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Prefeitura de Jaboticabal decreta novas normativas 
para conter a disseminação do novo coronavírus

Polícia Militar, através da Atividade 
Delegada, volta a proteger prédios públicos

#EstradasRurais As nossas estradas rurais me-
recem toda atenção da administração municipal. 
E os trabalhos estão sendo executados de forma 
brilhante pela equipe da Secretaria de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio Ambiente

#Fiscalização Na noite de sexta-feira (08/01), a 
Prefeitura de Jaboticabal marcou presença em al-
guns estabelecimentos da cidade para orientação 
quanto ao distanciamento correto, uso de másca-
ras, álcool em gel, filas para pagamentos da conta 
com o devido distanciamento e uso de máscaras 
pelos clientes, além da altura do som. 

A Prefeitura de Jaboticabal deixou claro que é 
parceira dos estabelecimentos, mas cobrou que o 
outro lado também seja, seguindo as recomenda-
ções sanitárias e pedindo a contribuição de todos. 

A compreensão da população também é funda-
mental para que aconteça a diminuição dos casos 
de contaminação em nossa cidade.

Essa foi uma primeira visita para orientação. 
Caso os estabelecimentos não sigam as recomen-
dações, outras medidas mais rígidas serão toma-
das. Se todos contribuírem, venceremos essa ba-
talha.

Na manhã de terça-feira, 12, a Secretária de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer, Lucia Vasques, es-
teve na cidade de Pradópolis/SP em uma reunião 
com os secretários municipais da região para fa-
lar sobre a educação em seus respectivos municí-
pios, somando forças e buscando melhores solu-
ções para a área educacional de suas cidades. 

Um dos principais assuntos da pauta foi sobre a 
possibilidade da retomada ou não das atividades 
presenciais, dentro de cada realidade, e a preocu-
pação com a saúde da população. 

A ideia de ouvir sobre outras realidades é po-
sitiva e nos ajuda a enxergarmos novas possibili-
dades para que os alunos e profissionais da rede 
sejam valorizados sempre.

A Prefeitura de Ja-
boticabal divulgou um 
novo decreto, publica-
do na segunda-feira, 
11, constando suas no-
vas normativas que vi-
sam diminuir o avanço 
do novo coronavírus 
no município. Após as 
festividades do final do 
ano, os números subi-
ram consideravelmente 
e a lotação dos leitos de 
CTI SUS/CROSS chegou 
a bater a casa dos 90%.

Segundo o novo de-
creto, fica prorrogado 
o estado de calamida-
de pública no municí-
pio até 30 de junho de 
2021 ou até enquanto 
perdurar a classifica-
ção da COVID-19 como 
pandemia. O municí-
pio ainda adotará, de 
forma automática, as 
determinações do cha-
mado “Plano SP” e suas 
respectivas fases, exce-
to quando o município 
editar normas ou regu-
lamentos de interesse 
local.

Ainda segundo o de-
creto, assim ficam es-
tabelecidos os estabe-
lecimentos comerciais, 
de serviços e templos 
religiosos:

- ocupação máxima 
de 30% da capacidade 
do local, mantendo o 
espaçamento entre as 
pessoas de, no mínimo, 
um metro e meio;

- bares, restaurantes 
e similares seguirão 
a mesma normativa, 
não sendo permitido 

Nos primeiros dias 
de 2021, como já vinha 
acontecendo há meses, 
prédios públicos, prin-
cipalmente as unidades 
de saúde, foram alvos 
da ação de vândalos e, 
para proporcionar mais 
segurança aos espaços 

o atendimento de pes-
soas que não estejam 
acomodadas em mesas 
e cadeiras espalhadas 
pelo local;

- o consumo no lo-
cal será permitido até 
às 21h30, sendo que, 
após esse período, o 
estabelecimento deverá 
fechar sua área de aten-
dimento, não podendo 
manter os clientes aco-
modados em suas me-
sas e cadeiras;

- após às 21h30, os 
estabelecimentos so-
mente poderão atender 
no sistema “delivery” 
ou “drive-thru”;

- e fica limitado aos 
estabelecimentos que 
utilizam parte do pas-
seio público para a ins-
talação de mesas no 
exato limite métrico do 
imóvel, não podendo 
utilizar o limite métrico 
de imóveis vizinhos.

O decreto indica ain-
da que caberá aos esta-
belecimentos:

- organizarem as fi-
las e o espaçamento do 
atendimento interno;

- organizem as filas 
que se formarem no es-
paço externo;

- realizem todas as 
marcações de solo para 
o cumprimento deste 
decreto;

- disponibilizem fun-
cionários para a organi-
zação das filas internas 
e externas;

- realizarem a aferi-
ção de temperatura de 
todos que adentrarem 

em seus estabelecimen-
tos, bem como a higie-
nização com álcool em 
gel das mãos e a obri-
gatoriedade do uso de 
máscaras, a não ser no 
momento específico do 
consumo;

No caso dos ambulan-
tes, que já se reuniram 
previamente com a ad-
ministração municipal, 
os atendimentos se-
guirão exclusivamente 
no sistema drive-thru 
e delivery no Lago Mu-
nicipal e no Centro de 
Eventos Cora Coralina.

Os supermercados, 
varejões, açougues, 
padarias, lojas de con-
veniência e similares 
terão ocupação máxi-
ma de 30%, mantendo 
o espaço de um metro e 
meio entre os clientes. 
Ainda caberá a esses es-
tabelecimentos os mes-
mos critérios de afe-
rição na temperatura, 
utilização de máscara e 
álcool em gel. No caso 

das conveniências, as 
lojas poderão atender 
até às 21h30, sendo li-
berado o sistema deli-
very ou drive-thru após 
esse horário.

PROIBIDO: eventos, 
convenções, atividades 
culturais, esportivas, 
festas de casamentos, 
aniversários e demais 
atividades que gerem 
aglomerações.

MULTA: Para aqueles 
que descumprirem este 
decreto, serão impostas 
as seguintes penalida-
des:

- advertência; 
- multa de 100 UFESPs;
- interdição parcial ou 

total do estabelecimen-
to;

- cancelamento de au-
torização para funcio-
namento da empresa.

O decreto foi publica-
do na segunda-feira, 11, 
retroagindo seus efeitos 
a 1° de janeiro de 2021, 
revogadas as disposi-
ções em contrário.

e, consequentemente, 
para a população, a Ad-
ministração conversou 
com a Polícia Militar, 
que reforçará a segu-
rança em nossa cidade 
através do convênio da 
Atividade Delegada, fir-
mado entre Município e 

Estado.
Com a parceria, o Mu-

nicípio fica responsável 
por pagar as horas ex-
tras trabalhadas pelos 
agentes, que usam toda 
a estrutura que já é for-
necida pelo Estado, por 
exemplo, viatura, unifor-

me e armamento. Esta 
ação ajuda a aumentar o 
efetivo de policiais que 
realizam a segurança em 
nossa cidade.

Para o Secretário 
de Governo, Rodrigo 
Manolo Pereira, este 
convênio ajuda a ga-
rantir mais seguran-
ça para a população, 
pois durante a noite 
e madrugada, perí-
odo com maior in-
cidência destas ati-
vidades criminosas, 
os policiais estarão 
atentos para autuar 
os responsáveis pe-
las ações.
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

	 ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	de	Regis-
tro	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	 todos	 quantos	 virem	
o	presente	edital	ou	dele	conhecimento	tiverem	e	a	quem	possa	
interessar	que	DIOCESE	DE	JABOTICABAL,	entidade	religio-
sa	regida	pelo	Decreto	nº	119-A,	de	07/01/1890,	pelo	Decreto	nº	
7.107,	de	11/02/2010	e	pelo	Código	de	Direito	Canônico,	inscri-
ta	no	CNPJ	 sob	nº	45.336.195/0001-83,	 com	sede	nesta	 cidade	
de	Jaboticabal,	na	Rua	José	Bonifácio,	número	432,	Aparecida,	
depositou	 nesta	 Serventia,	 conforme	 prenotação	 nº	 173.720,	 os	
documentos	 exigidos	 pelo	 art.	 18,	 da	 Lei	 Federal	 n.	 6.766,	 de	
19	de	dezembro	de	1.979,	para	o	registro	do	Desmembramento	
“Nossa	Senhora	de	Lourdes”,	situado		nesta	cidade,	município	e	
comarca	de	Jaboticabal,	objeto	da	matricula	nº	53.005,	livro	2RG,	
com	área	de	6.840,75	metros	quadrados,	 cuja	exata	 localização	
acha-se	 retratada	 no	 desenho	 abaixo.	 O	 desmembramento	 que	
contém	14	 (quatorze)	 lotes,	 foi	 aprovado	pela	Prefeitura	Muni-
cipal	de	Jaboticabal,	conforme	Decreto	Municipal	nº	7.283,	de	1º	
de	dezembro	de	2020,	onde	consta	que	já	foram	realizadas	todas	
as	obras	de	infraestrutura	exigidas	pelo	município,	tendo	obtido	
em	04	de	agosto	de	2020,	 junto	ao	GRAPROHAB,	a	Dispensa	
de	Análise,	conforme	expediente	número	0372/20.	Para	conheci-
mento	de	todos,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	
em	jornal	de	circulação	no	local	do	empreendimento,	por	três	dias	
consecutivos,	podendo	o	registro	ser	impugnado	no	prazo	de	15	
(quinze)	dias,	contados	da	última	publicação,	nos	termos	do	art.	
19,	da	citada	Lei	Federal	n.	6.766/79.	Jaboticabal,	23	de	dezem-
bro	de	2020.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei,	
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

2021: Um ano para investir no setor imobiliário

É praticamente uma 
unanimidade a ideia de 
que 2020 foi o ano mais 
difícil em muito tempo, 
seja pelo viés econômico, 
de saúde, ou social. As 
circunstâncias difíceis, no 
entanto, não foram sufi-
cientes para frear o avan-
ço do setor imobiliário no 
Brasil, e as perspectivas 
futuras apontam para um 
2021 melhor

O cenário macroeconô-
mico indica que o terreno 
já está pavimentado para 
esse avanço: pelo cenário 
base apontado pelos agen-
tes do mercado financei-
ro, a economia volta para 
o ritmo de crescimento, a 
inflação deve ser contro-
lada no próximo ano, a 
taxa básica de juros per-
manece baixa por muito 
tempo e, ao que tudo in-
dica, a situação fiscal tam-
bém seguirá sob controle. 
E onde entra a construção 
nesse cenário?

A expectativa positiva 
já reflete nos planos do 
empresariado do ramo 
imobiliário. A Associa-
ção Brasileira das Incor-
poradoras Imobiliárias 
(Abrainc) fez um levanta-
mento com presidentes e 
diretores de 38 das maio-
res empresas do setor que 
mostra como as perspec-
tivas são boas. A pesqui-
sa indicou que 97% dos 
empresários pretendem 
lançar novos projetos na 
janela de 12 meses e 92% 
deles comprarão terrenos 
no período

Na Fortesec, historica-
mente, dobramos o vo-
lume de emissões e inte-
gralizações a cada ano, 
e esperamos que 2021 
não seja diferente. Com 
relação a 2019, este ano 
devemos fechar com um 
crescimento de mais de 
150% em integralização. 
E a grande maioria das 
nossas emissões são de 

P/ LUCAS RAMOS

Certificados de Recebí-
veis Imobiliários (CRIs), 
ou seja, que fomentam o 
setor imobiliário.

A primeira variável que 
possibilita esse desenvol-
vimento é a manutenção 
da taxa básica de juros em 
patamares baixos. Proje-
ções do mercado indicam 
o término do ano de 2021 
com a Selic no patamar de 
3%, leve alta de 1 ponto 
percentual em relação aos 
2% registrados atualmen-
te. Ainda que acima do 
patamar atual, o juro per-
manecerá muito baixo em 
relação aos níveis históri-
cos brasileiros e continua-
rá fomentando o ambien-
te de negócios no Brasil.

De um lado, o juro bai-
xo incentiva investidores 
a buscar opções alterna-
tivas mais rentáveis para 
alocação do dinheiro. Pro-
dutos como fundos imobi-
liários se mostram atrati-
vos nesse ambiente, e os 
aportes fomentam o de-
senvolvimento desse mer-
cado. Na outra ponta dos 
negócios, a tomada de re-
cursos emprestados tam-
bém está mais vantajosa 
tanto para os consumi-
dores de imóveis quanto 
para os empreendedores.

Na sequência, é a ex-
pectativa de crescimento 
que indica notícias boas. 
O boletim Focus aponta 
para projeção de avanço 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro de 3,34% 
em 2021, e algumas ins-
tituições são mais otimis-
tas, como é o caso do Itaú 
BBA, que espera melhora 
de 4% na atividade brasi-
leira. A mesma instituição 
espera o crescimento mé-
dio do PIB mundial de 6%. 
O PIB dos Estados Unidos, 
Zona do Euro e China se-
rão 4%, 5% e 7,5%, respec-
tivamente.

A inflação é o indicador 
a ser olhado com cuida-
do. Por um lado, há clara 
pressão no setor de bens, 
forte elevação da utiliza-

ção da capacidade instala-
da, pressões de preços no 
atacado e estoques na mí-
nima histórica. Por outro, 
a taxa de desemprego difi-
cilmente permitirá grande 
disseminação da inflação, 
especialmente porque a 
retomada do setor de ser-
viços tende a começar de 
forma gradual.

Embora reconheça os 
riscos enviesados para 
cima, o Banco Central tem 
sinalizado perspectivas 
construtivas para a infla-
ção no médio prazo, com 
simulações de inflação 
apontando para números 
próximos ao centro da 
meta, mesmo assumindo 
estabilidade da taxa Selic 
no nível expansionista atu-
al. Esse assunto chama es-
pecialmente a atenção do 
mercado imobiliário, uma 
vez que muitos contratos, 
como os de locação, co-
mercialização de unidades 
e até mesmo de financia-
mento das mesmas, são 
indexados à inflação.

No próximo ano, os 
principais debates da 
agenda econômica de 
2021 serão o crescimen-
to do PIB e a evolução das 
contas públicas. A dívida 
pública deve atingir apro-
ximadamente 93% do PIB 
ao fim de 2020. A manu-
tenção do teto de gastos 
é premissa principal para 
que todo o cenário proje-
tado à frente se consolide 
de maneira positiva e para 
que o ramo imobiliário te-
nha mais um ano de cres-
cimento.

Se mantidas as condi-
ções atuais, teremos notí-
cias boas por aí. Estamos 
otimistas por aqui!

Fonte: economia.uol.
com.br

Juliana Mello
Sócia-diretora de No-

vos Negócios e Distribui-
ção na Fortesec, empresa 
financeira especializada 
em investimentos imobi-
liários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
MARCELO ANTONIO VIEIRA

(Prenotação 172.599 de 06/10/2020)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	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	Major	
Novaes,	535,	Centro,	Fone	(016)	3202-3015.

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	FAZ	SABER	a	MARCELO	ANTONIO	VIEIRA,	
RG	nº	14.020.024-SSP/SP,	CPF	nº	050.259.838/78,	brasileiro,	solteiro,	
maior,	programador	de	computador,	residente	e	domiciliado	em	Ribeirão	
Preto-SP,	na	Avenida	Paris,	número	707,	bloco	28,	apto	22,	Jardim	Inde-
pendência	(endereço	constante	da	matrícula	do	imóvel),	que	nos	termos	
do	 artigo	26	da	Lei	 nº	 9.514/97	 e	que	 a	 requerimento	de	DELCIDES	
MENEZES	TIAGO,	RG	nº	9.732.103-SSP/SP,	CPF	nº	786.386.238/87,	
brasileiro,	divorciado,	comerciante,	 residente	e	domiciliado	em	Monte	
Alto	 -	SP,	na	Rua	Antônio	Prado,	número	735,	Parque	Cosmo,	credor	
fiduciário	do	Instrumento	Particular	de	Contrato	de	Mútuo	Financeiro,	
celebrado	em	25	de	janeiro	de	2017,	garantido	pela	alienação	fiduciária,	
registrada	sob	nº	23	na	matrícula	nº	18.345,	que	grava	o	imóvel	situado	
neste	município	de	Jaboticabal,	 indicado	como	ÁREA	3,	composto	de	
15.170,09	metros	 quadrados,	 vem	 lhe	 notificar	 para	 cumprimento	 das	
obrigações	contratuais	principais	e	acessórias	relativas	ao	pagamento	das	
parcelas	vencidas,	apurado	pelo	credor	fiduciário	até	o	dia	14/09/2020,	
no	valor	total	de	R$364.019,34	(trezentos	e	sessenta	e	quatro	mil,	deze-
nove	reais	e	trinta	e	quatro	centavos),	sujeito	à	atualização	monetária,	aos	
juros	de	mora	e	às	despesas	de	cobrança	até	a	data	do	efetivo	pagamen-
to,	somando-se	também	o(s)	encargo(s)	que	vencer(em)	no	prazo	desta	
notificação.

																							Assim	fica	V.	Senhoria	NOTIFICADO	a	comparecer	
no	Cartório	de	Registro	de	Imóveis	da	Comarca	de	Jaboticabal/SP,	loca-
lizado	nesta	cidade,	na	Avenida	Major	Novaes	nº	535,	centro,	telefone	
(16)	3202-3015,	no	horário	das	09:00	horas	às	16:00	horas,	de	Segunda	
a	Sexta-feira,	onde	deverá	efetuar	o	pagamento	do	débito	acima	men-
cionado	e	mais	o	valor	de	R$689,52	(seiscentos	e	oitenta	e	nove	reais	e	
cinquenta	e	dois	centavos),	referente	às	custas	com	a	notificação	extraju-
dicial,	no	prazo	improrrogável	de	15	(quinze)	dias,	contados	a	partir	da	
terceira	publicação	deste	edital.	

		 	 		Nesta	oportunidade	fica	V.	Senhoria	cientificado	de	
que	o	não	cumprimento	da	obrigação	no	prazo	estipulado	garante	ao	cre-
dor	fiduciário	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,	perde	V.	Senhoria	a	propriedade	do	imóvel	em	favor	de	Delcides	
Menezes	Tiago.

																						Para	conhecimento	dos	interessados	e	para	que	não	
aleguem	ignorância,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	em	
jornal	local,	por	03	(três)	vezes	consecutivas.	Jaboticabal,	13	de	janeiro	
de	2021.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

Decisão: quando ter certeza de que fizemos o certo?

Vou iniciar o texto des-
ta semana com uma frase 
de Emmanuel: “Incerteza 
parece coisa de pouca 
monta, mas é assunto de 
importância fundamental 
no caminho de cada um.”

Há momentos em que 
a dúvida paira sobre nós 
à frente de decisões de 
maior peso e consequên-
cias.  Uma coisa é certa: 
quanto menos nos conhe-
cemos,  mais indecisos, 
inseguros e angustiados 
ficamos.

Conhecer a si mesmo 
reduz a impulsividade, 
as decisões baseadas no 
melindre, na birra, no ca-
pricho ou atendimento 
de desejos vinculados às 
ilusões e transitoriedade 
das coisas que, mais cedo 
ou mais tarde, trazem ar-
rependimento, tristeza, 
vazios, desequilíbrios.

A decisão que nos pre-
enche, nos ergue e felici-
ta está sempre atrelada à 
renúncia da acomodação, 
às mudanças íntimas que 
nos tornam pessoas me-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

lhores do ponto de vista 
moral/espiritual. E, nes-
se ponto, muitos confun-
dem tudo. Acham que a 
alegria eufórica, o alívio 
ou prazer momentâneos 
são sinais de melhoria. 
Não são. 

Ainda como diz Em-
manuel: “As criaturas 
entram na instabilidade 
moral, habituam-se a ela, 
e passam ao domínio das 
fôrças negativas sem per-
ceber. Dizem-se confian-
tes pela manhã e acabam 
indecisas à noite. Fre-
qüentemente rogam em 
prece: - Senhor! Eis-me 
diante de tua vontade!... 
Mostra-me o que devo fa-
zer!... E quando o Senhor 
lhes revela, através das 
circunstâncias, o quadro 
de serviço a expressar-
-se, conforme as necessi-
dades a que se ajustam, 
exclamam em desconso-
lo: - Quem sou eu para re-
alizar semelhante tarefa? 
Não tenho fôrças. Ai de 
mim que sou inútil!... Sa-

bem que é preciso servir 
para se renovarem, mas 
paradoxalmente esperam 
renovar-se sem servir.”

Quanto maior a sinto-
nia com Deus, mais nos 
conhecemos, maior cla-
reza temos das escolhas 
a serem feitas. E o me-
lhor: mais segurança no 
caminho, mais alegria 
em servir e menos ouvi-
dos aos que não desejam 
nos ver avançar no bem. 
Tudo isso é construção 
dos tempos, resultado 
de reflexões profundas à 
luz do Evangelho de Je-
sus; de quedas e reergui-
mentos; da utilização do 
livre arbítrio, através do 
acionamento da vontade, 
de forma a nos alinhar às 
Leis Divinas que estão em 
nossa Consciência.

Para finalizar, recorre-
mos a Emmanuel: “Traba-
lho, ação, aprendizado, 
melhoria!... Não te ponhas 
à espera deles sob a ima-
ginária incapacidade de 
procurá-los, à vista de im-
perfeições e defeitos que 
te marcaram ontem.

Realização pede apoio 
da fé.

Mãos à obra. Tudo o 
que serve para corrigir, 
elevar, educar e construir, 
nasce primeiramente no 
esforço da vontade unida 
à decisão.”

*******
Sônia Monteiro Pava-

nelli reencarnou em fa-
mília Espírita, sendo estu-
diosa e palestrante.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A 
JOÃO FRUTUOSO DE AMORIM
(Prenotação 172.599 de 06/10/2020)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	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	Major	
Novaes,	535,	Centro,	Fone	(016)	3202-3015.

																							FAZ	SABER	a	JOÃO	FRUTUOSO	DE	AMORIM,	
RG	nº	21.128.667-SSP/SP,	CPF	nº	081.316.588/13,	brasileiro,	 casado,	
empresário,	residente	e	domiciliado	nesta	cidade,	na	Rua	Capitão	José	de	
Biagi	Netto,	número	71,	Jardim	Grajaú	(endereço	constante	da	matrícula	
do	imóvel),	que	nos	termos	do	artigo	26	da	Lei	nº	9.514/97	e	que	a	reque-
rimento	de	DELCIDES	MENEZES	TIAGO,	RG	nº	9.732.103-SSP/SP,	
CPF	nº	786.386.238/87,	brasileiro,	divorciado,	comerciante,	residente	e	
domiciliado	em	Monte	Alto	-	SP,	na	Rua	Antônio	Prado,	número	735,	
Parque	Cosmo,	credor	fiduciário	do	Instrumento	Particular	de	Contrato	
de	Mútuo	 Financeiro,	 celebrado	 em	 25	 de	 janeiro	 de	 2017,	 garantido	
pela	alienação	fiduciária,	registrada	sob	nº	23	na	matrícula	nº	18.345,	que	
grava	o	imóvel	situado	neste	município	de	Jaboticabal,	 indicado	como	
ÁREA	3,	 composto	de	15.170,09	metros	quadrados,	 vem	 lhe	notificar	
para	cumprimento	das	obrigações	contratuais	principais	e	acessórias	re-
lativas	ao	pagamento	das	parcelas	vencidas,	apurado	pelo	credor	fiduci-
ário	até	o	dia	14/09/2020,	no	valor	 total	de	R$364.019,34	(trezentos	e	
sessenta	e	quatro	mil,	dezenove	reais	e	trinta	e	quatro	centavos),	sujeito	
à	atualização	monetária,	aos	juros	de	mora	e	às	despesas	de	cobrança	até	
a	data	do	efetivo	pagamento,	 somando-se	 também	o(s)	encargo(s)	que	
vencer(em)	no	prazo	desta	notificação.

																							Assim	fica	V.	Senhoria	NOTIFICADO	a	comparecer	no	
Cartório	de	Registro	de	Imóveis	da	Comarca	de	Jaboticabal/SP,	localiza-
do	nesta	cidade,	na	Avenida	Major	Novaes	nº	535,	centro,	telefone	(16)	
3202-3015,	no	horário	das	09:00	horas	às	16:00	horas,	de	Segunda	a	Sex-
ta-feira,	onde	deverá	efetuar	o	pagamento	do	débito	acima	mencionado	e	
mais	o	valor	de	R$689,52	(seiscentos	e	oitenta	e	nove	reais	e	cinquenta	
e	dois	centavos),	referente	às	custas	com	a	notificação	extrajudicial,	no	
prazo	 improrrogável	 de	15	 (quinze)	 dias,	 contados	 a	 partir	 da	 terceira	
publicação	deste	edital.	

		 	 		Nesta	oportunidade	fica	V.	Senhoria	cientificado	de	
que	o	não	cumprimento	da	obrigação	no	prazo	estipulado	garante	ao	cre-
dor	fiduciário	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,	perde	o	devedor	fiduciante	a	propriedade	do	imóvel	em	favor	de	
Delcides	Menezes	Tiago.

																						Para	conhecimento	dos	interessados	e	para	que	não	
aleguem	ignorância,	expede-se	o	presente	edital,	que	será	publicado	em	
jornal	local,	por	03	(três)	vezes	consecutivas.	Jaboticabal,	13	de	janeiro	
de	2021.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	digitei	e	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Volta as aulas, Estados e Municípios estão preparados? 

O Brasil ainda não reto-
mou as atividades esco-
lares presenciais. Alguns 
ensaios tímidos foram 
intentados, porém sem 
efetividade. Gestores da 
área da educação, profis-
sionais da saúde e gover-
nos ainda definem esses 
protocolos para o retor-
no das aulas presenciais. 
Afinal, não bastam só 
cuidados sanitários, es-
tão envolvidas diretrizes 
pedagógicas e a condição 
emocional dos principais 
agentes desta celeuma, 
alunos, pais e professo-
res. 

O fato não é simples-
mente voltar as aulas. É 
preciso realizar avaliação 
diagnóstica para verifi-
car os diferentes estágios 
de aprendizagem em que 
os alunos se encontram, 
adequar diretrizes, pla-
nos pedagógicos e acom-
panhar possíveis efeitos 
psicológicos decorrentes 
do isolamento e da qua-
rentena.

Neste interim, na rede 
pública Municipal e Esta-
dual de ensino estão inse-

ridas as escolas de ensino 
infantil e fundamental e 
ensino médio. Na tomada 
destas decisões, deverão 
ser levadas em conta em 
primeiro lugar as medi-
das sanitárias. É impor-
tante ressaltar que não se 
resolverá dizendo “a nos-
sa escola tem máscara e 
álcool em gel e está tudo 
resolvido”. As crianças 
em todas as faixas etárias 
deverão utilizar másca-
ras, fazer uso de álcool 
gel bem como, manter 
distanciamento de segu-
rança. 

No ensino infantil é di-
fícil crianças ficarem com 
as máscaras. Então, como 
aplicar os protocolos da 
OMS na educação infan-
til? Como é que se fará 
educação infantil com 
dois metros de distância? 
Será muito difícil colo-
car crianças em quadra-
dinhos e fazer com que 
elas fiquem lá. A escola 
de educação infantil tem 
suas nuances e o distan-
ciamento é algo que será 
difícil conseguir fazer.

Vamos utilizar aqui 
ações hipotéticas de 
como deverá ser o retorno 
às aulas: Uma equipe com 
profissionais paramen-
tados aguarda no portão 
de entrada. Conforme os 
alunos chegam à escola, 
formam filas com distan-
ciamento de 1,5 metro. 
Um a um, são identifica-
dos e têm as temperatu-
ras corporais medidas. 
Quem está com suspeita 
de febre é imediatamen-
te enviado para casa. Os 
demais ingressam nas de-
pendências da escola.

Enquanto as bolsas são 
sanitizadas, os estudan-

QUANTO É DOIS VEZES DOIS?”

(JOSÉ ROBERTO BOTTI-
NO)

JEAN CLAUDE CARRIÈ-
RE, eminente historia-
dor, dramaturgo, rotei-
rista e escritor francês, 
reuniu diversas histó-
rias de diversos povos, 
de forma que essa ga-
rimpagem redundou no 
clássico O CÍRCULO DOS 
MENTIROSOS, CONTOS 
FILOSÓFICOS DO MUNDO 
INTEIRO.

Entre as histórias garim-
padas há a de origem Ira-
niana, conhecida como a 
operação certa.

Vamos a ela.
Em determinada institui-

ção psiquiátrica, tomou-se 
a decisão de que alguns 
lunáticos deixassem o hos-
pício. Antes, contudo, o Di-
retor submete-os a um tes-

te muito simples. São três 
pacientes.

O Diretor pergunta ao 
primeiro:

- Quanto é dois vezes 
dois?

- Setenta e quatro – res-
ponde o homem.

Desconsolado, o Diretor 
conclui que o paciente não 
está curado. Portanto, não 
lhe dá alta.

Pergunta ao segundo:
- Quanto é dois vezes 

dois?
- Terça-feira – responde 

o homem.
Diante dessa resposta, o 

diretor torna a decisão que 
lhe parece inevitável: será 
preciso mantê-lo no hospí-
cio mais algum tempo.

Então, pergunta ao ter-
ceiro:

- Quanto é dois vezes 
dois?

- Quatro.
O Diretor fica encanta-

do. Manda que soltem o 
homem, cuja razão foi res-
tabelecida.

No entanto, antes de 
abrir a porta do hospício, 
perguntou-lhe:

- Como você descobriu a 
resposta certa?

- Muito simples. Sub-
traindo terça-feira de se-
tenta e quatro!

tes lavam as mãos. De-
pois, passam por tapetes 
que desinfetam os sapa-
tos. Ao chegar na sala de 
aula, cada um se acomo-
da em carteiras que tam-
bém respeitam a distân-
cia mínima de um metro e 
meio. As janelas deverão 
permanecer abertas.

Todos os alunos usam 
máscaras. Elas precisam 
ser trocadas a cada duas 
horas, a depender da ida-
de da criança e das ativi-
dades do dia. Um aluno 
que passa dois turnos na 
escola pode precisar de 
até 6 máscaras por dia. 
A lavagem das mãos tam-
bém acontece com a fre-
quência de duas horas, 
sob a supervisão de pro-
fessores e funcionários.

Os ambientes: pátio, 
biblioteca, banheiros, la-
boratórios, refeitórios – 
estão demarcados para 
respeitar o distanciamen-
to e são higienizados fre-
quentemente. Nada de 
aglomerações. As séries 
voltam em horários e dias 
escalonados, limitando a 
circulação de pessoas na 
área externa e no interior 
da escola. No intervalo, 
mesmo após meses sem 
encontrar os colegas, 
nada de abraços ou qual-
quer contato muito próxi-
mo.

O cenário descrito aci-
ma é fictício, foi emba-
sado em ações sanitárias 
que algumas escolas po-
derão em algum lugar 
desenvolver como prepa-
rativos e protocolos de 
higiene sanitária para a 
volta às aulas. Em nossa 
cidade as providencias 
que deverão ser tomadas 
não poderão ser muito di-

ferentes destas, mesmo 
porque, fazem parte das 
ações sanitárias mínimas 
que as Prefeituras e os Es-
tados poderão adotar.

A diretriz pedagógica 
elaborada pelas Secreta-
rias da Educação Munici-
pais e Estaduais também 
enfrentarão grandes de-
safios mesmo porque, 
existem as diferenças e 
realidades de cada uni-
dade educacional onde 
estão localizadas e sua 
clientela.

Além disso, os profes-
sores estarão inseridos 
no contexto, recebendo 
todas as informações e 
treinamentos que a situ-
ação nova exige. A admi-
nistração pública de Esta-
dos e Municípios cuidará 
para que não somente os 
alunos, mas os professo-
res se sintam acolhidos 
nesta etapa. O que dará 
segurança é conheci-
mento e informação. Os 
profissionais envolvidos 
neste momento devem 
ver que a realidade da es-
cola onde trabalham po-
derão receber as crianças 
com segurança. Se os pro-
fessores não se sentirem 
acolhidos, eles podem 
não acolher as crianças 
da forma que se espera, 
causando frustração, pois 
ninguém consegue dar o 
que não tem.

É de muita estima que 
as aulas voltem a ser 
ministradas de forma 
presencial, porém, sem 
estrutura física dispo-
nibilizada nas escolas e 
preparação efetiva dos 
profissionais ligados à 
educação poderá ser trau-
mática para todos os en-
volvidos. 

A pandemia do corona-
vírus (COVID-19) acelerou 
a transformação digital e 
tornou o consumidor ain-
da mais multiconectado. 
Para sobreviver aos ne-
gócios, adaptar-se às ten-
dências do novo “normal”, 
e focar em estratégias 
voltadas à experiência do 
cliente e em sua jornada 
completa de consumo, 
desde a prospecção até 
o cuidado da gestão pós-
-vendas, é fundamental.

Para saber quais valo-
res são priorizados pelo 
consumidor e qual o mo-
mento ideal para as em-
presas aderirem às novas 
tendências dentro de um 
universo extremamente 
mutável e transformador, 
especialistas do WGSN 
Mindset apresentaram o 
estudo “Trend Session: 
Mudança de Valores. Os 
Principais Sentimentos e 
Tendências de Consumo” 
durante o painel Whow! 
Festival de inovação 
2020.

Segundo o estudo, di-
vulgado pelo portal Con-
sumidor Moderno, al-
gumas tendências são 
apontadas.

Sustentabilidade
Com o consumidor 

cada vez mais preocupa-
do com questões ambien-
tais, a busca por produ-
tos sustentáveis e com 
um ciclo de vida maior é 
crescente.

Uma pesquisa reali-
zada recentemente pelo 

Quais valores são priorizados pelo consumidor e qual o momento 
ideal para que empresas possam aderir às novas tendências?

Mercado Livre e divulga-
da pelo portal Consumi-
dor Moderno aponta um 
crescimento de 55% na 
busca por produtos sus-
tentáveis na América La-
tina entre julho de 2019 
e maio de 2020. Só no 
Brasil, são 1,4 milhões de 
consumidores que optam 
por esses produtos. 

Bem-estar e empatia
A pandemia do corona-

vírus (COVID-19) fez com 
que o consumidor desse 
maior importância para 
seu bem-estar físico e 
mental. Segundo a WGSN, 
pesquisas por “cuida-
dos em casa” dispararam 
cerca de 33% em abril de 
2020.

Dessa forma, estraté-
gias de comunicação e de 
atendimento focadas em 
autocuidado e que cati-
vem o consumidor atra-
vés de uma abordagem 
empática é um excelente 
meio de se adaptar às no-
vas necessidades do con-
sumidor e atender suas 
expectativas. 

Conexões virtuais 
Para driblar a sensa-

ção de solidão durante o 
período de isolamento, 
promover conexões vir-
tuais foi a solução encon-
trada por muitas empre-
sas, como por exemplo, 
empresas de jogos e de 
streaming. Fica evidente, 
então, a importância do 
digital para motivar não 
só consumidores, para 
que estes se sintam par-
te de uma empresa e mais 
próximos de determina-
da marca, como também 
funcionários, que produ-
zem até 50% mais quando 
satisfeitos.

Confiança 
Cada vez mais, o con-

sumidor busca por trans-
parência na hora de re-
alizar uma compra ou 
priorizar determinada 
marca. Segundo a pesqui-

sa “2021 Global Marke-
ting Trends: Find your fo-
cus” da Deloitte, 25% dos 
consumidores deixariam 
de consumir um produto 
ou serviço de uma marca 
que age apenas em favor 
próprio durante o mo-
mento de pandemia. 

O consumidor do futu-
ro

Os consumidores do 
futuro estão rapidamen-
te se adaptando ao digi-
tal. Apesar da Geração X, 
dos millennials, dos baby 
boomers e da Geração Z 
terem idades diferentes 
e uns se adaptarem com 
mais facilidade que ou-
tros, todos têm algo em 
comum: a conectividade 
digital e a necessidade da 
interação humana. 

Diante desta afirmação, 
outras tendências são 
apontadas como relevan-
tes para os consumidores 
em 2021, segundo a pes-
quisa da Deloitte, divul-
gada pelo portal Mundo 
do Marketing. 

Agilidade
De acordo com a pes-

quisa, os 66% dos con-
sumidores adaptam-se 
rapidamente a novas 
necessidades, principal-
mente aquelas relaciona-
das à tecnologias. Cada 
vez mais digitais, este 
é o momento ideal para 
empresas usarem tecno-
logias como aliadas no 
atendimento, como so-
luções omnichannel, por 
exemplo. 

Atendimento humani-
zado

Outra tendência apon-
tada pela pesquisa é que 
as marcas sejam vistas 
como entidades huma-
nas e com os mesmos va-
lores que seus clientes. 
Vale ressaltar que um dos 
principais benefícios de 
empresas investirem em 
atendimento humaniza-

do, é a possibilidade de 
melhor compreender os 
hábitos e necessidades 
do consumidor e, assim, 
analisar o melhor serviço 
que a empresa pode ofe-
recê-lo. 

Foco no cliente
Empresas devem com-

preender que o consumi-
dor é parte da estratégia 
de marketing digital B2B 
e que é estratégico focar 
na experiência do consu-
midor através de engaja-
mento. O estudo diz que, 
entre os executivos, 64% 
mudou o modelo de en-
gajamento desde o come-
ço da pandemia a partir 
de uma relação onde os 
clientes participam como 
embaixadores, influen-
ciadores e até colabora-
dores das marcas.

Propósito
De acordo com a pes-

quisa, marcas com propó-
sito são as mais lembra-
das durante a pandemia, 
pois estas demonstram 
empatia. O estudo diz 
que 79% dos responden-
tes indicaram uma em-
presa com o propósito de 
ajudar os consumidores, 
colaboradores ou comu-
nidades.

Esses são alguns pon-
tos relevantes para que 
possamos entender o 
mercado de consumo 
que se constrói para o 
ano de 2021, lembrando 
que a pandemia ainda 
não acabou, que os ca-
sos aumentam dia a dia e 
hospitais estão chegan-
do novamente ao limi-
te de ocupação de suas 
UTIs.

Todo cuidado é neces-
sário nesse momento, 
tanto para Consumidores 
como para Fornecedores 
de Produtos e Serviços, 
pois muitos contratos po-
derão não ser cumpridos 
devidos às Fases do “Pla-
no São Paulo”

Consumidor em 2021?

P/ Rodrigo Manolo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
O	“Clube	Pioneiros	da	Sela”,	na	forma	de	seu	Estatuto	Social,	convo-

ca	seus	associados	quites	com	a	tesouraria,	para	realização	de	Assembleia	
Geral	Ordinária	a	ser	 realizada	no	próximo	dia	25	 janeiro	de	2021,	na	
sede	do	clube,	às	18:30	horas	em	primeira	convocação	com	metade	mais	
um	dos	sócios	e	após	30	minutos,	em	segunda	convocação	com	qualquer	
número,	para	tratativa	de	assuntos	de	interesse	dos	associados	e	prestação	
de	contas	da	diretoria.

A	realização	da	assembleia	manterá	todos	os	cuidados	com	a	saúde	
respeitando	as	orientações	da	OMS	com	relação	à	Covid	19,	com	a	obri-
gatoriedade	do	uso	de	máscara,	distanciamento	de	02	metros,	uso	de	ál-
cool	em	gel	a	todos	os	presentes	e	será	feita	em	local	aberto	como	manda	
o	protocolo.

Pauta	:	Gestões	realizadas	em	face	da	PANDEMIA	DO	COVID-19.
Assuntos	de	Interesse	dos	associados	que	tem	relevância	com	o	clube.
 

Estephan Hani Ferreira de Matos
Presidente
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PEÇA PELO WHATSAPP

DR. MÁRIO FERNANDO BERLINGIERI

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo se 
reúne com representantes do SEBRAE

Mário Fernando Ber-
lingieri nasceu em Ja-
boticabal, no dia 25 de 
janeiro de 1949.

Casado com Sônia 
Maria Bedore Berlingie-
ri, pai de duas filhas: 
Taísa, casada com Flá-
vio, e Tatiana casada 
com Marcílio e avô de 
Marina e Matheus.

No período compre-
endido entre os anos 
de 1955 e 1969, reali-
zou os cursos primário, 
ginasial e colegial, in-
gressando em seguida 
na Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras 
“Barão de Mauá” onde 
concluiu os cursos de 
Estudos Sociais (1970 
a 1973) e Ciências So-
ciais (1973 a 1974).

Em 1975, ingressou 
na Faculdade de Direi-
to “Laudo de Camargo”, 
concluindo o Curso de 
Ciências Jurídicas em 
1978 e, a partir de en-
tão, passou a exercer a 
profissão de Advoga-
do, além da atividade 
empresarial. Frequen-
tou diversos cursos de 
extensão universitária, 
um deles realizado na 
Universidade São Mar-
cos, em Lima - Peru.

Adepto da doutrina 
espírita, teve participa-
ção ativa nos diversos 
organismos existentes 
em Jaboticabal e na 
região, tais como: So-
ciedade Espírita Cristã 
“Irmão Vicente” - SECIV, 
Centro Espírita “Cari-
dade e Fé” e União In-
ter Municipal Espírita, 
ocupando cargos de 
relevância nos quadros 
dirigentes dessas enti-
dades.

No meio empresarial, 
exerceu os cargos de: 

• Diretor da “Em-
presa Santa Isabel - Or-
ganização e Adminis-
tração”; 

• Secretário da As-
sociação das Empresas 
Funerárias do Estado 
de São Paulo; 

• Secretário do 
Clube dos Diretores Lo-
jistas de Jaboticabal;

• Provedor da San-
ta Casa de Misericórdia 
e Maternidade Santa 
Isabel de Jaboticabal, 
entre outros.

Além de se destacar 
no meio empresarial e 

Na primeira semana 
do ano, Lucas Ramos, 
secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo se 
reuniu com a equipe do 
SEBRAE regional para 
discutirem sobre a par-
ceria com o município 
e a criação do novo Pla-
no de Trabalho.

“Hoje nós viemos 
para fazer acontecer. 
Elaboraremos um pla-

(um conquistador de mentes e corações)

no seio da comunidade 
espírita, Mario Fernan-
do Berlingieri, reco-
nhecidamente, foi um 
incansável batalhador 
das causas edificantes, 
estando sempre pron-
to a estender sua mão 
caridosa em benefício 
dos que sofrem, dos 
desvalidos, dos des-
protegidos pela sorte.

Sua atuação junto ao 
“Educandário Lar do Ca-
minho”, entidade man-
tida pela SECIV, merece 
um destaque especial. 
Durante muitos anos, 
foi o braço direito do 
Dr. João Volpe, Fun-
dador e 1º Presidente 
da SECIV. Desde 1986, 
Mário Fernando Berlin-
gieri vinha ocupando a 
Presidência dessa be-
nemérita entidade que 
abriga menores aban-
donados.

A manutenção do 
Educandário, um desa-
fio que Mário Fernando 
enfrentou, diariamen-
te, tem sido superado 
com galhardia, graças a 
Deus, e à generosidade 
do povo jaboticabalen-
se.

Suas atividades de 
prestação de serviços 
à comunidade não se 
limitaram ao já expos-
to. Assim, verifica-se 
que Mário Fernando 
integrou o quadro de 
fundadores do Clube 
da Velha Guarda de Ja-
boticabal e também fez 
parte do Conselho 
das Entidades Assis-
tenciais de Jaboticabal 
- CEAJA.

Durante vários anos 
foi Coordenador do 
Projeto Rondon - Área 
de Jaboticabal, além de 

responsável pelos De-
partamentos Jurídicos 
do Conselho Regional 
Espírita e da Associa-
ção Antialcoólica de Ja-
boticabal.

Graças à sua dedi-
cação ao trabalho de-
senvolvido no seio da 
comunidade jabotica-
balense, em 1988, foi 
agraciado com a “Meda-
lha do Mérito do Traba-
lho”.

Na Maçonaria, sua 
participação foi igual-
mente intensa, atingin-
do o grau máximo da 
jornada maçônica, em 
1990.

Marinho, como era 
carinhosamente cha-
mado, presidiu a Loja 
Maçônica “Fé e Perse-
verança” e a Loja Ma-
çônica Fraternidade 
Acadêmica “Jocelyn de 
Godoy”.

Os nomes das Lojas 
Maçônicas “Fé e Perse-
verança” e “Jocelyn de 
Godoy” foram projeta-
dos em nível regional e 
em nível estadual atra-
vés da participação de 
Mário Fernando Berlin-
gieri em vários even-
tos. Nessas ocasiões, 
por meio de pronuncia-
mentos objetivos, Ma-
rinho procurou levar a 
mensagem de fraterni-
dade que deve reinar 
entre os homens, bem 
como a mensagem de 
conscientização acerca 
das nossas responsabi-
lidades no mundo atu-
al, abordando a neces-
sidade de uma reforma 
interior e a busca do 
verdadeiro caminho a 
ser trilhado.

a.) -Prof. Dr. Luiz Car-
los Beduschi

no de trabalho para 
trabalhar bem forte 
dentro de Jaboticabal 
no empreendedorismo 
e a inclusão produtiva. 
Trabalhar em diversas 
áreas, principalmente 
no social, sempre pre-
zando pelo desenvolvi-
mento econômico em 
Jaboticabal”, afirmou 
Marisa Caldana, Gesto-
ra de Políticas Públicas 
do SEBRAE, que disse 

ainda que a instituição 
pretende auxiliar a ci-
dade na capacitação 
técnica da mão de obra 
local.

Motivado pelo encon-
tro e parceria firmada, 
Lucas reafirmou que 
a nova gestão estará 
próxima de quem pro-
duz, dos pequenos e 
grandes, estando aten-
to também aos futuros 
empreendedores com o 
programa Jovens Em-
preendedores. Para o 
secretário é muito im-
portante estar próximo 
e no dia a dia dessas 
empresas para poder 
ajudá-las. 

O SEBRAE Jabotica-
bal é destaque entre as 
unidades presentes nas 
27 cidades da região. A 
Gestora elogiou a proa-
tividade e desempenho 
da equipe dos agentes 
de nosso município, 
que buscam sempre a 
inovação.
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