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Biblioteca Municipal retoma atividades

Biblioteca Pública Municipal Júlia Luiz Ruete voltou a atender o público. Devido a pandemia do novo coronaví-
rus, será permitido somente a devolução e retirada de livros, continuando suspensas as atividades de visitação.

Seguindo os protocolos e recomendações de saúde, o horário de atendimento ao público será das 8h30 às 
11h e das 13h30 às 16h30, com o usuário sendo atendido pelo portão de acesso à varanda, respeitando o dis-
tanciamento.

Espaço está aberto para entrega e retirada de livros; 
permanência para leitura e pesquisa continuam proibidas

Câmara de Jaboticabal aprova nove 
projetos em sessão ordinária

O projeto de lei que proíbe a venda, oferta, fornecimento, entrega e consumo de bebida alcoólica a 
menores de 18 anos de idade nos estabelecimentos comerciais de Jaboticabal, tais como supermerca-
dos, padarias, bares, restaurantes, entre outros (PL nº 348/2020), foi aprovado por unanimidade em 
sessão ordinária na noite de segunda-feira (21/09), na Câmara Municipal de Jaboticabal. 

CEI conclui apuração de supostas irregularidades 
no SAAEJ e apresenta relatório fi nal

A Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) aberta 
na Câmara Municipal de 
Jaboticabal para apurar 
possíveis irregularida-
des nos investimentos 
e manutenções da rede 
de água do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal (SAAEJ) 
apresentou na noite de 
segunda-feira (21/09), 
em sessão ordinária, o 
relatório final.

Google registra um aumento 
de 668% na busca por casas 

para alugar

P/ LUCAS RAMOS 
Ao que tudo indica, a queda na taxa básica de juros, 

a consequente reação de bancos para tornar as opções 
de financiamento mais atrativas, além da mudança na 
relação das pessoas com suas casas, vêm se refletindo 
na busca por novas opções de imóveis. É o que mos-
tram as buscas de brasileiros no Google.

Pesquisa exclusiva com brasileiros que se mudaram 
recentemente ou estão à procura de uma nova moradia 

sinaliza recuperação do mercado imobiliário.

Calor extremo para 
Jaboticabal nos próximos dias

A Primavera começou e as notícias são de ferver. O 
ar seco e quente está ganhando força novamente e a 
temperatura vai subir muito no estado de São Paulo! 

ANIVERSÁRIANTES
Leia + Pág. 5

O Comendador Sidney Zocca nasceu em Jaboti-
cabal em 20 de Setembro de 1931. Filho de Ario-
dante Atilio Zocca e de Victoria Beraldi Zocca, é 
carinhosamente conhecido pelo apelido de “Pi-
tchinin”.

Túnel do Tempo “Jabuka” 
homenageou Sidney Zocca - 
“Pitchinin” no seu natalício
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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 

Google registra um aumento de 668% 
na busca por casas para alugar

Ao que tudo indica, a 
queda na taxa básica de 
juros, a consequente rea-
ção de bancos para tornar 
as opções de financiamen-
to mais atrativas, além da 
mudança na relação das 
pessoas com suas casas, 
vêm se refletindo na bus-
ca por novas opções de 
imóveis. É o que mostram 
as buscas de brasileiros 
no Google.

Segundo a empresa, o 
volume de pesquisas so-
bre o tema, que havia caí-
do 3% entre março e abril 
em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
cresceu 39% em agosto. 
“Esse índice é maior até 
mesmo do volume regis-
trado em janeiro, conside-
rado o mês de maior sazo-
nalidade para o segmento 
de imóveis e que, normal-
mente, registra 27% mais 
buscas que a média do 
ano”, explica Gustavo Sou-
za, diretor de negócios 
para serviços do Google 
Brasil.

“Casas para alugar”
Dados do buscador 

Agradeço pelo convite 
do Jornal A GAZETA, me 
dando a oportunidade de 
colaborar com pequenas e 
vigorosas reflexões sobre 
a Doutrina Espírita. Vene-
randa fonte de aprendi-
zado, quando permitimos 
que o Espiritismo adentre 
em nós, apuramos a len-
te com que enxergamos o 
mundo, as coisas, situa-
ções e pessoas, nos liber-
tando, paulatinamente, de 
medos, equívocos, apegos 
e amarras que nos fazem 
infelizes. 

Trago a lição ‘Felizes 
e infelizes’, do livro Opi-
nião Espírita, escrito por 

P/ LUCAS RAMOS

Pesquisa exclusiva com brasileiros que se mudaram recentemente ou estão à procura 
de uma nova moradia sinaliza recuperação do mercado imobiliário.

mostram também um 
crescimento considerável 
em agosto deste ano em 
comparação com agos-
to do ano passado nas 
buscas por imobiliárias 
(+33,2%), classificados 
(+30,2%) e incorporadoras 
(+23,7%). Mas o grande 
destaque ficou por conta 
do termo “casas para alu-
gar” – o mais buscado do 
mercado, com um aumen-
to de 668%.

Em relação ao mês de 
agosto do ano passado, 
houve ainda um cres-
cimento significativo 
na procura por aluguel 
(+66,69%) e compra/ven-
da (+66,73). O interesse, 
segundo o Google, vem 
acompanhado por outros 
temas correlacionados, 
como financiamento imo-
biliário e programas de 
governo como o Minha 
Casa Minha Vida (atual 
Casa Verde e Amarela), 
cujas buscas cresceram 
40% em agosto.

Enquanto isso, a catego-
ria de “aluguel por tempo-
rada” segue com demanda 
retraída quando compara-
da com o último ano (-1%), 
mas reage às medidas de 
flexibilização. Em agos-

to, as buscas cresceram 
27% em relação a julho, 
quando a demanda nor-
malmente é mais alta por 
causa das férias escolares.

Por que mudar?
Os resultados de uma 

pesquisa feita pelo Goo-
gle com 1.000 pessoas 
que se mudaram nos últi-
mos seis meses ou preten-
dem se mudar no próximo 
semestre mostram que 
a casa própria continua 
sendo o sonho do brasi-
leiro, mas outros fatores 
também influenciam na 
decisão de mudar de imó-
vel, como um espaço que 
não atende mais às neces-
sidades (28%); o sonho da 
casa própria (25%), a falta 
de condições financei-
ras para seguir no imóvel 
(22%), o crescimento da 
família (15%) e a mudança 
de emprego (15%).

A mudança na relação 
das pessoas com suas ca-
sas também fica evidente 
no recorte que traz os ter-
mos relacionados às bus-
cas por “em casa”. Nessa 
categoria, as buscas que 
mais cresceram entre 
março e agosto em rela-
ção ao período pré-pan-
demia foram “estudar em 
casa” (6.000%), “cozinhar 

em casa” (320%), “treinar 
em casa” (300%), “traba-
lhar em casa” (26%) e, cla-
ro, “ficar em casa” (mais 
de 200x).

As opções de lazer tam-
bém precisaram ser rein-
ventadas por causa do 
confinamento. A procura 
por churrasqueira cres-
ceu 110% em agosto em 
relação ao ano passado, 
assim como piscina (93%) 
e varanda (63%). “Com o 
distanciamento social, a 
relação com a casa trou-
xe muitos novos signi-
ficados e necessidades 
funcionais: passou a ser 
o local de trabalho, estu-
do, exercícios e de contí-
nua atenção, seja pela ne-
cessidade de assumir as 
tarefas domésticas, seja 
para cuidar das famílias 
em um regime de 24 ho-
ras por dia, sete dias por 
semana”, diz Souza. “Isso 
gerou uma forte necessi-
dade de aprendizado para 
adaptar rotinas que antes 
não eram feitas em casa à 
nossa nova realidade.”

Fonte: https://exame.
com/mercado-imobilia-
rio/google-busca-por-
-casas-para-alugar/?utm_
source=whatsapp

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 20/09/2020 das 01h49 às 22h39. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi substituído.

Comunicado

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

Emmanuel e André Luiz, 
através da mediunidade 
cristalina de Francisco 
Cândido Xavier. Boa leitu-
ra! Ótimas reflexões! Siga-
mos com Jesus! 

FELIZES E INFELIZES
O conceito espírita da 

felicidade nem sempre 
enxerga os felizes onde o 
mundo os coloca.

Há pessoas que requisi-
tam conforto demasiado, 
na preocupação de serem 
felizes, e acabam infeli-
zes, estiradas no tédio.

Criaturas aparecem, 
pleiteando destaque e, em 
se crendo ditosas por ob-
tê-lo, confessam-se infor-
tunadas depois, quando 
se reconhecem inabilita-
das para os encargos que 
receberam.

Há felizes nas mesas 
lautas, comprando enfer-
midades com os excessos 
a que se afeiçoam e infe-
lizes, na carência mate-
rial, entesourando valores 
imperecíveis, no proveito 
das lições que o mundo 
lhes reservou.

Em toda parte, surpre-

endemos os felizes de 
saúde, que abusam da ro-
bustez, caindo na desen-
carnação prematura, e os 
infelizes de doença, que 
senhoreiam longa vida 
pelo respeito que dedi-
cam ao corpo.

Em todos os lugares, os 
contrastes aparentemente 
chocantes… Situações ri-
sonhas, muitas vezes, ge-
ram suplícios porvindou-
ros, por não saber quem 
as possui, empregar cri-
teriosamente a felicidade 
que lhes foi emprestada. 
Aqui e além, surgem, sem 
conta, os felizes-infelizes 
nos enganos a que se arro-
jam e os infelizes-felizes, 
nas provações em que se 
elevam.

Sócrates, considerado 
infeliz, é o pai da filoso-
fia. Anytos, imaginado fe-
liz, ainda hoje, no concei-
to do mundo, é o carrasco.

Jesus, suposto infeliz, 
é o renovador do mundo. 
Barrabás, julgado feliz, 
até agora, na memória dos 
homens, é o malfeitor.

Apliquemos o entendi-
mento espírita aos aconte-

cimentos cotidianos e ve-
rificaremos que os felizes 
e os infelizes não estão 
qualificados pela abastan-
ça ou pela indigência que 
entremostrem nos qua-
dros exteriores. São e se-
rão sempre aqueles que, 
em qualquer circunstân-
cia, edificam a felicidade 
para os outros, de vez que 
as leis da vida determi-
nam seja a criatura medi-
da pelas outras criaturas, 
especificando que a feli-
cidade ou a infelicidade 
articuladas por alguém, 
nos caminhos alheios, se 
voltem, matematicamen-
te, para quem os formou.

Emmanuel
********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, que 
realiza palestras espíritas 
e atua no Centro Espírita 
A Caminho da Luz, na Ala-
meda Rafael Linardi, 160 
– Jardim Morumbi - Jabo-
ticabal/SP. Facebook.com/ 
ceacaminhodaluzjab e 
youtube.com/ Centro Es-
pírita A Caminho da Luz 
de Jaboticabal

EDITAL DE RETIFICAÇÃO LEILÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
A Leiloeira Oficial Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, autorizada 
pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, inscrito no CNPJ n° 90.400.888/0001-
42, vem por meio desta, retificar o edital de leilão publicado neste jornal “A Gazeta de Jaboticabal” no 
dia de 19 de setembro de 2020, referente ao nome do fiduciante, e número da vaga de garagem dos 
apartamentos 07 e 08 no quanto segue: onde se lê: “CONSTRUÇÕES METÁLICAS CALDEIRARIA 
E EQUIPAMENTOS LTDA”; Apartamento n° 07, localizado no 2° andar, com 68,0700m² de área útil ou 
privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta individual e 
determinada como de número 06 ...; e Apartamento n° 08, localizado no 2° andar, com 68,0700m² de 
área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de garagem coberta 
individual e determinada como de número 07 ...”, leia-se: “CCM CONSTRUÇÕES METÁLICAS 
CALDEIRARIA E EQUIPAMENTOS LTDA; Apartamento n° 07, localizado no 2° andar, com 
68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) vagas de 
garagem coberta individual e determinada como de número 07 ...; e Apartamento n° 08, localizado no 
2° andar, com 68,0700m² de área útil ou privativa, e área total de 88,5360m², com direito a 01 (uma) 
vagas de garagem coberta individual e determinada como de número 08 ... ”. (5514_01 Sc)
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Câmara de Jaboticabal aprova nove 
projetos em sessão ordinária

O projeto de lei que 
proíbe a venda, oferta, 
fornecimento, entrega e 
consumo de bebida al-
coólica a menores de 18 
anos de idade nos esta-
belecimentos comer-
ciais de Jaboticabal, tais 
como supermercados, 
padarias, bares, restau-
rantes, entre outros (PL 
nº 348/2020), foi apro-
vado por unanimidade 
em sessão ordinária na 
noite de segunda-feira 
(21/09), na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal. 

Com a aprovação, 
proprietários, funcio-
nários ou prepostos de 
estabelecimentos que 
comercializam bebidas 
alcoólicas deverão pas-
sar por um curso de 
prevenção e orientação 
quanto aos efeitos da 
bebida alcoólica, prin-
cipalmente quando usa-
da antes dos 18 anos, 
a ser ministrado pelo 
Município, com carga 
horária de 2 horas. O 
curso deverá ser gra-
tuito e oferecido pelo 
Município em todos 
os bimestres do ano. 
Além disso, os alvarás 
de funcionamento só 
poderão ser renovados 
se o estabelecimento 
apresentar a certifica-
ção do curso. Festas e 
quermesses também 
estão inseridas no tex-
to aprovado, e para a 

obtenção do alvará de 
realização do evento, 
deverá ser comprova-
do que os empregados, 
funcionários ou volun-
tários que trabalharão 
no evento concluíram 
o curso a ser ofereci-
do pelo Município. Em 
caso de descumprimen-
to, a multa vai de R$ 
2.761,00 e pode chegar 
a R$ 138.050,00 (con-
siderando o valor atual 
da UFESP, de R$ 27,61), 
e em caso de reincidên-
cia, o estabelecimento 
ou evento será interdi-
tado, além de ter a cas-
sação do alvará de fun-
cionamento. O projeto 
segue para a sanção ou 
veto do prefeito muni-
cipal, José Carlos Hori.

Igualmente foram 
aprovadas em definiti-
vo, de forma unânime, 
outras seis proposições 
constantes da Ordem do 
Dia: o PL nº 338/2020, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone (DEM), 
que denomina a área 
adquirida pela Prefei-
tura Municipal de Ja-
boticabal, próximo ao 
Câmpus da Unesp, de 
“Parque de Desenvolvi-
mento Tecnológico Be-
nedicto Tobace”; o PL 
nº 347/2020, de autoria 
do vereador Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, que 
denomina a Rua L do Lo-
teamento Planalto Ver-

de I, de “Deivid Cami-
lotti”; o PL nº 350/2020, 
de autoria do vereador 
Pepa Servidone, que de-
nomina a estrada rural 
JBT 050, que liga Jaboti-
cabal a Taquaritinga, de 
“Raimundo Saurin”; o 
PDL nº 82/2020, de au-
toria do vereador Beto 
Ariki (PTC), que outorga 
o Título de Cidadã Jabo-
ticabalense à Dra. Ira-
maia da Rocha; o PDL nº 
83/2020, de autoria do 
vereador Samuel Cunha 
(PODEMOS), que conce-
de Diploma de Honra ao 
Mérito ao Professor Car-
los César Ignácio (Loyo-
la); e o PDL nº 84/2020, 
de autoria do vereador 
Luís Carlos Fernandes 
(PODEMOS), que outor-
ga Título de Cidadão 
Jaboticabalense a Lucas 
Souza Ramos Neto.

Já os projetos de lei 
nº 351/2020, que de-
nomina de “Prof. Walde-
mar Martins” a Área de 
Lazer entre a Av. Cae-
tano Merlino, Travessa 
Augusto Tonanni, Av. 
Aristides Cardoso da 
Cunha e Alameda Prof. 
Maria das Dores Ferrei-
ra Bastos, entre o Jar-
dim São Marcos I e o 
Residencial Barcelona; 
e o PL nº 352/2020, que 
denomina a área de la-
zer entre a Alameda Ze-
non Vargas da Silva, Av. 

CEI conclui apuração de supostas irregularidades 
no SAAEJ e apresenta relatório final

A Comissão Especial 
de Inquérito (CEI) aber-
ta na Câmara Munici-
pal de Jaboticabal para 

apurar possíveis irregu-
laridades nos investi-
mentos e manutenções 
da rede de água do Ser-

viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ) apresentou na 
noite de segunda-feira 

(21/09), em sessão or-
dinária, o relatório fi-
nal.

O documento, lido 
na sessão pelo relator 
da CEI, vereador Luís 
Carlos Fernandes (PO-
DEMOS), aponta cinco 
itens que estariam di-
retamente relaciona-
dos à falta de água na 
cidade. O primeiro de-
les é a transferência 
da responsabilidade da 
coleta de resíduos só-
lidos (lixo doméstico) 
da Prefeitura Municipal 
para o SAAEJ, a partir 
de 2009, sem que hou-
vesse repasse de recei-
ta da Prefeitura para a 
autarquia. Segundo o 
relatório, a coleta de re-
síduos teria trazido ao 
SAAEJ uma despesa de 
R$ 32 milhões. “Como 
não houve nenhum re-
passe de receita da Pre-

feitura Municipal para 
suprir essa despesa... 
foi utilizado dinheiro 
da receita auferida com 
a água, o que compro-
meteu drasticamente os 
investimentos necessá-
rios para modernizar 
e acompanhar as de-
mandas [de água], cada 
vez maiores, devido ao 
crescimento natural do 
município”.

Outro item apontado 
pela CEI, formada ainda 
pelos vereadores Pau-
lo Henrique Advogado 
(PATRI) - presidente - e 
Pepa Servidone (DEM) 
- membro, diz respei-
to à liberação de novos 
loteamentos sem pla-
nejamento com o abas-
tecimento de água. De 
acordo com o relatório, 
“entre os anos de 2004 
e 2020, foram liberados 
23 novos loteamentos 

pela Prefeitura Munici-
pal, sendo que em ape-
nas dois deles foi exigi-
do a construção de poço 
para abastecimento de 
água dos mesmos”.

O sistema de capta-
ção de água defasado 
em relação ao cresci-
mento da demanda tam-
bém foi assinalado na 
conclusão, bem como 
a falta de investimento 
em tecnologia para co-
nhecimento, acompa-
nhamento e controle do 
sistema de distribuição 
de água, e falta de mão 
de obra qualificada no 
setor de engenharia.

O texto foi encami-
nhado na sexta-feira 
(25/09) para o Ministé-
rio Público de Jabotica-
bal para a adoção das 
medidas legais cabí-
veis. 

Capitão Francisco Bor-
ges de Godoy Macota, 
Rua Francisco Ribeiro, e 
Travessa Gentil da Cruz 
Lopes, no Jardim Nova 
Aparecida, de “Maria 
Aparecida Chioda Mar-
ques”, ambas de autoria 
do vereador João Bassi 
(PATRI), foram retirados 
da Ordem do Dia pelo 
autor por força de re-
querimento aprovado 
pela unanimidade dos 
vereadores, tendo a vo-
tação adiada.

INCLUSÕES – Além 
das matérias previs-
tas originalmente na 
Ordem do Dia, outros 
dois projetos foram 
incluídos pelos parla-

mentares para aprecia-
ção em plenário com 
dispensa de tramitação 
nas comissões da Casa, 
ambos aprovados por 
unanimidade. São eles: 
o PL nº 362/2020, de 
autoria da totalidade 
dos vereadores, que al-
tera as atribuições dos 
cargos de Assessor da 
Presidência, Assessor 
de Gabinete e Asses-
sor Técnico da Escola 
do Legislativo, além de 
extinguir os cargos de 
diretor de departamen-
to da Casa contidos na 
lei que dispõe sobre a 
Estrutura e o Quadro 
de Servidores do Poder 
Legislativo Municipal 
(Lei nº 4677/2015), e o 

PL nº 354/2020, de au-
toria do vereador Pau-
lo Henrique Advogado, 
que dispõe sobre o res-
peito da Administração 
Pública Municipal à dig-
nidade e integridade se-
xual de crianças e ado-
lescentes, pessoas em 
desenvolvimento que 
merecem prioridade 
absoluta, conforme dis-
posto na Constituição 
Federal e leis federais.

A íntegra da sessão 
ordinária está disponí-
vel no portal de vídeos 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br), 
e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(WEBTV CMJaboticabal).

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Córrego Rico, onde está instalado o sistema de captação de água de Jaboticabal. 
Foto: Ana Paula Junqueira/CMJ
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DIA DAS CRIANÇAS
Chegando!!!

ANTECIPE SUAS COMPRAS
NA LOJA QUE MAIS ENTENDE DE PRESENTES

16 99726-7166
faça sua reserva
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Tem new face chegando no pedaço

O ESPETÁCULO DA VIOLÊNCIA NA 
FAVELA em Cidade de Deus

estou falando da 
linda Luana Lima, 
mais uma aposta 
First Models dando 
os primeiros passos 
e sendo preparada 
para acontecer. Com 
apenas 17 anos de 
idade já demonstra 
muito talento e prova 
diante das lentes que 
veio para arrebentar.

Sua beleza é toda 
trabalhada sobre 
1,76 de altura e atitu-
de, e conta ainda com 
um rosto em traços 
exuberantes que es-
tampará muitos tra-

Cidade de Deus 
(2002), um filme 
brasileiro de ação, 
dirigido por Fernan-
do Meirelles e Ka-
tia Lund, adaptado 
do romance homô-
nimo de Paulo Lins 
(1997) pelo roteirista 
Bráulio Mantovani, 
marcou a indústria 
cinematográfica bra-
sileira inaugurando 
um novo momento 
para a sétima arte 
em um cenário que 
prevalecia a depen-
dência  tecnológica, 
governamental e a 
dominação estran-
geira na cadeia pro-
dutiva do cinema 
nacional. E por estes 
motivos tão trans-
gressores que escolhi 
a obra para estrear 
esta coluna no jornal 
A GAZETA, a qual co-
loco todo o meu en-
tusiasmo como prin-
cipiante nesta sina 
que é ser jornalista.

O longa retrata o 
avanço do crime or-
ganizado e do tráfico 
de drogas na  comu-
nidade carioca Cida-
de de Deus narrada 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

balhos pelo mundo.
Não há dúvidas que 

será um sucesso!
De olho nela!

FELIZ ANIVERSÁRIO

Bárbara Carvalho

na perspectiva do 
personagem Busca-
pé, interpretado por 
Alexandre Rodrigues, 
que cresce fascinado 
com a possibilidade 
de ser fotógrafo, ins-
pirado pela Imprensa 
Marrom que frequen-
temente cobre as tra-
gédias que ocorrem 
na favela para o gran-
de público.

Além da crítica ex-
plícita que a película 
nos traz à conduta 
corrupta da polícia 
na favela e ao siste-
ma bem articulado 
do tráfico de drogas, 
em segundo plano 
Cidade de Deus nos 
apresenta a voraz in-
fluência da mídia na 
construção dos este-
reótipos da favela e 
de seus moradores 
quando indica as mo-
tivações sensaciona-
listas da imprensa ao 
explorar as tragédias 
de uma comunidade 
socialmente fragili-
zada.

Por fim, o longa 
conduz o especta-
dor a pensar o papel 
da mídia como man-
tenedora das estru-
turas ideológicas já 
existentes na socie-
dade uma vez que 
cria um consenti-
mento em seu públi-
co que ajuda a legiti-
mar a repressão do 
Estado e da polícia 
ao criminalizar as pe-
riferias. Nos fazendo 
refletir que o discur-
so de independência 
e imparcialidade que 
a mídia sustenta em 
diversos níveis, está 
pautado pelo proto-
colo acordado entre 
as emissoras e o sis-
tema político e esta-
tal o qual estão inse-
ridas.

(Escrito em 
22.09.2020)

Isabela, Erica, Katrine, Brena, Amanda, Juliana e Daniane.

As atendentes da Netbarretos estão no Jaboticabal Shoppinga à disposição, para dar consultoria 
e esclarecer quaisquer duvidas para assinantes e futuros clientes. Faça uma visita e comprove!

Rubens Sotelo,  Parabéns pelo dia23/09! Desejamos que você 
seja muito feliz e nunca deixe que nenhuma nuvem esconda o sol 
que brilha nos seus sonhos  e projetos.

Feliz Aniversário Thomas Ferreira! Que sua vida seja cheia de 
bons e felizes momentos. Parabéns pelo dia 23/09!

Olavo Ganga Frizzas... que a esperança, a alegria de viver, a paz 
e a saúde sejam dádivas renovadas em sua vida hoje e que se esten-
dam por todo o ano. Feliz Aniversário pelo dia 28/09!

Caio Martucci, que todos os seus sonhos sejam realizados e todos 
os seus desejos sejam alcançados. Feliz Aniversário pelo dia 28/09!

Marco Antonio Aranha, a vida é um milhão de novos começos 
movidos pelo desafio sempre novo de viver e fazer todo sonho bri-
lhar. Feliz Aniversário pelo dia 26/09!

Patrícia Ferreira, que o dia 01/10 seja de festa, comemoração, 
repleto de diversão e alegria, assim como os dias que virão. Você é 
muito especial. Feliz Aniversário!

Marcos Palazzo... dia 01/10 será um dia especial. É o dia do seu 
aniversário. Desejamos a você tudo de bom e que Deus possa lhe 
dar muita saúde, paz e alegria.

Marcelo Soares... desejamos muita paz, alegria, sorte e sucesso 
para você, sempre! Feliz Aniversário pelo dia 23/09!
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O Comendador Sid-
ney Zocca nasceu em 
Jaboticabal em 20 de 
Setembro de 1931. Filho 
de Ariodante Atilio Zoc-
ca e de Victoria Beraldi 
Zocca, é carinhosamen-
te conhecido pelo apeli-
do de “Pitchinin”.

Sidney Zocca encar-
nou o protótipo de em-
presário dinâmico, de 
espírito empreendedor 
e de qualidades huma-
nas de alto nível.

Começou aos 10 anos 
de idade, a frequentar a 
firma “Irmãos Zocca “, 
dirigida então pelo seu 
genitor Ariodante Atí-
lio Zocca e seu tio Pli-
nio Zocca. Nessa época 
a firma executava ser-
viços de recuperação 
de engenhos de cana, 
máquinas algodoeiras, 
equipamentos de ge-
ração de vapor, assim 
como verdadeiras obras 
de arte, no setor de ser-
ralheria.

Em 1.944, com a eclo-
são da 2ª Guerra Mun-
dial houve a paralisa-
ção de importação de 
equipamentos e com-
ponentes estrangeiros. 
Por essa razão, a firma 
Anderson Clayton, es-
colheu Jaboticabal para 
sediar seu almoxari-
fado central, porque a 
firma “Irmãos Zocca” 
era a única capaz de 
recuperar e fabricar as 
peças necessárias à sua 
empresa. Nessa época, 
o adolescente Sidney 
Zocca já tinha nítida 
visão das necessidades 
de indústria mecânica 
e procurava não só pro-
duzir, como aperfeiçoar 
os equipamentos fabri-
cados por eles.

Graças à sua visão 
empresarial e ao espí-
rito lutador, em 1947, 
a firma “Irmäos Zocca”, 
produziu dois Tornos 
Mecânicos, modelo uni-
versal, cujo comércio 
se revelava bastante 
promissor. Era o grande 
salto da indústria arte-
sanal, para o mercado 

de manufatura de pre-
cisão.

Infelizmente, porém, 
a falta de matérias pri-
mas e componentes im-
pediu que a produção 
continuasse. Sidney, 
seu pai e seu tio - ho-
mens fortes a quem os 
revezes não os abatiam. 
Partiram então para a 
diversificação de seus 
produtos e passaram a 
produzir plantadeiras e 
adubadeiras de tração 
animal. Era a indústria 
a serviço de agricultu-
ra. Produziam também 
máquinas para traba-
lhar madeiras.

Eles não eram apenas 
homens de empresa, ti-
nham espíritos solidá-
rios e profundamente 
humanos, facilitavam 
as vendas de seus pro-
dutos para aqueles que 
deles necessitavam.

Na década de 50, com 
o surto desenvolvimen-
tista que tomou conta 
do país, facilitando o 
advento da Indústria 
automobilística e da 
tecnologia de alta pro-
dução, Sidney Zocca 
como empresário de 
larga visão e espírito 
de brasilidade, lança 
no mercado as famo-
sas Plainas Limadoras 
Zocca, que mais tarde, 
estariam disseminadas 
para o mundo todo, tor-
nando-se assim a firma 
Máquinas Operatrizes 
Zocca, o maior produ-
tor de Plainas Limado-
ras do mundo ociden-
tal, elevando também a 
nossa Jaboticabal.

Ainda nessa década, 
o Jovem Sidney, con-
traiu - matrimônio com 
a professora Thereza 
Manoela Ferreira Zoc-
ca, encontrando a com-
panheira ideal para as 
suas lutas e propósitos. 
Se antes ele lutava con-
tra todas as adversida-
des, agora tinha ao lado 
uma esposa para ajudá-
-lo e incentivá-lo.

Já com um grande 
parque Industrial e com 

o nome Zocca fundi-
do pelo mundo, Sidney 
não descansava e preo-
cupado com a formação 
profissional de seus 
funcionários, estabe-
lece intercâmbio com 
países europeus e ame-
ricanos, visando o aper-
feiçoamento de seus 
produtos e a troca de 
experiências e aperfei-
çoamento tecnológico. 
Em 1980, já detentor de 
um nome respeitável no 
setor industrial, Sidney 
fundou com dois sócios 
a Indústria Brasileira de 
Fresadoras S. A. “Infre-
sa” nas antigas Instala-
ções da saudosa Joagar 
na Nova Jaboticabal.

Nessa época, o qua-
dro de colaboradores 
das Máquinas Opera-
trizes Zocca, era de 
600 funcionários. A 
empresa crescia des-
mesuradamente e seu 
administrador e chefe, 
percebendo que não 
poderia dedicar-se com 
a eficiência necessária 
às duas indústrias, re-
solveu desligar-se da 
Infresa, que se mudou 
para São Bernardo do 
Campo. A situação eco-
nômica do país no iní-
cio da década de 80 era 
bastante difícil e a re-
cessão econômica ine-
vitável e cobrava o seu 
tributo aos capitães das 
indústrias. Com o seu 
coração partido, o ho-
mem, muito mais que 
a empresário, viu-se na 
contingência de despe-
dir 90% de seu quadro 
de pessoal.

No entanto, mais uma 
vez, o espirito tenaz de 
Sidney Zocca, prevale-
cia e como empresário 
de visão e descortino, 
resolveu montar um 
“staff” para com ele 
tentar soluções para os 
problemas enfrentados 
pela indústria nacional.

A sua luta não foi em 
vão. Em 1.984, já se en-
contrava em franco pro-
gresso readmitindo os 
funcionários de antes, 
despedidos com amar-
gura. Com a ascensão 
econômica, a firma Má-
quinas Operatrizes Zoc-
ca Ltda. passa a produ-
zir máquinas bastante 
sofisticadas, inclusive 
adentrando na ciência 
dos computadores.

A empresa ampliou 
as suas instalações, 
passando de 18.000 
para 50.000m², sediada 

no alto da Nova Jaboti-
cabal. Não era só o pro-
gresso material que se 
concretizava, o Homem 
também estava nos pla-
nos desse empresário, 
que insistia no aper-
feiçoamento de seus 
recursos humanos, 
proporcionando opor-
tunidades e benefícios 
aos que compartilham 
de sua luta.  Teve seus 
méritos reconhecidos, 
assim em 31 de março 
de 1.968, foi condeco-
rado pela “Sociedade 
de Geografia Brasileira” 
com a Medalha “Briga-
deiro José Vieira Couto 
de Magalhaes” em con-
sideração aos seus mé-
ritos pessoais e dedica-
do culto à história da 
Pátria Brasileira.

Em 06 de agosto de 
1971 foi agraciado com 
a comenda da “Legião 
de Honra Marechal Ron-
don”, concedida àque-
les que repudiam a vio-
lência e respeitam o ser 
humano.

Em 1.978, ano do Ses-
quicentenário de Jabo-
ticabal - Sidney Zocca 
foi homenageado pela 
Câmara Municipal de 
sua terra com a meda-
lha Cultural e Comemo-
rativa, distinção essa 
concedida àqueles que 
com ele tem lutado em 
defesa dos interesses e 
grandeza de Jabotica-
bal.

As distinções recebi-
das, falam bem alto da 
personalidade de nosso 
homenageado. Sidney 
Zocca é uma daquelas 
pessoas cuja existên-
cia tem sido das mais 
profícuas. Se o admi-
ramos como empresá-
rio lutador e de visão, 
que não mede esforços 
para conseguir os seus 
objetivos, nos curva-
mos perante o homem, 
o cidadão, pois jamais 
permitiu que seus se-
melhantes fossem ex-
plorados ou tratados 
sem respeito ou digni-
dade. Sidney Zocca não 
é apenas um patrimô-
nio de Jaboticabal, é so-
bretudo, um legado da 
Humanidade!

Abel Zeviani
Produtor Cultural, 

Pesquisador Histórico 
e Assessor de Políticas 
Públicas

Jaboticabal - SP - Bra-
sil

Túnel do Tempo “Jabuka” homenageou 
Sidney Zocca - “Pitchinin” no seu natalício



SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020 7

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 745 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 21 de setembro de 2.020, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadã Jaboticabalense a Dra. Iramaia da Rocha 
e dá outras providências.

Autoria: Beto Ariki

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense a Dra. Iramaia da Rocha.
Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 

Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 22 DE SETEMBRO DE 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 22 DE SETEMBRO DE 2020.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 746 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordi-
nária realizada dia 21 DE SETEMBRO DE 2.020, aprovou e nos 
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboti-
cabal, promulga o seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO

Concede o Diploma de Honra ao Mérito ao senhor Professor CAR-
LOS CÉSAR IGNÁCIO (LOYOLA), e dá outras providências.

AUTORIA: SAMUEL CUNHA

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito ao Senhor Professor CAR-
LOS CÉSAR IGNÁCIO (LOYOLA)

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 22 DE SETEMBRO DE 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 22 DE SETEMBRO DE 2020.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 747 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 21 DE SETEMBRO, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte, 

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga o Título de Cidadão Jaboticabalense a Lucas Souza Ramos Neto.

Autoria: LUIS CARLOS FERNANDES

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Dr. Vinícius Lopes 
Emygdio de Faria.

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 22 DE SETEMBRO DE 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 22 DE SETEMBRO DE 2020.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO 

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 41/2020

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

CONCEDE, nos termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, ao 
servidor efetivo do Legislativo MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES, Função Grati-
ficada de Nível 2, para exercer atividades e encargos de média complexidade, como 
Ouvidor da Câmara Municipal, concomitantemente com as atribuições de seu cargo 
de origem junto ao Departamento Administração.

Revoga-se a Portaria nº 71/2018 a partir de 01 de setembro de 2.020.
Este ato entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 

dia 01 de setembro de 2.020.

Jaboticabal, 24 de setembro de 2.020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVI-
DONE

2º Secretário

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 42/2020

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

CONCEDE, nos termos do artigo 74 da Lei 4677, de 23 de abril de 2015, à ser-
vidora efetiva ANDRÉIA CRISTINA MANOEL, Função Gratificada de Nível 3, para 
exercer atividades e encargos de menor complexidade concomitantemente com as 
atribuições de seu cargo de origem junto ao Departamento Legislativo.

Revoga-se a Portaria nº 71/2018 a partir de 01 de setembro de 2.020.
Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao 

dia 01 de setembro de 2.020.

Jaboticabal, 24 de setembro de 2.020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVI-
DONE

2º Secretário

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SGP – SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação nº 66/2019
OBJETO: Prorrogação de prazo por 12 (doze) meses do contrato administrativo refe-
rente à assinatura anual de periódicos on-line sobre Licitações e Contratos, bem como 
fornecimento de orientações técnico-jurídicas sobre dúvidas ou casos concretos a 
serem enviados pela CONTRATANTE e respondidas pela CONTRATADA no prazo de 
24 (vinte e quatro) a 72 (setenta e duas) horas.
VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 8.389,92 (oito mil, trezentos e oitenta e 
nove reais e noventa e dois centavos).
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 27/09/2020

1924 - Esa foto retrata na épo-
ca a residência do sr. Inocêncio 
de Paula Eduardo, que  exerceu 
o cargo de Prefeito Municipal 
de Jaboticabal de 1928 até 1930. 
Essa bela moradia era referência 
social em nossa cidade. O casa-
mento do sr. Armando Lerro foi 
realizado nesse local, pois sua 
esposa pertencia aos Paula Edu-
ardo. Posteriormente, também 
residiu o sr. Pedro Alcântara e 
também por pouco tempo foi a 
Delegacia de Polícia. No início 
dos anos 60, serviu de moradia 
ao Juíz de Direito da Comarca e 
em 1972 foi instalada a Bibliote-
ca Pública.

Calor extremo para 
Jaboticabal nos próximos dias
A Primavera começou e 

as notícias são de ferver. 
O ar seco e quente que 
está ganhando força no-
vamente e a temperatura 
vai subir muito no estado 
de São Paulo! 

Nos próximos dias, va-
mos observar o sol forte 
e o calor ganhando cada 
vez mais força e a tempe-
ratura vai disparar com 
novos recordes podendo 
ser estabelecidos. A previ-
são para o fim de semana, 
é que esta onda de calor 
se espalhe sobre o estado 
de São Paulo. A tendência 
é que a  umidade relativa 
do ar caia podendo regis-
trar índices abaixo de 30% 
e 20%, principalmente no 
interior. Na capital paulis-
ta, há possibilidade de um 
novo recorde de tempera-
tura. 

Só para ter uma ideia, 
a temperatura nos pró-
ximos dias só aumenta e 
poderá ficar entre 35ºC 
e 37ºC, na cidade de São 
Paulo. Se isso acontecer, 
poderemos bater o recor-
de de calor desse ano, que 

é de 34,1ºC no dia 12 de 
setembro. É muito calor!

Veja o mapa abaixo de 
temperatura máxima para 

o dia 27 de setembro, pró-
ximo domingo. Conforme 
a indicação da legenda, as 
áreas em laranja, verme-

lho e rosa mostram a ele-
vação da temperatura por 
todo o estado.

Fonte: climatempo

RECORDANDO VELHOS TEMPOS

P/  CLOVIS ROBERTO CAPALBO

1942 - O radialista Bruno Sobrinho 
foi revelado pelo rádio jaboticabalense. 
Em 1940 recebeu convite para ser locu-
tor esportivo na antiga rádio KOSMOS, 
na época a mais conceituada em jornadas 
esportivas. A foto retrata Bruno Sobrinho 
ao lado do famoso comentarista esportivo 
Geraldo Bretas que fêz história no rádio 
paulista e chegou a atuar na antiga Rádio 
Paulista e chegou a atuar na antiga Rádio 
Tupi e Difusora.
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* Download do aplicativo não incluso na gratuidade.

O COCEN, Conselho de Consumidores da CPFL Paulista, formado por representantes da comunidade, firmou essa parceria para ajudar 
você e a sua família a se manterem conectados.

E NAVEGUE GRÁTIS*.
BAIXE O APP

NAVEGUE GRÁTIS* PELO APP
SEM GASTAR A SUA INTERNET 
E ACESSE OS NOSSOS SERVIÇOS.

Uma campanha:

Biblioteca Municipal retoma atividades

Biblioteca Pública Mu-
nicipal Júlia Luiz Ruete 
voltou a atender o públi-
co. Devido à pandemia 
do novo coronavirus, 
será permitido somente 
a devolução e retirada de 
livros, continuando sus-
pensas as atividades de 
visitação.

Seguindo os protocolos 
e recomendações de saú-
de, o horário de atendi-
mento ao público será das 
8h30 às 11h e das 13h30 
às 16h30, com o usuário 
sendo atendido pelo por-
tão de acesso à varanda, 
respeitando o distancia-
mento.

Os livros devolvidos 
serão armazenados em lo-
cal reservado, ficando em 
quarentena por 14 dias e, 
após esse período, retor-
nam ao acervo. 

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal está localizada na 
Praça Dr. Joaquim Batista, 
252, Centro, e atende pelo 
telefone (16) 32029418.

Espaço está aberto para entrega e retirada de livros; permanência 
para leitura e pesquisa continuam proibidas

Seleciona para Empresa de 
Jaboticabal

Designer Gráfico
Processo Seletivo 04/2020

Regime de Contratação C.L.T.

Requisitos:
Exigível : Curso Superior  completo ou cursando, Comunicação Social, 

Marketing, Design Gráfico ou áreas afins.

Experiência na função.

Horário de Trabalho:
Segunda à Sexta-feira  07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30

Salário: R$ 2.700,00

Benefícios: 
Vale Alimentação R$ 416,00, Vale Transporte com Integração,

Convênio Médico Individual com coparticipação,

Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo.

Conhecimentos:

Photoshop, Corew Draw, Dreamweaver, Indesign, Flash e Pacote Office.

Atividades:
Elaboração e criação de materiais institucionais e  publicitários em geral, 

como: folders, cartazes, panfletos, outdoor, faixas, emissão de certificados, 
e-mail marketing, manutenção de sites, gerenciamento das mídias 

sociais/digitais, atividades administrativas do departamento e atendimento 
ao público.

Competências Comportamentais:
Responsabilidade, ética, boa comunicação oral e escrita, proatividade, 

organização e trabalho em equipe.

Interessados encaminhar currículo completo 
com foto tamanho 3x4 até 09/10/2020 para:

contato@nucleoprofissional.com.br

Assunto: Designer Gráfico 04/2020


