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Prefeitura recebe aval para licitar recapeamento de 
Córrego Rico, Luzitânia e Lot. Santa Isabel

Os distritos também 
terão ruas e avenidas 
“novas”. A Prefeitura 
de Jaboticabal rece-
beu o aval para abrir 
a licitação que moder-
nizará 100% da malha 

Distritos foram contemplados na megaoperação de recapeamento 
asfáltico;Jaboticabal está renovando 200 quarteirões

viária de Luzitânia e 
das principais vias de 
Córrego Rico. O Lotea-
mento Santa Isabel, em 
Jaboticabal, também 
ganhará reparos de in-
fraestrutura e já está 

com o início da obra 
autorizada.

A iniciativa pertence 
a um pacote de obras 
que está recapean-
do mais de 200 quar-
teirões. “Em Córrego 

Rico, por exemplo, já 
recuperamos a tão im-
portante Av. José Faifer 
e as ruas Silvestre Fai-
fer e Eugênio Mattioli. 
Vamos recapear outras 
vias principais, além 

de todo o distrito de 
Luzitânia e a pavimen-
tação do Loteamento 
Santa Isabel. E ainda 
teremos mais asfalto 
chegando nos próxi-
mos meses, com pro-

jetos já aprovados”, in-
forma o prefeito José 
Carlos Hori.

Os recursos são frutos 
de uma parceria da Pre-
feitura de Jaboticabal 
com o Governo Federal.

Oportunidade para negociar 
dívidas com 100% de 

desconto em juros e multas

A Prefeitura de Jaboticabal informa que começa 
em 1º de setembro o Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS 2020). A iniciativa garante benefícios 
aos contribuintes interessados em renegociar dé-
bitos de IPTU, ISS e outras pendências.

Prefeitura realiza higienização do 
Paço Municipal, vias públicas e 

demais prédios públicos

Desde o i nal da última semana, a Prefeitura de 
Jaboticabal realiza mais uma etapa de higieniza-
ção de ruas, avenidas e prédios públicos do mu-
nicípio. Utilizando uma solução de hipoclorito, os 
caminhões realizaram a limpeza em pontos estra-
tégicos de grande concentração.

Ações são importantes na 
prevenção contra o coronavírus

Entrega de reforma do CIAF 
Centro

A Prefeitura de Jaboticabal, através da Secretaria de Saúde, entregou na manhã de sexta-feira (14) a 
reforma completa do CIAF Centro. O prédio ganhou adequação à acessibilidade e modernização inter-
na e externa, reforma do telhado, cozinha, sanitários, pisos e revestimentos.

Em versão virtual, 2ª Feira Nacional do Amendoim 
oferece palestras e programação social

Programação ofi cial é transmitida na página Feira Nacional 
do Amendoim de Jaboticabal, no Facebook

Após movimentar a reunião em 2019, a Feira Nacional do Amendoim de Jaboticabal preparou uma programação 
especial, respeitando o momento de pandemia, com palestras e shows transmitidos através da página oficial do evento.



2 SÁBADO, 15 DE AGOSTO 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.

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

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major Nova-
es, 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 FDB EMPREENDIMENTOS JABOTICABAL LTDA, com sede 
nesta cidade de Jaboticabal, na Rua São Sebastião, número 574, apto 51, Edifício Acapulco, centro, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.265.220/0001-42, depositou nesta Serventia, conforme prenotação nº 
167.415, os documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, 
para o registro do Desmembramento Jardim Sabará, situado  nesta cidade, município e comarca de 
Jaboticabal, objeto da matricula nº 51.020, livro 2RG, com área de 6.762,76 metros quadrados, cuja 
exata localização acha-se retratada no desenho abaixo. O desmembramento que contém 19 (dezenove) 
lotes, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, conforme Decreto Municipal nº 6.969, de 
11 de abril de 2019, onde consta que já foram realizadas todas as obras de infraestrutura exigidas pelo 
município, tendo obtido em 04 de setembro de 2018, junto ao GRAPROHAB, a Dispensa de Análise, 
conforme expediente número 0887/18. Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que 
será publicado em jornal de circulação no local do empreendimento, por três dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no prazo de *30 (trinta) dias, contados da última publicação (*provimento 
16/2020 da CGJSP), nos termos do art. 19, da citada Lei Federal n. 6.766/79. Jaboticabal, 24 de julho 
de 2020. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oi cial, digitei, subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DO RECANTO MENINA DE JABOTICABAL 
  

                        O Recanto Menina de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na Rua 
Getúlio Vargas, nº 684, bairro Sorocabano, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. André Luiz Corregliano, CONVOCA 

através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes do Recanto 
Menina, para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do Recanto, 
às 19h 30min, do dia 24 de agosto de 2020, com a seguinte ordem do dia: 
 

1- Eleger 01 (um) membro para o Conselho Curador em substituição à vacância da 
Sra. Naracy Ziviani Dias; 

 

2-  A Assembleia  Geral  instalar-se-á  em  primeira  convocação às 19h, com a  
     presença  da  maioria  dos  associados e,  em  segunda  convocação,  com    qualquer    
     número,  meia  hora  depois,  não  exigindo  a lei  quórum  especial  (art.19,  do    
     Estatuto). 
 

Jaboticabal, 12 de agosto de 2020. 

                                              ___________________________         

                                                     André Luiz Corregliano                                                            

                                                             PRESIDENTE 

 

 

NÃO IMPORTA!

Não importa o ta-
manho do gigante 
que você terá que 
enfrentar. Confia 
no SENHOR, que 
já te capacitou 
para vencer qual-
quer dificuldade. 
Os filhos de Israel, 
quando sairam do 
Egito, rumo à terra 
da promessa, esta-
vam com medo de 
não dar certo e fi-
caram no meio do 
deserto, passando 
dificuldades. En-
tão eles pediram 
para Moisés falar 
com Deus, para que 
Ele os deixasse es-
piar a terra antes 
de entrar nela. Pro-
vavelmente eles 
queriam ter certe-

Pr. Anastácio Martins

za que realmente 
Deus estava colo-
cando eles numa 
terra boa. Eles não 
estavam acreditan-
do em tudo aquilo. 
Deus permitiu que 
somente doze ho-
mens, chefes de fa-
mílias, fossem es-
piar a terra. Quando 
eles entraram na 
terra, ficaram lá 
quarenta dias e vi-
ram como a terra 
era maravilhosa e 
muito produtiva. 
Na volta para o ar-
raial, trouxeram al-
guns frutos, e dis-
seram: Olha como 
a terra é boa e os 
seus frutos, porém 
não poderemos 
possuí-la, porque 
tem gigante na ter-
ra e eles são pode-
rosos, vai nos ma-
tar. O povo chorou 
a noite toda e per-
deram a fé e a espe-
rança, duvidaram 
do SENHOR Deus 
que havia prometi-

do. Eles preferiram 
confiar naquilo que 
estava diante de 
dos olhos, ao invés 
de confiar no que 
Deus havia prome-
tido. Nunca confie 
no que você vê ou 
ouve, mas somente 
naquilo que Deus 
tem falado no seu 
coração, através da 
Sua Palavra, por-
que o inimigo vai 
usar muitas pesso-
as para te tirar do 
caminho e da pre-
sença de Deus. Não 
se deixe enganar 
pelas coisas que es-
tão diante de seus 
olhos. Elas podem 
parecer impossível 
ou difícil, mas Deus 
já preparou uma 
grande vitoria para 
você. Confia Nele e 
tudo vai dar certo.   
(NÚMEROS 13:28).  
Esta é a minha ora-
ção. Catedral do 
Povo de Deus. Av. 
Benjamim Cons-
tant nº 789. Bair-
ro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sex-
ta-Feira e Domin-
go às 19h30. Ouça 
o nosso programa: 
A Verdade da Pa-
lavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 
06h30. Seg a Sex. e 
de SÁBADO E DO-
MINGO das  05h00 
às 06h00. 

RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.      
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Colaboradores da AMVAC do Brasil se unem para combater o coronavírus
Equipe arrecadou di-

nheiro para comprar ali-
mentos e destinar a do-
ações; empresa dobrou 
o valor arrecadado e au-
xiliou a comprar mais de 
100 cestas básicas, além 
de leite e fraldas geriá-
trica e infantil

Empenhada desde o 
início da pandemia a 
combater o coronavírus, 
a AMVAC do Brasil, com-
panhia diversiicada de 
insumos agrícolas que 
oferece o Portfólio 3P 
de Soluções: Performan-
ce, Proteção e Produ-
ção com as linhas Crop 
Production e Crop Pro-
tection, que já realizou 
diferentes ações para 
auxiliar a sociedade nes-
te desaiador momento, 
incentivou a sua equipe 
a ajudar na luta contra 
doença. O time AMVAC 
do Brasil se uniu e ar-
recadou dinheiro para 
a compra de 130 cestas 
básicas que foram des-

tinadas ao Fundo Social 
de Solidariedade de Ja-
boticabal, onde ica a 
sede da empresa, na úl-
tima quinta-feira (13).

Na iniciativa, a AMVAC 
do Brasil se propôs a 
dobrar o valor arrecada-
do pelos colaboradores 
e foi possível comprar 
130 cestas básicas. Além 
disso, a companhia ad-
quiriu 1.400 litros de lei-
te e 84 pacotes grandes 
de fraldas geriátricas e 
infantis também para se-
rem entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade. 
Ao todo, foram R$20 mil 
reais em doações.

Segundo a Primeira 
Dama de Jaboticabal, 
Adriana Mialich Hori, 
com a doação será pos-
sível atender cerca de 
150 famílias no período 
de um mês. “A ajuda é 
muito bem-vinda, prin-
cipalmente agora, neste 
momento de pandemia 

em que muitas famílias 
estão sem renda”, ressal-
tou.

“Desde o inal do ano 
passado, na nossa con-
fraternização anual, ti-
vemos a iniciativa de en-
volver os colaboradores 
em arrecadações. Como 
a empresa tem feito vá-
rias ações durante a 
pandemia, surgiu a ideia 
de envolver também os 
nossos colaboradores. 
Deinimos um nome 
para o projeto, AMVACA-
RE, e izemos essas duas 
novas doações. Eu sou 
muito grato por estar em 
uma empresa que permi-
te trabalhar a humanida-
de e empatia das pesso-
as. Continuaremos com 
o AMVACARE, o projeto 
de responsabilidade so-
cial da AMVAC do Brasil 
2020”, comenta Thomas 
Britze, CEO da AMVAC 
do Brasil. 

AMVAC do Brasil já 

Câmara de Jaboticabal vota PL de políticas públicas 
para crianças e adolescentes na segunda (17/08)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
segunda-feira (17/08) 
para votar em 1º tur-
no o Projeto de Lei nº 
335/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
estabelece princípios e 
diretrizes para a elabo-
ração e implementação 
das políticas públicas 
para crianças e adoles-
centes em Jaboticabal, 
e sobre o Plano Muni-
cipal para Crianças e 
Adolescentes.

A matéria chegou a 
ser incluída na pauta 
de votação da última 
sessão, no dia 03 de 
agosto, mas recebeu 
pedido de vista por dez 
dias. Durante esse perí-
odo, o projeto recebeu 
emenda modiicativa, 
que também deve ser 
votada em plenário na 
segunda.

A sessão começa às 
20 horas, e em razão 
de restrições do perío-
do eleitoral, que come-
ça a valer nesse sábado 
(15/08), e segue até o 

término das eleições, a 
sessão da Câmara será 
transmitida ao vivo 
pelo YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal), porém, 
não pelo Facebook, uma 
vez que o canal da Câ-
mara nesta rede social 
será suspensa tempora-
riamente até o im das 
eleições, em novembro 
de 2020. Lembrando 
que você também pode 
fazer o download da 
íntegra das sessões no 
portal de vídeos da Câ-
mara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br)

Hospital e Materni-
dade Santa Isabel, agra-
dece a doação do em-
presário Lucas Ramos, 
da Realiza - Negócios 
Imobiliários. O purii-
cador de água doado ao 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel foi insta-
lado e já está atenden-
do a todo o setor ad-
ministrativo. Receba o 
nosso muito obrigado! 
(HMSI).

distribuiu mais de 5 mil 
máscaras

A AMVAC do Bra-
sil, desde o começo da 
pandemia vem fazendo 
doações. A companhia 
destinou máscaras des-
cartáveis para as Secre-
tarias de Saúde de Jaboti-
cabal e de Ribeirão Preto. 
Também distribuiu 200 
kits de prevenção, com-
postos por duas másca-
ras em tecido 100% algo-
dão com camada dupla e 
um frasco de álcool em 
gel 70º, todos personali-
zados para os colabora-
dores e seus familiares. 
Outra ação com a equi-
pe foi o envio de vários 
livros e a promoção de 
11 lives internas envol-
vendo conteúdos multi-
disciplinares para todos 
terem acesso a novos 
conhecimentos durante 
a quarentena.

Os clientes da AMVAC 
do Brasil também fo-
ram comtemplados com 

os kits personalizados. 
Mais de 3 mil unidades 
foram encaminhadas 
aos parceiros da empre-
sa em todo o país, tudo 
para ajudar na proteção 
deles e de seus familia-
res neste momento de 
grande preocupação.

Sobre a American Van-
guard 

A American Vanguard 
vem atuando há 50 anos 
com protagonismo no 
agronegócio mundial. 
Em 2019 chegou ao 
Brasil e se estabeleceu 
como AMVAC do Brasil. 
Uma expansão estraté-
gica com o objetivo de 
ampliar os seus negó-
cios na América Latina 
e continuar a oferecer o 
que há de melhor em so-
luções para o campo em 
um país de dimensões 
continentais. 

A AMVAC do Brasil en-
trega hoje duas linhas 
completas de Soluções, 
Crop Production e Crop 

Protection, para atender 
às necessidades do agri-
cultor brasileiro, repre-
sentado em seu amplo e 
avançado Portfólio 3P de 
Soluções da AMVAC do 
Brasil: Performance, Pro-
teção e Produção. Com 
uma equipe proativa, 
qualiicada e comprome-
tida, a AMVAC do Brasil 
possui certiicado GPTW 
(Great Place to WorK) e 
leva o respeito, a ética 
e a dedicação em cada 
um de seus produtos de 
qualidade superior e em 
cada atendimento. Pre-
ocupada com a susten-
tabilidade e com a im-
portância da Agricultura 
4.0, a AMVAC do Brasil 
oferecerá em breve ao 
mercado brasileiro, a 
tecnologia disruptiva 
SIMPAS, uma tecnologia 
moderna, segura e que 
tem vantagens econô-
micas e ecológicas. Ou-
tras informações no site 
www.amvacdobrasil.
com.br
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Prefeitura entrega reforma do CIAF Centro
A Prefeitura de Jaboti-

cabal, através da Secre-
taria de Saúde, entregou 
na manhã de sexta-feira 
(14) a reforma completa 
do CIAF Centro. O pré-
dio ganhou adequação 
à acessibilidade e mo-
dernização interna e ex-
terna, reforma do telha-
do, cozinha, sanitários, 
pisos e revestimentos.

“2020 foi um ano atí-
pico, em que a pande-
mia da Covid-19 trouxe 
grandes desai os. Mes-
mo assim, ainda conse-
guimos entregar o novo 
CIAF VIII e i nalizar 
agosto com mais essa 
conquista para a saú-
de pública. Nossa luta 
continua, mas i co mais 
tranquilo por reabrir, 
neste momento, um lo-
cal tão importante para 
Jaboticabal”, diz o pre-
feito José Carlos Hori.



SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 2020 5

Feliz aniversario

Fabio Penariol, no dia que passou (14/08),  desejamos 
que os anos passem, mas nunca levem sua alegria e esse 
olhar repleto de esperanças. Feliz Aniversário!

Wart Vedovelli... Feliz Aniversário! Que o dia 14 que 
passou, tenha sido especial e inesquecível. Seja o marco 
do início de um grande ano, na sua vida.

Juliana Figueiredo... dia 14 foi dia de festa, pois você 
completou mais um ano de vida. Então celebre todos os 
dias com alegria e Feliz Aniversário!

Alex Colombino, que o dia 16 seja repleto de felicida-
des, de alegria e de abraços sinceros. Feliz Aniversário!

Gilberto Ricardo Scatolin, feliz aniversário no dia 17! 
Que sua vida seja cheia de bons e felizes momentos. Pa-
rabéns!

Nislei de Aguiar, que o dia 18, seja de festa, comemo-
rações, repleto de diversão e alegria, assim como os dias 
que virão. Você é muito especial. Feliz Aniversário!

Débora Andrade, mais um aniversário que estou co-
memorando com você. Isso signiica que mais um ano 
se passou e continuamos juntos, fortes e unidos como 
sempre. Serei eternamente grato à vida por ter me pre-
senteado com o teu amor e a tua parceria. Obrigado por 
tudo! Feliz Aniversário, meu amor! a.) Rodrigo Betiol

Anderson Betioli, parabéns pelo dia 20/08! Deseja-
mos que você seja muito feliz e nunca deixe que nenhu-
ma nuvem esconda o sol que brilha no seu peito.

Feliz aniversário André Lima! Que Deus te abençoe 
no seu aniversário e inunde a sua casa com felicidade e 
alegria. Parabéns pelo aniversario dia 20/08!

Os diretores da Net Barretos, Ronaldo Lino, Rogério Durães e Fernando Henrique, estão felizes 
e muito otimistas com a unidade da Net Barretos que será inaugurada no Jaboticabal Shopping no 
dia 17 de agosto. 

É novidade para a nossa cidade! DESEJAMOS SUCESSO À EQUIPE.
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Em versão virtual, 2ª Feira Nacional do Amendoim 
oferece palestras e programação social

Após movimentar a reu-
nião em 2019, a Feira Na-
cional do Amendoim de 
Jaboticabal preparou uma 
programação especial, res-
peitando o momento de 
pandemia, com palestras e 
shows transmitidos através 
da página oficial do evento.

“O setor produtivo do 
amendoim é muito impor-
tante para nossa região. Ja-
boticabal tem uma grande 
produção e um dos maio-
res depósitos do mundo. 
Mesmo com a pandemia, 
a Comissão Organizadora 
não mediu esforços para 
levar informação e entrete-
nimento aos lares”, airma 
o prefeito José Carlos Hori.

A Feira Nacional do 
Amendoim também pre-
parou uma programação 
social solidária. Diversos 
pratos à base de amen-
doim estão sendo ofereci-
dos pro Drive-Thru e Deli-
very, através de entidades 
do município. Os interes-
sados podem adquirir os 
pratos pelo aplicativo Al-
fred.

Atenção para os pra-

tos oferecidos:
• Lombo Assado com 

Farofa de Amendoim;
• Frango Assado com 

Farofa Baiana de Amen-
doim;

• Croquete de Amen-
doim;

• Frango Xadrez;
• Torta Paulista de 

Amendoim;
• Bala de Coco com Re-

cheio de Brigadeiro de 
Amendoim;

• Sorvete Paçoquita 
(Pote 900 ml) – Normal e 
Zero.

A programação oicial 
também conta com duas 
lives musicais: na quinta-
-feira (13), às 19h30, a ani-
mação icou por conta de 
Gabi Viola e na sexta-feira 
(14), a Orquestra de Cor-
das Caipira de Jaboticabal 
se apresentou às 20h.

Palestras -  Os interes-
sados em acompanhar a 
apresentação dos traba-
lhos cientíicos ainda po-
dem garantir participação 
no site feiranacionaldoa-
mendoim.com.br/autenti-
cacao.

Programação oficial é transmitida na página Feira Nacional do 
Amendoim de Jaboticabal, no Facebook

Prefeitura 
realiza limpeza 

de piscinão
As equipes da Secreta-

ria de Obras e Serviços 
Públicos trabalharam 
na limpeza do piscinão 
localizado próximo à 
saída para o Aeroporto 
Municipal. A expecta-
tiva é retirar todo lixo, 
aumentando a vida útil 
do dispositivo.

“Aproveitando a es-
tiagem voltamos nos-

sas atenções ao traba-
lho preventivo. Quando 
chegar o período de 
chuvas, o piscinão será 
importante para con-
ter as enxurradas e as-
sim evitar problemas 
nos bairros próximos”, 
airma o secretário de 
Obras e Serviços Públi-
cos, Alessandro Chura-
ta.

Governo do Estado entrega Creche 
Escola na região de Jaboticabal

Na quarta-feira (12) o 
Governo do Estado de 
São Paulo entregou mais 
uma unidade do Progra-
ma Creche Escola na 
região de Jaboticabal. 
Trata-se da 89ª creche 
escola da atual gestão e 
sua construção, no mu-
nicípio de Bebedouro, 

foi realizada graças ao 
investimento de mais 
de R$ 1,8 milhão da 
Secretaria Estadual da 
Educação em parceria 
com a prefeitura local.  
A inauguração ocorreu 
via transmissão pelo 
Facebook e contou com 
a participação virtual 

Secretaria Estadual da Educação investiu R$ 1,8 milhão na construção 
em Bebedouro; unidade deve beneficiar 130 alunos

do secretário de educa-
ção do estado Rossieli 
Soares. 

“O futuro está dentro 
da educação infantil, 
por isso esta é a obra 
mais importante que 
nós podemos entregar. 
Ela permite que a gen-
te cuide da nossa maior 

preciosidade que são as 
nossas crianças. Os mil 
primeiros dias do de-
senvolvimento de um 
bebê são os mais impor-
tantes para a sua vida. 
Não tem nada parecido 
com a importância da 
educação infantil”, dis-
se o secretário Rossieli 
Soares.  

A CEMEI Profª Patrícia 
Barrichello Lança tem 
capacidade para aten-
der 130 crianças de 0 
a 5 anos. O prédio pos-
sui salas pedagógicas, 
berçários com fraldário 
e lactário, secretaria, 
refeitório, banheiros e 
área de serviço. A uni-
dade também respeita 
todas as normas de se-
gurança e de acessibili-
dade.  

Programa Creche 
Escola 

Para a viabilização 

da obra, os municípios 
devem apresentar um 
terreno compatível com 
um dos três modelos de 
plantas oferecidos pela 
Secretaria da Educação, 
além da documentação 
requerida.  

 
A Pasta, por sua vez, 

efetua o repasse das 
verbas em sete parce-
las, mediante a execu-
ção das obras e só após 
o laudo da vistoria, emi-
tido pela FDE. A licita-
ção e condução dos ser-
viços podem icar tanto 
a cargo da Prefeitura, 
quanto da FDE. Com o 
projeto, o governo esta-
dual espera expandir o 
atendimento de alunos 
dessa faixa etária, prio-
ritariamente, em locali-
dades com maior vulne-
rabilidade social. 

Desde a sua implan-

tação, em 2011, foram 
entregues 422 unida-
des dentro do Programa 
Creche Escola e outras 
190 estão em execução. 
Na região de Jabotica-
bal já foram entregues 
9 unidades e outras 3 
estão em obras com 
previsão de 390 novas 
vagas. 

Ensinos fundamen-
tal e médio 

A Diretoria de Ensi-
no de Jaboticabal conta 
com 30 escolas estadu-
ais e mais de 15 mil alu-
nos nos ensinos funda-
mental e médio. Dentre 
as unidades, 7 adotam 
o modelo de tempo in-
tegral e oferecem uma 
grade horária superior 
a sete horas por dia. Há, 
ainda, 4 unidades do 
Centro de Estudos de 
Línguas (CEL), com au-
las gratuitas de idiomas.
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Crédito imobiliário 
cresce 30% em junho 

e indica retomada do setor

De acordo com a Abe-
cip (Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança), 
os i nanciamentos imobi-
liários com recursos das 
cadernetas do SBPE (Siste-
ma Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo) atingiram 
R$ 9,27 bilhões em junho 
de 2020. A alta é de 29,9% 
em relação ao mês anterior 
e de 52,8% no comparativo 
com junho de 2019.

Além disso, junho deste 
ano, o terceiro mês com-
pleto sob distanciamento 
social, obteve o melhor 
resultado desde janei-
ro de 2015. Para Cláudio 
Hermolin, presidente da 
BR Brokers e da Ademi/RJ 
(Associação de Dirigentes 
de Empresas do Mercado 
Imobiliário), como o setor 
é lastreado no crédito, os 
dados indicam que uma re-
tomada veloz.

“Apesar de uma queda 
inicial no volume de ven-
das de imóveis logo após 
o decreto de quarentena, 
a força que o crédito imo-
biliário demonstrou nos 
últimos três meses me faz 
acreditar em uma recupe-
ração mais rápida do que 
se imaginou no início da 
pandemia. É a alavanca do 
setor”, diz Hermolin, em 
entrevista à Smartus.

Para isso, o especialista 
entende que tem sido fun-
damental a continuidade 
de cortes na Selic, além da 
manutenção dos juros do 
i nanciamento imobiliário 
em patamares baixos nas 
instituições i nanceiras, 
as quais têm facilitado o 
acesso ao crédito através 
de medidas como carência 
para o pagamento da pri-
meira parcela. 

“Em outras crises, como 
em 2015, a postura dos 
bancos foi mais restritiva. 
Se não houver impacto nas 
taxas de juros nem mudan-
ça na política de concessão 
de crédito por parte dos 
bancos, o setor imobiliário 
deve realmente sair forte 
da crise”, ai rma o especia-
lista.

O presidente da Ade-
mi/RJ acredita, portanto, 
que essa combinação de 
estímulos será capaz de 
neutralizar os vetores ne-
gativos implantados pela 
pandemia. Estes, por sua 
vez, estão bastantes liga-
dos ao cenário macroeco-
nômico, que conta com 
aumento do desemprego, 
queda da renda e instabili-
dade econômica. 

“Quando os juros do cré-
dito imobiliário caíram de 
9% para 7%, o público-al-

P/ 
LUCAS RAMOS

vo do mercado aumentou 
quase em 40%. Ou seja, a 
renda necessária para ob-
ter um i nanciamento di-
minuiu e mais famílias pu-
deram adquirir um imóvel. 
Esse aumento que ocorreu 
no target deve minimizar o 
impacto da crise econômi-
ca no setor”, garante Her-
molin.

Ticket médio de menor 
valor

Se o acesso ao crédi-
to imobiliário está mais 
abrangente com o cená-
rio de baixos juros, este é 
justamente um dos moti-
vos para que os i nancia-
mentos imobiliários com 
recursos do SBPE venham 
aumentando. Mesmo que 
o SBPE não tenha tanta re-
levância em operações do 
Minha Casa, Minha Vida, o 
ticket médio das unidades 
i nanciadas caiu em rela-
ção ao último mês.

O movimento pode ser 
verii cado pelo fato de as 
unidades i nanciadas em 
junho terem registrado au-
mento de 33,5% no compa-
rativo com o mês de agosto, 
enquanto a alta do volume 
i nanciado foi menor, de 
29,9%. “Isso comprova que 
a redução nas taxas de ju-
ros possibilitou que novas 
famílias tivessem acesso 
ao crédito imobiliário”, cita 
Hermolin.

O especialista lembra 
ainda que, além das famí-
lias de menor renda, inves-
tidores também têm exer-
cido papel importante na 
demanda do mercado imo-
biliário: “Muitos estão pre-
ocupados com a volatilida-
de da Bolsa e do câmbio. 
Por isso, migram investi-
mentos para ativos reais, 
como imóveis, buscando 
proteger o patrimônio”.

Captação líquida da pou-
pança

Em junho, a captação lí-
quida da poupança foi de 
R$ 14,4 bilhões, a mais 
elevada do mês de junho 
e a quarta maior de toda 
a série histórica, iniciada 
em julho de 1994. A maior 
captação ocorreu em maio, 
R$ 30,3 bilhões.

Segundo a Abecip, os 
altos valores decorrem de 
um conjunto de fatores: re-
dução do consumo, maior 
preocupação i nanceira 
das famílias com o futuro 
próximo, queda da renta-
bilidade de aplicações de 
renda i xa e volatilidade no 
mercado de renda variável.

Caixa segue dominando 
o crédito imobiliário

Com R$ 4,6 bilhões i -
nanciados para aquisição 
ou construção de mais de 
16 mil imóveis no mês de 
junho, a Caixa segue lide-
rando as cartas de crédito 
imobiliário, seguida por 
Bradesco, Itaú, Santander 
e Banco do Brasil. A par-
cela da Caixa representou, 
aproximadamente, 50% do 
total de i nanciamentos.

Fonte: https://smartus.
com.br/credito-imobilia-
rio-junho-sbpe-poupanca/

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Vista Alegre do Alto e Taiaçu tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 12/08/2020 das 01h26 às 11h56. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento 
danificado.

Comunicado


                  

            
           
  
 
               

   


               
           
              


  
 
             
                
                


                
 
             
  
 


            
                
 




 
 
 
 





             



     

             
  
                    
              
   


 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: ELEVADORES PEREIRA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PE-

ÇAS LTDA
FUNDAMENTO: Dispensa nº 44/2020
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção men-

sal preventiva de elevador, conforme especiicações.
VALOR TOTAL: R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/08/2020

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JABOTICA-

BAL – SAAEJ
FUNDAMENTO: Inexigibilidade de Licitação N° 01/2020
OBJETO: Contratação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto 

na Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada à Rua Barão do Rio Branco nº 765, 
Centro, em Jaboticabal-SP.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.316,48 (quatro mil, trezentos e dezesseis re-
ais e quarenta e oito centavos).

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/03/2020

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 31/2020

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

Art. 1º. O artigo 5º do Ato da Presidência nº 20/2020 passará a vigo-
rar com a seguinte redação:

“Art. 5º Permanecem suspensas as autorizações de viagem.
Parágrafo único: Excetua-se a suspensão de que trata o ‘ca-

put’ deste artigo em hipóteses excepcionais, mediante justiicativa do solicitante 
e deferimento pelo Presidente da Mesa Diretora.”

Jaboticabal, 12 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 32/2020

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

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020
nº 30/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.088 de
24 de julho de 2.020, que Estende a medida de quarentena de que trata o Decreto 
nº 64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 31 de agosto 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 e 
nº 31/2020.

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

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação

Jaboticabal, 14 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 33/2020

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

Nos termos do item XIII, subitem 6 do edital do  Concurso 
nº 001/2018, publicado no Jornal Oicial do Município de 06 de março de 2.018, que 
dispõe sobre o concurso público para provimento de vagas desta Câmara Muni-
cipal, homologado em 17 de agosto de 2.018, PRORROGAR POR MAIS 02 
(DOIS) ANOS a validade do referido certame, na forma autorizada pelo art. 37, inciso
III, da Constituição Federal e pelo art. 8º da Lei Municipal 3.736 de 03 de abril de 
2008– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do Município de Jaboticabal – e 
alterações posteriores.

E para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o 
presente edital.

Jaboticabal, 14 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Vista Alegre do Alto e Taiaçu tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 12/08/2020 das 01h26 às 11h56. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento 
danificado.

Comunicado
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Oportunidade para negociar 
dívidas com 100% de desconto em 

juros e multas

Prefeitura realiza higienização do Paço Municipal, 
vias públicas e demais prédios públicos

A Prefeitura de Ja-
boticabal informa que 
começa em 1º de se-
tembro o Programa de 
Recuperação Fiscal (RE-
FIS 2020). A iniciativa 
garante benefícios aos 
contribuintes interessa-
dos em renegociar débi-
tos de IPTU, ISS e outras 
pendências.

“Em período de pan-
demia, o REFIS auxilia 
a Prefeitura que precisa 
arrecadar para garantir 
os serviços e também 
o munícipe que precisa 
regularizar sua situação 
perante o município. 

Peço que todos se aten-
tem aos prazos e condi-
ções”, airma a Secretá-
ria da Fazenda, Ângela 
Nazário Fonseca.

Atenção para os pra-
zos e condições de pa-
gamento:

Para pagamento, à 
vista: 

De 1º de setembro até 
19 de outubro de 2020, 
anistia de 100% dos ju-
ros e multa de mora;

De 20 de outubro 
até 30 de novembro de 

2020, anistia de 80% 
dos juros e multa de 
mora;

De 1º de dezembro 
até 22 de dezembro de 
2020, anistia de 70% 
(setenta por cento) dos 
juros e multa de mora.

Para pagamentos par-
celados: 

De 01 de setembro até 
19 de outubro de 2020, 
anistia de 60% (sessenta 
por cento) dos juros e 
multa de mora, parcela-
do em 12 (doze) vezes; 

De 20 de outubro 
até 30 de novembro de 
2020, anistia de 50% 
(cinquenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 10 
(dez) vezes;

De 1º de dezembro 
até 22 de dezembro de 
2020, anistia de 40% 
(quarenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 06 
(seis) vezes.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato é o (16) 3209-
3300.

Desde o inal da últi-
ma semana, a Prefeitu-

ra de Jaboticabal reali-
za mais uma etapa de 

higienização de ruas, 
avenidas e prédios pú-

Ações são importantes na prevenção contra o coronavírus

blicos do município. 
Utilizando uma solu-

ção de hipoclorito, os 
caminhões realizaram 
a limpeza em pontos 
estratégicos de grande 
concentração.

Na última semana, foi 
realizado a higieniza-
ção do Paço Municipal e 
foram iniciadas as ações 
nos Ciafs. “O combate à 
Covid-19 tornou-se um 
grande desaio. Além de 
todas as ações já ado-
tadas, diariamente so-
mos obrigados a tomar 
decisões importantes 
para garantir que nos-
so município continue 
atuando com eicácia 
no combate à doença”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

Ações fundamentais 
– Desde o início da pan-
demia, Jaboticabal vem 
intensiicando uma sé-
rie de ações que vão 
desde a organização do 
Centro de Atendimento 
à Covid-19, no Coronel 
Vaz, a distribuição gra-
tuita de máscaras, hi-
gienização das ruas e 
avenidas e o aumento 
dos leitos de UTI. 

“Fazemos a nossa 
parte, agora, peço a co-
operação de toda popu-
lação. Nesse momento é 
fundamental que todos 
adotem os critérios de 
isolamento social. Jun-
tos vamos vencer essa 
guerra”, inaliza Hori.


