, e 
avaliada e votada pelos 
vereadores antes do re-
cesso parlamentar, que 
começa no dia 23 de de-
zembro, conforme a Lei 
Orgânica do Município.

 “O mercado imobiliário é o mais 
saudável da economia”, diz especialista

Um levantamento feito 
pela empresa especiali-
zada em pesquisas para 
o setor imobiliário Datas-
tore mostra que as inten-
ções de compra de imó-
veis para os próximos 24 
meses vêm crescendo no 
Brasil. Segundo a pesqui-
sa, os números passaram 
de 8,75%, em junho, para 
23,10% em agosto. “Nunca 
houve uma queda e uma 
recuperação tão rápida. 
O estoque inteiro do país 
foi praticamente vendido. 
Economicamente falando, 
o mercado imobiliário é 
o mais saudável da eco-
nomia brasileira”, destaca 
Marcus Araújo, CEO e fun-
dador da Datastore.

Os números corrobo-
ram dados de um levan-
tamento recente a Brain 
Consultoria Estratégica 
e que apontam para um 
cenário ainda mais posi-
tivo. Com base em entre-
vistas com 689 consumi-
dores, a pesquisa indica 
um aumento na intenção 
de compra nos próximos 
dois anos de 20%, em 
abril, para 40% em agosto.

Retomada do setor
Para Araújo, apesar da 

P/ LUCAS RAMOS

Intenção de compra de imóveis saltou de 8,75%, em 
junho, para 23,10% em agosto segundo dados da 

empresa de pesquisas Datastore

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias.-Processo Nº 1000306-88.2019.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.Faz Saber A(O) M.P. Marcenaria Jaboticabal 
Ltda-Me, CNPJ 12.941.329/0001-36, com endereço à Rua Plinio Zocca, 240, Parque Industrial Carlos Tonnani, CEP 14871-
375,Jaboticabal-SP, Kele Cristina Aparecida Serafim Duarte, Brasileira, Casada, Empresária, RG 30.463.979-5, CPF 278.144.968-70, 
com endereço à Rua Doutor Mario de Campos, 1390, Cond. Pq Girassóis, Residencial Sao Judas Tadeu, CEP 14887-269, Jaboticabal - 
SP e Henrique Cesar Duarte, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 27.907.258-2, CPF 195.078.818-08, com endereço à Rua Doutor Mario 
de Campos, 1390, Cond. Pq Girassóis, Residencial Sao Judas Tadeu, CEP 14887-269, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de Banco do Brasil S.a., alegando em síntese: "Inadimplemento contratual, uma vez que se acha vencida dívida no 
montante de R$ 255.440,34 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), valor este 
atualizado até 31.01.2019, acrescido dos encargos contratuais e honorários advocatícios., com base em "Contrato Para Desconto De 
Títulos – Cláusulas Especiais", SOB Nº 026.909.169, Junto À Agência 0269-0, Conta Corrente Nº 000.043.121-4 e "Aditivo de Retificação 
e Ratificação" ao referido contrato, com o fornecimento pelos devedores de garantia pessoal em forma de fiança, respondendo 
solidariamente pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas no contrato, bem como renunciando expressamente ao benefício de 
ordem." . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei.Nada Mais.Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,aos 27 de julho de 2020. K-03/10

Modelo 10

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
2º QUADRIMESTRE DE 2020

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %
Despesas Totais com Pessoal 7.230.568,34 2,55 7.266.939,59 2,54 7.097.748,49 2,44
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 16.176.043,91 5,70 16.302.744,08 5,70 16.570.636,97 5,70
Limite Legal (art. 20) 17.027.414,64 6,00 17.160.783,24 6,00 17.442.775,76 6,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

267.627,95

Serviços de Terceiros                       
(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno
Luiz Gustavo Perez Ferreira

Jaboticabal,  30 de agosto  de 2020.

Uilson José de Miranda
Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

643.842,77

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    283.790.243,06 286.013.054,01

Exercício anterior
Exercício atual

    Aplicações Financeiras
Subtotal

0,00

643.842,77

    Bancos – C/Movimento 267.627,95643.842,77

% RCL

290.712.929,41

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

R$

0,00
Inscrição de Restos a Pagar:
     Processados
     Não Processados

R$

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ATO DA MESA

ATO DA MESA N° 43/2020

A MESA DIRETORA da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições 
que lhe confere a legislação vigente,

EXONERA, a partir de 25 de setembro de 2020, o Assessor de 
Gabinete WILSON APARECIDO RAMIRO JUNIOR, lotado no Gabinete do Vereador 
Carmo Jorge Marques Reino, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Jaboticabal, 28 de setembro de 2.020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 36/2020

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

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 nº 
30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020 e 35/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual que estende a me-
dida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 09 de outubro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 
32/2020, 34/2020 e 35/2020.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais 
de Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº 17/2020, 20/2020, 
25/2020, 26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020 e 35/2020.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 01/10/2020.

Jaboticabal, 30 de setembro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 251, DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 - CONCEDE 30 (trinta) dias de férias 
em gozo no período de 01/10/2020 a 15/10/2020 à servidora NAYARA FERREIRA DA 
SILVA LEITE, referente ao período aquisitivo de 09/05/2019 a 08/05/2020.

Nº 252, CONCEDE, a pedido do servidor MARCELO SCAVONI, lotado no De-
partamento de Administração, Licença Prêmio em gozo, de 01/10/2020 a 15/10/2020, 
referente ao 5º período aquisitivo (01/02/2015 a 31/01/2020), conforme Processo RD 
2436/2020.

EXTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 05/2.020 – PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor pre-
ço unitário, para contratação de empresa editora de jornal, em conformidade com o 
Item I (DO OBJETO) do Edital, para os serviços de edição, impressão, circulação e 
distribuição semanal ininterrupta no município de Jaboticabal de, no mínimo, 1.500 (mil 
e quinhentos) exemplares para publicidade de atos oficiais e matérias institucionais 
de cunho informativo, educativo e cultural de interesse público editadas pela Câmara 
Municipal de Jaboticabal, nos termos deste edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 13:00 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 20/10/2020, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 20/10/2020 às 09:30 horas.

retomada em V das inten-
ções de compra e venda 
impulsionada por fatores 
como a queda da taxa de 
juros, os bons resultados 
dependem da retomada 
dos empregos. A boa notí-
cia é que em julho, o Bra-
sil criou mais de 131 mil 
empregos formais segun-
do dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged) – o 
primeiro número positivo 
desde a chegada da pan-
demia no Brasil.

Uma pesquisa feita se-
manalmente pela Asso-
ciação Brasileira de In-
corporadoras Imobiliárias 
(Abrainc) em canteiros de 
obras desde que começa-
ram os primeiros casos 
de contaminação também 
aponta para a normaliza-
ção das atividades. Em 
março, o balanço chegou 
a registrar 116 obras pa-
radas. Já o último relató-
rio, feito entre os dias 17 
e 18 de setembro, indica 
apenas duas. A pesquisa 
destaca ainda uma melho-
ra em outros indicadores, 
como aumento no número 
de pessoas infectadas re-
cuperadas, a ausência de 
internações hospitalares 
pela terceira semana con-
secutiva e nenhum regis-
tro de óbito pela oitava 
semana seguida.

Por Gabriella Sandoval
Fonte: https://exa-

m e . c o m / m e r c a d o -
-imobiliario/o-mercado-
-imobiliario-e-o-mais-
-saudavel-da-economia-
-diz-especialista/?utm_
source=whatsapp

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa Razão Social: Juliana Gouvea Freitas Decenco de 
Carvalho, Nome Fantasia: Espetaria la Brasa

Logradouro: Avenida Italo Poli, 142, CEP: 14.887-360, Bairro: 
Colina Verde, Município: Jaboticabal/SP, CNPJ: 28.203.906/0001-
22, solicita o comparecimento do funcionário Funcionário: Júnior 
Souza Silva, RG: 16.605.342-24, CPF nº 084.153.225-77, CTPS: 
00014626/00424/SP, Endereço fornecido pelo funcionário: Rua 
Dijalma Aleixo de Souza, Nº 236, Bloco 2, apartamento 13, Resi-
dencial dos Ipês, Jaboticabal/SP, para prestar esclarecimentos so-
bre sua ausência. Seu não comparecimento caracterizará abandono 
de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

Jaboticabal 01 de outubro de 2020



4 SÁBADO, 03 DE OUTUBRO DE 2020

Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203 CONSUMO DE ENERGIA 

90% menor que o
ar condicionado

Venha conhecer nossa linha de Purificador 
com ozônio e água alcalina

 PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2020.

INSTALAÇÃO
POR APENAS

1 REAL.
OBS: COM O PLANO FIDELIDADE DE 12 MESES


