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Quitute em Casa: entidades preparam cardápio diversii cado

A grande festa da so-
lidariedade está che-
gando de uma maneira 
diferente. Com a pan-
demia e a necessidade 
do isolamento social, 
um grupo de entidades 
organizou uma série 

Pratos serão comercializados por representantes das entidades ou pelo aplicativo Alfred Delivery

de pratos tradicionais 
da Festa do Quitute 
que serão comerciali-
zados durante o mês 
de julho.

“Mais uma vez venho 
falar sobre essa impor-
tante iniciativa. Vamos 

colaborar com as nos-
sas entidades que mes-
mo em período de pan-
demia continuam com 
seus projetos auxilian-
do nossa população”, 
lembra o prefeito José 
Carlos Hori.

O Quitute em Casa 
acontece de 10 a 26 de 
julho e conta com a par-
ticipação de 15 entida-
des. Todo dinheiro ar-
recada com a venda dos 
pratos será destinado 
aos projetos assisten-
ciais que cada entidade 
oferece a população de 
Jaboticabal.

Para brindar as noi-
tes de Quitute em Casa, 

NOTA OFICIAL DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE SANTA ISABEL

uma série de lives com 
artistas locais e regio-
nais serão realizadas 
através da página ofi -

cial da Prefeitura de Ja-
boticabal no Facebook. 
A programação comple-
ta será divulgada nos 

próximos dias.
Atenção para o car-

dápio ofi cial do Quitute 
em Casa:

O Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel co-
munica que recebeu na 
segunda-feira, dia 29 
de junho, o repasse de 
R$ 766.077,38 em re-
cursos para o tratamen-
to Covid.

O valor é a soma das 
seguintes fontes:

R$ 100 mil  prove-
nientes do Governo do 
Estado de São Paulo 

R$ 100 mil provenien-
tes do Governo Federal. 

R$ 164.380,10 re-
ferentes à Portaria Nº 
1.393 de 21 de maio 
que dispõe sobre Auxí-
lio Financeiro Emergen-
cial às Santas Casas e 
aos Hospitais Filantró-
picos sem fi ns lucrati-
vos que participam de 
forma complementar 
Ao SUS, para atuar de 
forma coordenada no 
controle da pandemia 
de Covid-19.

R$ 401.697,28 re-
ferentes a Portaria nº 
1.448 de 29 de maio, 
como transferência a  
segunda parcela do au-
xílio Financeiro Emer-
gencial às Santas Casas 
e aos Hospitais Filan-
trópicos sem fi ns lucra-
tivos, nos termos da Lei 
13.995 de 5 de maio de 
2020 e do artigo 3º da 
Portaria nº 1.393/Gm/

MS, de 21 de maio de 
2020.

Esses foram os úni-
cos recursos já recebi-
dos pelo HMSI para o 
enfrentamento à pande-
mia de Covid-19 no ano 
de 2020.

Cabe ressaltar que o 
recurso repassados a 
29 de junho fazem fren-
te a custos crescentes 
para o tratamento da 
Covid-19 e destinam-
-se exclusivamente a 
custear as despesas de 
pacientes do Sistema 
Único de Saúde – SUS 
internados na Unida-
de Covid-19, que, só 
nos meses de abril e 
maio totalizaram R$ 
477.220,24, sendo R$ 
216.980,92 no mês de 
abril e R$ 260.239,32 
no mês de maio. 

Isso demonstra um 
evidente desequilíbrio 
entre receita e despesa 
e o descompasso entre 
a velocidade do desem-
bolso para conter a do-
ença e tratar pacientes 
e a entrada dos recur-
sos.

O aumento do núme-
ro de pacientes interna-
dos aponta ainda para 
a elevação dos custos 
referentes ao mês de 
junho, que ainda está 
sendo contabilizado.

O HMSI, como os hos-
pitais de todo o país, 
tem enfrentado au-
mentos de até mil por 
cento no preço de me-
dicamentos essenciais 
ao tratamento da Co-
vid-19. Também tem 
destinado recursos 
para a aquisição de um  
volume maior de equi-
pamentos de proteção 
individual – EPIs, con-
dição fundamental para 
proteção de profi ssio-
nais e pacientes. 

O custo com folha 
de pagamento também 
aumentou substancial-
mente, devido ao ne-
cessário reforço do nú-
mero de profi ssionais 
contratados para atua-
rem na linha de frente  
do combate à Covid-19.

A utilização dos re-
cursos pelo  HMSI se-
gue o plano de trabalho 

minuciosamente ela-
borado, e que atende a 
todas as portarias, per-
mitindo a utilização do 
recurso com despesas 
adquiridas na data de-
pois do crédito em con-
ta. 

A prestação de con-
tas elaborada pelo HMSI  
é enviada à Secretaria 
Municipal de Saúde e ao 
Tribunal de Contas da 
União e do Estado.

Como forma de ga-
rantir a transparência 
na utilização dos recur-
sos, todas as despesas 
e receitas do Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel, assim como notas 
fi scais estão detalhadas 
e podem ser acompa-
nhadas no site da ins-
tituição, no endereço: 
http://www.hmsijabo-
ticabal.com.br/transpa-
rencia/

Etec de Jaboticabal abre inscrições do 
Vestibulinho para o 2º semestre 

As inscrições vão de 
7 de julho até as 15h 
de 21 de julho. Todo o 
processo será online e 
os interessados em in-
gressar no segundo se-
mestre de 2020 devem 
fazer o cadastro no site 
do Vestibulinho. Neste 
ano, não haverá prova 
presencial ou online. 
O acesso à Etec se dará 
pela análise do histó-
rico escolar, respei-
tando as diretrizes de 
distanciamento social 
e observando as no-
tas atribuídas antes da 
pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19). 
Todas as informações 
do Vestibulinho 2020 
estarão disponíveis no 
Manual do Candidato, a 
partir do dia 07 de ju-

nho, no site vestibuli-
nhoetec.com.br. 

O processo de sele-
ção será realizado pela 
análise de rendimento 
escolar obtida pela mé-
dia aritmética das no-
tas fi nais de Português 
e Matemática na 1ª sé-
rie do Ensino Médio.

O candidato deverá 
providenciar o históri-
co/boletim/declaração 
e enviar este documen-
to digitalizado duran-
te o preenchimento da 
fi cha de inscrição ele-
trônica. Sem esse do-
cumento ou caso seja 
encaminhado de forma 
ilegível, o candidato 
será desclassifi cado.

Mais informações: 
www.vestibulinhoetec.
com.br.

O SEBRAE continua organizando uma série de 
ações para ajudar o empreendedor

Entre os proje-
tos disponibiliza-
dos está o “Progra-
ma Enfrentar” que 
já ajudou muitos 
empresários a su-
perar e sobreviver 
momentos de cri-
se. 

Através de li-
ves  gratuitas 
que acontecem de 
6  10 de julho, o 
SEBRAE vai abor-
dar os seguintes 
temas:  “Inovan-
do nas Vendas”, 

“Entendendo seus 
Direitos”, “Prote-
gendo o Caixa da 
sua Empresa”, “Co-
nhecendo o Crédi-
to Certo para seu 
Negócio” e como 
“Negociar ou Re-
negociar com seus 
Clientes e Forne-
cedores”. 

As inscrições 
podem ser feitas 
através do telefo-
ne (16) 3203-3398 
ou pelo Whatsapp   
+551632033398.
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TRÊS JOVENS

Sadraque, Mesaque, 
e Abednego, esses 
três jovens estavam 
vivendo na Babilônia 
e eram verdadeiros 
servos do Deus Altís-
simo. Quando o rei 
Nabucodonosor man-
dou construir uma es-
tátua, para que todos 
a adorassem, eles não 
obedeceram à ordem 
do rei, mas preferiram 
sofrer todos os tipos 
de conseqüências, do 
que se dobrar diante 
da estátua. O rei fi cou 
muito furioso, indig-
nado e mandou que a 
fornalha fosse aque-
cida sete vez mais do 
que de costume. Man-
dou que todos os que 
se não ajoelhassem 
diante da estátua, fos-
sem jogados dentro 

Pr. Anastácio Martins

da fornalha. E assim 
aconteceram com os 
três jovens. Eles fo-
ram jogados dentro 
da fornalha, mas não 
adoraram a estátua do 
rei. Eles tinham uma 
fé poderosa em Deus 
e nada pôde abalá-
-los, mesmo com to-
das as ameaças. Eles 
disseram para o rei 
que mesmo que Deus 
não os livrasse, eles 
não adorariam a es-
tátua e continuariam 
a confi ar no SENHOR 
Deus. Mas Deus é fi el, 
os livrou e os prospe-
rou na Babilônia. Até 
o rei se converteu ao 
ver como o Deus de-
les era Poderoso. Não 
importa quantas ame-
aças o inimigo esteja 
fazendo contra a sua 
vida, ou sua família, 
ou no seu casamento, 
ou contra a sua vida 
fi nanceira, etc. Não se 
sinta intimidado ou 
com medo, confi e no 
SENHOR Deus e sirva-
-O com todo o seu co-
ração. Assim como Ele 

livrou os três jovens e 
os prosperou, Ele fará 
o mesmo por você, 
ainda tudo esteja dan-
do errado, você não 
vê nenhuma saída, 
não perca a esperan-
ça. O melhor de Deus 
está chegando para 
você e todos os que 
viram a sua luta, suas 
difi culdades, agora 
verão a sua vitória e 
dirão: grande é esse 
Deus, que nunca de-
samparou aqueles que 
confi am Nele. (DA-
NIEL 3:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Verda-
de da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 
06h30. Seg á Sex. e de 
SABADO E DOMINGO 
das  05h00 às 06h00. 
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.  
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 

Inf.: Tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro O�cial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematado no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito 
no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 
9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em° cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados 
somente na modalidade online. Localização do imóvel: GUARIBA - SP. BAIRRO RES. MORADA DO SOL. Avenida Alfredo Pongitor, n°71, (Lt 83 da 
Qd 07). Casa. Áreas Totais: Área Terr. 281,50m² e área constr. 208,58m²(Matr) e 240,25m²(IPTU). Matr. 9.907 do RI Local. Obs.: Regularização e encargos 
perante os órgãos competentes da divergência da área construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta 
do comprador. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 23/07/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 598.094,20 e 2º Leilão: 27/07/2020, às 15h. Lance mínimo: R$ 
424.701,14 (Caso não seja arrematado no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessa-
do deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e 
local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as 
condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 23/07/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 27/07/2020 Às 15h.

ALTO SABER

A política deveria ser um 
privilégio às 

pessoas de saber,
em razão de que os enun-

ciados tem 
aplicação social,

de alcance 
humanitário.

Cláudio Belodi
     A política é uma função 

multifacetada, sem credibili-
dade, porque é ocupada por 
pessoas de pequeno saber 
na proclamação de regras 
de harmonização social, em 
qualquer vertente que envol-
va a sociedade, em qualquer 
dos princípios: do ideológi-
co, passando pelo moral, até 
o econômico. 

     Sabe-se que qualquer 
ideia construtiva evolui, e 
consolida-se, pela parcela 
de cidadãos que merecem 
ser denominados pelo ter-
mo. Mas a parcela de ci-
dadãos que origina, e faz 
prevalecer, a harmonia dos 
tratados da organização so-
cial e a regência das causas 
úteis não possui esses pre-
dicados.

     Nesse contexto de pro-
pósitos entra o conceito da 
política, especialmente a de-
mocrática, onde alguns res-
pondem por todos, mas nun-
ca o todo é respeitado por 
esses alguns; isto porque são 
agrupados em legendas sus-
citadas por supostas ideolo-
gias, na busca de posições de 
suas preferências, em cujo 
processo difi cilmente verifi -
ca-se motivações na congru-
ência de ações combinadas 
para atrair, ou conciliar, po-
sições divergentes, visando 
o benefício de todos.

     As doutrinas partidá-
rias se perdem em evasivas, 
de diálogos de mera susten-
tação de conjuro e sem ele-
mentos qualifi catórios con-
tributivos para a causa, ou 
temas em discussão. Esse o 
maior entrave dos políticos, 
a desqualifi cação. Por essa 
razão que muitas decisões 
políticas são profanadas, 
porque o cidadão cônscio 
não se curva no átrio da re-
cepção de um tratado des-
conforme, por saber que sua 
construção fora realizada 
por incapazes de realizações 
magnânimas e com valor re-
lativo ao bem comum.

     Muitos indivíduos de 
bem, mesmo contrários a 
certos propósitos, se subme-
tem ao cumprimento quan-
do entendem que parcela 
de seus próximos é atingida 
pelo beneplácito, cujas ações 
de alcance social não os fa-
vorecem diretamente, mas se 
importam com o espírito de 
fraternidade universal, pois 
veem proveito em seus se-
melhantes.

     É nisso que reside o prin-
cípio da política. E políticos 
não deveriam ser indivíduos 
aleatórios: tendo o indivíduo 
pretensões de servir ao bem 
público seria imputável que, 
antes, tivesse uma formação 
no sentido de compreender 
a sociedade, bem como dos 
aspectos simétricos das ma-
térias socioeconômicas. Só 
assim poderiam contribuir 
para realizações de alcan-
ce social amplo. Somente o 
fato de o indivíduo gravitar 
em torno de um ideal não lhe 
bastaria pleitear uma função 
política, cujo primado de seu 
trabalho é reversível ao cor-
po social, do qual é membro.

     Não há convicção imu-
tável, esse o princípio que 
deveria nortear as organiza-
ções políticas, porque o obje-
tivo indica sempre a socieda-
de, a soberania do povo que 
constitui a nação. O povo é 
o digno representado e não o 
dignado representante.

 Desse modo, vemos a po-
lítica como é praticada, uma 
fi cção de ordem jurídica, 
pois nunca será capaz, nem 
capacitada, de coexistir har-
monicamente numa socie-
dade dita livre, pois que, tal 
liberdade pleiteada leva cada 
um a construir um mundo 
político à sua ideia, acima 

dos propósitos comuns de 
convivência societária. A 
unicidade de convivência é 
pouco provável para o ser ra-
cional moderno. 

     Cabe à política, pois, 
aglutinar tal unicidade, res-
peitando valores e prostran-
do-se a favor deles sem uma 
razão única, ou voluntaria-
mente voltada para grupos, 
pois todos pertencem ao 
mesmo torrão pátrio. Não 
cabe à política gerar mean-
dros de desassociação, ou 
catapultar pluralidades, mas 
ser o meio capaz de combi-
nação do todo. 

     Não pode, aquilo que 
seria o ápice da representa-
ção congruente, ser o mode-
lo de desagregação. A via da 
equanimidade é a única ca-
paz de congraçar as diferen-
ças, e impor preceitos ideal-
mente possíveis, atingíveis 
e respeitáveis pelo saber. 
Contrariamente, torna-se um 
coliseu, palco em que a mor-
te do adversário é a honra do 
lutador. Esquece-se o lutador 
vitorioso que um dia fraque-
jará, e sua desonra será o 
troféu de outrem. Se houver 
respeito, respeitado será. 
Por que, então, não construir 
juntos, para não sermos as 
vítimas amanhã.

     No credo existencial, o 
ser humano cultua um Deus 
para aceitar o incompreensí-
vel, e aplainar seus males, e 
na vida em comunhão os po-
líticos deveriam ser a fi gura 
suprema no papel impoluto 
de promover o bem para a 
compreensão da harmonia 
social. Mas infelizmente não, 
a política que deveria ser a 
plenitude ética de alto saber 
terreno não passa de baixo 
nível.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO DE PESSOAL REFERENTE À JULHO DE 2020

CARGO TIPO DE CARGO MATRÍCULA NOME SALÁRIO BASE

VEREADOR AGENTES POLÍTICOS

40
1195

41
55

1196
1206

53
1201
1192
1203
1188
1190

59

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
APARECIDA DE JESUS SOUZA DIAS
CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
CARMO JORGE MARQUES REINO
DANIEL GONCALVES RODRIGUES
EDNEI APARECIDO VALENCIO
JOAO BASSI
LUIS CARLOS FERNANDES
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
ROBERTO LUIS ARIKI
SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
UILSON JOSE DE MIRANDA
WILSON APARECIDO DOS SANTOS

R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03
R$ 7.891,03

CARGO DE 
CARREIRA

AGENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1170 LUIZ GUSTAVO PERES FERREIRA R$ 8.858,47

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1177 ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREIRA R$ 8.858,47

AGENTE LEGISLATIVO 1087 LUIZ CARLOS DOS SANTOS R$ 9.873,45

AGENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1166 ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA R$ 8.858,47

AGENTE DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS 1091 ODAIR CASARI R$ 10.345,47

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO 1175 RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES R$ 4.423,94

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA 
DE CONTROLE DE PROCESSOS

1173 MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES R$ 4.423,94

ASSISTENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1015 FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO R$ 5.166,58

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1174 NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE R$ 4.423,94

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO

1216 VIRGINIA APARECIDA ANTONINO R$ 4.315,38

1167 BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO R$ 4.423,94

ASSISTENTE LEGISLATIVO
1086 ANDREIA CRISTINA MANOEL R$ 4.930,85

1085 DENISE CARDOZO R$ 4.930,85

ATENDENTE 1035 SOLANGE MARY FERNANDES R$ 4.020,57

ATENDENTE DE INFORMÁTICA 1164 ALEX FELICIO DE LIMA R$ 3.442,66

AUXILIAR DE INFORMÁTICA 1084 IVOMAR GILBERTO SCARPIM R$ 4.930,85

CONTABILISTA 1083 MARIA PAULA THOMAZ KAWASHI R$ 9.751,57

ENCARREGADO DE ZELADORIA E 
MANUTENÇÃO

1016 HOMERO MARCIANO DA SILVA R$ 6.981,43

MOTORISTA

1221 MAYKON CAETANO DA COSTA R$ 3.837,95

1154 GILMAR APARECIDO DA SILVA R$ 5.651,27

1036 MAURO IVO ASSINE R$ 4.732,82

1088 SERGIO LUIS GARCIA R$ 4.385,34

PROCURADOR JURÍDICO 1220 LEONARDO LATORRE MATSUSHITA R$ 11.481,22

RECEPCIONISTA 1034 ROBERTA SCATOLIM R$ 4.141,19

SERVENTE

1032 CARINA MOREIRA R$ 2.366,39

1217 NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE R$ 1.918,96

1181 LARISSA SCATOLLIM MATINS AGUIAR R$ 1.918,96

1008 SUELI DE FÁTIMA GROTTA R$ 2.663,41

VIGIA

1065 CLAYTON BARONE R$ 2.823,02

1003 MARCELO SCAVONI R$ 3.370,85

1064 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA R$ 2.823,02

1095
SERGIO APARECIDO MOITEIRO R$ 2.706,97

CARGO DE 
COMISSÃO

ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO
1149 MARIO CESAR DE OLIVEIRA LAFRANCHI R$ 3.015,80

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA 1229 JOSIMAR ALMEIDA SANTANA R$ 3.837,95

ACESSOR DE GABINETE

1102 ABEL APARECIDO ZIVIANI R$ 3.015,80

1178 ALENCAR LIGERO R$ 3.015,80

1234 ALEXANDRE NASCIMENTO DE OLIVEIRA R$ 3.015,80

1226 ALINE ROBERTA VASQUES DONADON R$ 3.015,80

1210 ANDERSON LUIZ RENZI R$ 3.015,80

1194 ANDERSON MARQUES DE BRITO R$ 3.015,80

1225 ANDERSON ROBERTO BETIOLI R$ 3.015,80

1116 AURICIMAR ADELSON GRIGORIO R$ 3.015,80

1189 DOUGLAS CICERO LEODENE CARDOSO DA SILVA R$ 3.015,80

1209 ELIEZER CLARINDO RAYMUNDO R$ 3.015,80

1144 ENIO JOSÉ DA SILVA R$ 3.015,80

1204 FABIANA JANINE SPERANDIO R$ 3.015,80

1185 FABIANE FARIAS PEREIRA DA ROCHA R$ 3.015,80

1108 FERNANDA CHELLI FRANCISCATTO R$ 3.015,80

1233 LARISSA RAFAELA RODRIGUES JORGE R$ 3.015,80

1228 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA R$ 3.015,80

1212 HENRIQUE TEL MORETTI R$ 3.015,80

1132 JOÃO LUIZ MARCIANO DA SILVA R$ 3.015,80

1191 LEONARDO FELIPE DA SILVA R$ 3.015,80

1041 MAGALI AP. XAVIER DA FONSECA R$ 3.015,80

1112 NEUSA CORSI PINELLI R$ 3.015,80

1193 QUEILA CRISTIANE LEONEL R$ 3.015,80

1129 REGIANE DE OLIVEIRA R$ 3.015,80

1187 RENAN MAURICIO SANGALLI LEITE R$ 3.015,80

1227 RODRIGO APARECIDO DA CUNHA VILELA R$ 3.015,80

1211 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS FARIAS R$ 3.015,80

1231 TIAGO DA SILVA PIRES R$ 3.015,80

1214 WILSON APARECIDO RAMIRO JUNIOR R$ 3.015,80

 

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2.019 – Contratação de Radiodifusão para veiculação de matérias de caráter institucional de cunho 
informativo, educativo e cultural na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço para empreitada global.

Reabertura da Sessão: Dia 07/07/2020, às 9:00 horas.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 29/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe compete a legislação vigente resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da Presidências nº 17/2020, nº 20/2020, nº 
25/2020, nº 26/2020 e nº 28/2020;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.032 de 26 de junho de 2.020, que Estende a medida de 
quarentena de que trata o Decreto nº64.881, de 22 de março de 2020.

CONSIDERANDO o período do recesso legislativo que vai de 18 a 31 de julho;
Art. 1º. Permanecem vigentes até 31 de julho de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 20/2020, nº25/2020, nº 26/2020 e nº 28/2020
II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais de Inquérito em curso, observado o teor dos 

Atos da Presidência nº17/2020, 20/2020, 25/2020, 26/2020 e 28/2020.
Art. 2º. Revoga-se o parágrafo único do artigo 2º do Ato da Presidência nº 20/2020.
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 29 de junho de 2020.

Jaboticabal, 29 de junho de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Caixa Econômica anuncia pacote de 
medidas de crédito imobiliário

Para quem vai comprar a casa própria a iniciativa é 
um facilitador, segundo o presidente da Caixa

A Caixa Econômica 
Federal anunciou um 
pacote de medidas de 
crédito imobiliários, 
para pessoas físicas e 
jurídicas, comemorou o 
recorde de fi nanciamen-
tos em junho de 2020, 
apesar dos efeitos da 
pandemia. Entre as no-
vidades, estão o registro 
eletrônico de escrituras, 
que vai estar disponível 
a partir do próximo dia 
13 de julho e o fi nancia-
mento de Imposto sobre 
a Transmissão de bens 
imóveis (ITBI) e custas 
de cartório, para pes-
soas físicas. E também 
o fi nanciamento para 
produção de empreen-
dimentos, que foi muito 
elogiado pelas empre-
sas do setor.

Para quem vai com-
prar a casa própria a ini-
ciativa é um facilitador, 
segundo o presidente 
da Caixa, Pedro Guima-
rães. “Todas as custas 
a partir de agora estão 
dentro do fi nanciamen-
to. A pessoa não precisa 
procurar outro crédito, 
mais caro, para fazer 
frente a essa despesa”, 
explicou. No caso do re-
gistro eletrônico, o tem-
po para fazer o registro 
dos imóveis no cartório, 
com as novas medidas, 
que era 45, caiu para 5 
dias, apenas. “Traz mais 
tranquilidade e agili-
dade para as pessoas. 
Atualmente, 14 estados 
já estão no sistema in-
tegrado dos cartórios”, 
destacou o vice-presi-
dente de Habitação da 
Caixa, Jair Mahl.

Construtoras
Para as construto-

ras, o pacote trouxe a 
ampliação do acesso 
ao fi nanciamento, com 
redução da quantida-
de mínima de vendas e 
da execução prévia de 
obras para contratação 
de empreendimentos 
com a Caixa. Segundo, 
Pedro Guimarães essa é 
uma das ações da insti-
tuição para ajudar o se-
tor da construção civil a 
enfrentar os efeitos da 
crise pela pandemia do 
novo coronavírus. “São 
medidas objetivas para 
atender as demandas do 
segmento imobiliário, 
que analisamos e vimos 
que temos capacidade 
para atender matemati-
camente, como sempre 
fazemos nesta gestão”, 
diz o presidente.

Luiz Antonio França, 
presidente da Associa-
ção Brasileira de Incor-
poradoras Imobiliárias 
(Abrainc), destacou que 
a medida foi muito po-
sitiva e “encoraja as 
empresas a investir e a 
manter os empregos”. O 
Brasil, segundo ele, tem 
um défi cit habitacional 
de 7,8 milhões de mo-
radias, 70% delas para 
a população de baixa 
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renda. Pelos cálculos do 
setor, nos próximos 10 
anos, a necessidade de 
moradia vai subir para 
9,8 milhões de cidadãos. 
“Algumas obras fi caram 
paradas. Elas precisam 
ser retomadas para que 
os empregos sejam man-
tidos. Isso é muito im-
portante porque a cons-
trução civil movimenta 
97 setores econômico”, 
reforçou França.

Registro eletrônico 
de escrituras:

O registro eletrônico 
de escrituras para con-
tratos pessoa física de 
empreendimentos fi nan-
ciados na Caixa será de 
forma eletrônica com 
troca de arquivos de da-
dos estruturados entre o 
banco e o respectivo Car-
tório de Registro de Imó-
veis, informou o banco. 
O processo se dará por 
meio da Plataforma Cen-
tralizada do Colégio do 
Registro de Imóveis, 
habilitada inicialmente 
para a participação das 
demais Centrais de Ser-
viços Eletrônicos Com-
partilhados dos Estados 
e do Distrito Federal, 
que funcionarão de for-
ma padronizada.

A medida permitirá 
acelerar o registro das 
operações, que antes 
levava em torno de 45 
dias e agora poderá ser 
fi nalizado, em média, 
em 5 dias. Além de dis-
pensar a necessidade de 
recebimento do contrato 
físico pelo cartório, o re-
gistro eletrônico traz be-
nefícios para as constru-
toras e clientes que não 
precisam se deslocar. A 
adesão ao novo registro 
começa a partir do pró-
ximo dia 13 de julho.

Custas Cartorárias e 
Despesas de ITBI

Os clientes que pre-
tendem comprar o seu 
imóvel com crédito na 
Caixa podem agora con-
tar com o fi nanciamento 
das custas cartorárias e 
despesas de ITBI, para 
todas as operações re-
sidenciais com recursos 
do FGTS e, nas opera-
ções com recursos SBPE, 
para imóveis com valor 
de avaliação de até R$ 
1,5 milhão. O limite das 
custas fi nanciáveis é de 
5% sobre o valor fi nan-
ciado pelo cliente para 
operações contratadas 
com recursos SBPE e, 
com recursos do FGTS, o 
limite é de 4%.

O valor total do con-
trato do cliente (valor 
relativo à compra do 
imóvel mais o fi nancia-
mento das custas carto-
rárias e ITBI) deve estar 
dentro dos limites apro-
vados e da capacidade 
de pagamento e o valor 
máximo permitido para 
o programa em que ele 
se enquadra. Atualmen-
te, essas despesas re-
presentam em torno de 
2% a 5% do valor do imó-
vel e são pagas pelo pró-
prio cliente nos trâmites 
de registro do contrato 
de fi nanciamento ha-
bitacional. O percentu-

al varia de acordo com 
os valores praticados 
nas diversas regiões do 
país.

Medidas para Pes-
soa Jurídica

O pacote traz como 
medida para as empre-
sas a fl exibilização da 
comercialização míni-
ma de 30% para 15% 
para novos empreendi-
mentos, “fomentando 
o mercado imobiliário 
para lançamento de no-
vos empreendimentos”, 
de acordo com a Caixa. 
As outras medidas para 
PJ são a possibilidade 
de contratação da pro-
dução de empreendi-
mentos sem exigência 
de execução prévia de 
obras e de destinação 
dos recursos das vendas 
das unidades habitacio-
nais para pagamento 
dos encargos mensais.

A expectativa da Caixa 
é contratar 1.280 novos 
empreendimentos, o 
que representa 156 mil 
novas moradias e 485 
mil empregos diretos e 
indiretos.

Ações para Pessoa Fí-
sica em 2020

A Caixa divulgou di-
versas medidas para 
pessoa física neste ano. 
Entre as principais es-
tão a pausa de 120 dias 
no fi nanciamento habi-
tacional para clientes 
com pagamento em dia 
ou com até duas parce-
las em atraso, o prazo 
de carência de 180 dias 
para contratos de fi nan-
ciamento de imóveis 
novos e a renegociação 
de contratos com clien-
tes em atraso entre 61 
e 180 dias, permitindo 
pausa ou pagamento 
parcial das prestações

Caixa no Crédito 
Imobiliário

A carteira de crédi-
to ampla da Caixa tem 
5,46 milhões em con-
tratos que somam R$ 
478,4 bilhões, anunciou 
Pedro Guimarães. No 
primeiro semestre de 
2020, as contratações 
alcançaram a marca de 
R$ 48,2 bilhões, que re-
presenta um crescimen-
to de 21,73% em relação 
ao mesmo período do 
ano passado. No mês de 
junho, a Caixa atingiu o 
volume de R$ 11,1 bi-
lhões em fi nanciamen-
tos habitacionais

Balanço da pausa no 
crédito imobiliário

Até o momento, de 
acordo com a Caixa, 
mais de 2,4 milhões de 
mutuários já solicitaram 
a pausa na prestação 
habitacional. Durante o 
período de pausa o con-
trato não está isento da 
incidência de juros, se-
guros e taxas. Os valores 
dos encargos pausados 
são acrescidos ao saldo 
devedor do contrato. 

fonte: https://www.
correiobraziliense.com.
br/app/noticia/econo-
mia/2020/07/02/inter-
nas_economia,868821/
caixa-economica-anuncia-
-pacote-de-medidas-de-
-credito-imobiliario.shtml

Cadastro Único (CadÚnico)
A Secretaria de As-

sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que desde o dia 2/07, 
todos os atendimentos 
relacionados ao Cadas-
tro Único (CadÚnico), 
serão realizados na 
Casa do Bolsa Família, 
na Rua Líbero Badaró, 
680, Centro, seguindo 
todos os protocolos de 
segurança.

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 26/06/2020 das 10h03 às 11h59. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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