
Escritório da Jucesp passa por visita técnica e deve ser inaugurado
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SERVIÇO FOI REIVINDICADO PELO SINCOMÉRCIO E SERÁ INSTALADO NO PENÁPOLIS GARDEN SHOPPING

O escritório da Jucesp (Junta 
Comercial do Estado de São Paulo) 
em Penápolis está pronto para ser 
inaugurado. O Sincomércio chegou a 
colocar o seu prédio à disposição, 
mas ele está sendo instalado em 
uma sala no Penápolis Garden 
Shopping.

O espaço passou por visita 
técnica e teve a estrutura aprovada. 
Segundo o que foi informado pela 
Prefeitura, só falta marcar a data de 
inauguração, o que deve ser feito 
pela própria Junta Comercial.

Ainda de acordo com a Prefei-

tura, a visita técnica foi realizada 
pelo assessor da vice-presidência 
da Jucesp, Raphael Theóphilo, e 
acompanhada pela secretária mu-
nicipal de Planejamento, Rosân-
gela Vecchia; secretário municipal 
de Administração, Pablo Ambrósio 
Ianella; e a servidora municipal 
analista da Jucesp, Marly Carvalho 
do Nascimento.

O convênio para a implantação 
do escritório regional da Jucesp em 
Penápolis foi assinado em dezem-
bro do ano passado, atendendo a 
reivindicação antiga dos comer-

ciantes e contadores.
O presidente do Sincomércio, 

Júlio Galinari, chegou a ir a São 
Paulo para fazer a solicitação. 
“Estamos ansiosos para que essa 
inauguração ocorra o mais rápido 
possível ,  o  que t rará muitos 
benefícios para os comerciantes e 
demais empresários de Penápolis”, 
comenta Júlio Galinari.

Serviço
A Jucesp é o órgão responsável 

pelo registro, fé pública e publici-
dade dos documentos arquivados 
pelos empresários, sociedades em-
presariais e sociedades coopera-
tivas no Estado. Também é a Junta 
Comercial a responsável por todo 
processo de abertura, fechamento e 
alterações em empresas.

Sem o escritório em Penápolis, 
era preciso viajar para Birigui ou 
Araçatuba quando da necessidade 
desses trâmites. “Lutamos para ter 
o escritório próprio porque ele vai 
facilitar todo esse processo para os 
empresários e contadores penapo-
lenses”, diz Júlio.

Ligada à Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Econômico, a 
Jucesp também é responsável pelo 
processamento de habilitação e a 
nomeação dos tradutores públicos e 
intérpretes comerciais, além da 
matrícula e scalização de leiloeiros 
e armazéns gerais.

Espaço no Garden Shopping passou por visita técnica
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