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O Lions Clube de Ja-
boticabal, ao lado de 
outras entidades do mu-
nicípio como a ACIAJA, 
UNIMED e o Rotary 
Club, além das lojas ma-
çônicas Fé e Perseveran-
ça, Jocelyn de Godoy e 
Major Hilário, doaram 
na quinta-feira, 6 de 
maio, 500 testes rápidos 
à Prefeitura de Jabotica-
bal para identifi cação da 
COVID-19. Esse forma-
to de swab é coletado e 
leva apenas 15 minutos 
para o resultado.

O prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson Camargo parti-
cipou de uma importante reunião na quarta-feira (05/05), 
em Ribeirão Preto, por meio da CMM - Consórcio de Mu-
nicípios da Mogiana, da Secretaria Especial do Programa 
de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia 
(SPPI), o Ministério do Desenvolvimento Regional e a 
Caixa Econômica Federal, para a Solenidade de Assinatu-
ra Virtual do Contrato de Estruturação da Concessão de 
Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos no valor 
de R$ 8.881.047,00 (oito milhões oitocentos e oitenta e um 
mil e quarenta e sete reais), se tornando um mega inves-
timento realizado por meio de parceria do Fundo Federal 
de Apoio à Estruturação de Parcerias Público Privadas. 

Entidades se unem e doam 500 testes rápidos de 
COVID-19 à Prefeitura de Jaboticabal; swab é 
coletado e, em 15 minutos, resultado é obtido

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson participa de reunião  
para Assinatura Virtual do Contrato de Estruturação da 

Concessão de Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

Os vereadores emedebistas Dr. Edu Fenerich e Gilberto de Faria, e a presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
Renata Assirati (PSC), comemoraram durante a sessão ordinária da última segunda-feira (03/05), a liberação de uma 
emenda parlamentar de R$ 500 mil, viabilizada por meio do deputado estadual Léo Oliveira (MDB).

Vereadores comemoram emenda 
parlamentar de R$ 500 mil para o HMSI

Os sete projetos previs-
tos originalmente na pau-
ta de votação da sessão 
ordinária de segunda-
-feira (03/05), na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, foram aprovados por 
unanimidade. Outros 
três acabaram incluídos 
na Ordem do Dia para 
apreciação e igualmente 
foram aprovados de for-
ma unânime.

Plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal 
aprova dez projetos em sessão ordinária

Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual Infantil é tema de 

conferência no dia 10 de maio, 
na Câmara de Jaboticabal

Na próxima segunda-feira (10/05), a Câmara Municipal 
de Jaboticabal vai sediar a 1ª Conferência de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
O evento será pela Internet e começa às 18 horas, com 
transmissão ao vivo pela WEBTV da Câmara (www.jabo-
ticabal.sp.leg.br > Comunicação > WEBTV Câmara), com 
distribuição simultânea no canal da Câmara no YouTube e 
na página do Facebook. Qualquer pessoa pode participar 
remotamente enviando suas dúvidas e contribuições pelas 
próprias plataformas de divulgação da transmissão online.
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Os sete projetos previs-
tos originalmente na pau-
ta de votação da sessão 
ordinária de segunda-
-feira (03/05), na Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal, foram aprovados por 
unanimidade. Outros 
três acabaram incluídos 
na Ordem do Dia para 
apreciação e igualmente 
foram aprovados de for-
ma unânime.

O Projeto de Resolução 
nº 03/2021, de autoria da 
vereadora Profa. Paula 
(PT), foi o primeiro a ser 
apreciado pelos vereado-
res. A matéria acrescenta 
um artigo no Regimento 
Interno da Câmara que 
possibilita reuniões por 
videoconferência das co-
missões permanentes da 
Casa. O texto segue para 
promulgação pelo Legis-
lativo que, após a publi-
cação, terá 30 dias para 
regulamentar as reuniões 
remotas.

Na sequência, os par-
lamentares votaram e 
aprovaram o Projeto de 
Lei Complementar nº 
01/2021, de autoria das 
vereadoras Dra. Andrea 
Delegada (PSC) e Val 
Barbieri (PRTB), que ex-
tingue do Código de Pos-

Plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal 
aprova dez projetos em sessão ordinária

turas do Município a pos-
sibilidade de sacrifício ou 
venda dos animais que se 
encontrem no canil mu-
nicipal. De acordo com as 
autoras, apesar da prática 
não ocorrer no canil do 
município, a aprovação 
era importante para se 
fechar definitivamente as 
brechas legais.

Igualmente foram 
aprovados os quatro pro-
jetos de lei de autoria do 
prefeito municipal para a 
abertura de créditos adi-
cionais no orçamento da 
prefeitura. São eles: o PL 
nº 22/2021, que abre um 
crédito adicional especial 
de R$ 900 mil, cujas dota-
ções serão para o fomen-
to de ações referentes à 
promoção de datas come-
morativas, para reforma e 
adequações do prédio da 
Incubadora de Empre-
sas, para eventos volta-
dos a pequenas e médias 
empresas relativos a gas-
tos com treinamentos, e 
aquisição de um veícu-
lo; o PL nº 23/2021, que 
pede autorização para a 
abertura de um crédito 
no valor de R$ 500 mil, 
voltados para o desen-
volvimento de melhorias 
de infraestrutura dos lo-
tes do Distrito Industrial 

José Aparecido Tomé; o 
PL nº 24/2021, que abre 
um crédito adicional de 
R$ 208 mil para o pro-
cessamento de despesas 
para acolhimento e abri-
go do menor, por meio 
de subvenções sociais, e, 
também, para despesas 
relacionadas a proteção 
social especial e proteção 
social básica; e o PL nº 
25/2021, para a abertura 
de um crédito adicional 
de R$ 202 mil destina-
dos a reforçar os saldos 
das dotações necessárias 
para aquisição de equipa-
mentos e material perma-
nente para a Secretaria da 
Saúde para a Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos.

Por fim, ficou aprova-
do o  PL nº 26/2021, que 
autoriza o Poder Executi-
vo a alienar imóvel dado 
em Concessão de Direito 
Real de uso, no Parque 1º 
de Maio, à espólio de Ma-
ria Aparecida de Souza.

INCLUSÕES – Três 
projetos, lidos no Expe-
diente da sessão, acaba-
ram sendo incluídos para 
votação na Ordem do 
Dia após requerimento 
assinado pelos vereado-
res para a dispensa de 

tramitação nas comissões 
permanentes da Casa, e 
foram igualmente apro-
vados por unanimidade.

Um deles (PL nº 
32/2021) permite o au-
mento da margem con-
signável nos vencimentos 
dos servidores públicos 
municipais dos atuais 
30% para 40%; o PL nº 
33/2021, por sua vez, au-
toriza o Executivo a abrir 
um crédito adicional es-
pecial no orçamento da 
prefeitura no valor de R$ 
347.360,00, destinado a 
despesas com reforma 
e ampliação da Farmá-
cia Municipal. Segundo 
os motivos apresentados 

pelo Poder Executivo, os 
recursos foram transfe-
ridos pelo Governo do 
Estado de São Paulo em 
2019, por meio de uma 
emenda parlamentar do 
então deputado Vaz de 
Lima, e se encontram 
disponíveis para a efeti-
va aplicação. Ambos os 
projetos seguem para a 
sanção do prefeito muni-
cipal.

Já o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 03/2021, de 
autoria do vereador Gre-
gório Casagrande (Soli-
dariedade), que institui a 
Medalha Comemorativa 
do Centenário do Co-

légio Técnico Agrícola 
“José Bonifácio”, segue 
para promulgação do Po-
der Legislativo. Ao todo, 
100 medalhas deverão 
ser cunhadas e entregues 
a pessoas indicadas por 
uma comissão especial 
formada por cinco mem-
bros: o vereador autor da 
homenagem, um verea-
dor escolhido pelo pre-
sidente da Câmara e três 
representantes do Colé-
gio Técnico Agrícola, in-
dicados por sua diretoria. 
A entrega será por meio 
de sessão solene, prefe-
rencialmente no mês de 
agosto, podendo ser re-
alizada por videoconfe-
rência.

Os vereadores eme-
debistas Dr. Edu Feneri-
ch e Gilberto de Faria, e 
a presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
Renata Assirati (PSC), 
comemoraram durante a 
sessão ordinária da última 
segunda-feira (03/05), a 
liberação de uma emen-
da parlamentar de R$ 500 
mil, viabilizada por meio 
do deputado estadual Léo 
Oliveira (MDB).

Em seu discurso na 
Tribuna, Fenerich, um 
dos parlamentares que 
trabalhou para a con-
quista da emenda, enalte-

Vereadores comemoram emenda 
parlamentar de R$ 500 mil para o HMSI

ceu o recebimento do re-
curso, que será utilizado 
no custeio e manutenção 
dos atendimentos do SUS 
do Hospital e Materni-
dade Santa Isabel. “Essa 
verba é um trabalho do 
ex-vice-prefeito e verea-
dor, Vitório de Simoni, e 
do trabalho do vereador 
Gilberto junto comigo 
no MDB. Participou tam-
bém a nobre Presidente, 
Renata Assirati. É uma 
noticia muito boa para 
as pessoas que utilizam 
os trabalhos maravilho-
sos do HMSI. Seus fun-
cionários, nossos colegas 
médicos, enfim, princi-

palmente os usuários do 
SUS”, comemorou o par-
lamentar.

A presidente da Casa, 
em seu pronunciamento, 
concordou: “... De quem é 
o hospital? Do povo de Ja-
boticabal. E atende o povo 
SUS de Jaboticabal! Então 
é para todos nós, essa ver-
ba. Graças a Deus a verba 
chegou! Chegou sexta-fei-
ra agora”, disse Renata.

Texto: Mario Laffranchi
Assessoria de Gabinete 

do vereador Dr. Edu Fe-
nerich
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Por que Deus permitiu a Pandemia? (Texto 4) 

É um desafi o sentir, com-
preender, transformar e 
explicar Deus e suas Leis 
Divinas e Soberanas em 
palavras. Esbarramos na 
limitação de nossa com-
preensão, fruto da posição 
evolutiva que ocupamos, 
que restringe, e muito, o 
alcance adequado do que é 
a criação divina e a aplica-
ção de Suas leis. Mas vamos 
exercitando refl exões que 
possam preencher nosso 
íntimo...

Para o Espiritismo, 
como já disse aqui, “Deus 
é a Inteligência Suprema do 
Universo, causa primária 
de todas as coisas.” Ele se 
manifesta, opera, age, por 
meio de suas Leis que estão 
abarcadas pela Lei de Justi-
ça, Amor e Caridade. 

Tudo no Universo está 
submetido a esta Lei. Des-
de o ínfi mo grão ou ser, até 
todas as galáxias e outras 
descobertas que possamos 
realizar. Tudo se encadeia 
no Universo. Somos inter-
dependentes, em todos os 
reinos e criações; e a forma 
como nós, Espíritos encar-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

nados e desencarnados, 
lidamos com o que nos ro-
deia, causa impacto em nós 
mesmos e ao nosso redor. 

Isso se dá a partir do que 
pensamos, sentimos e fa-
zemos. Então, imaginemos 
como nós, humanidade, 
temos agido e quais con-
sequências trazemos para 
nós mesmos. Nas Leis Divi-
nas não há vítimas, não há 
injustiças. É lei de causa e 
efeito e, por isso mesmo, há 
consequências e responsa-
bilidades assumidas. 

No livro A Gênese, Allan 
Kardec explica: “Em um 
mesmo sistema planetário 
todos os corpos que dele 
dependem reagem uns so-
bre os outros; todas as in-
fl uências físicas dali são 
solidárias, e não há um só 
dos efeitos que vós desig-
nais sob o nome de grandes 
perturbações, que não seja 
a consequência do com-
ponente de infl uências de 
todo esse sistema.” 

Como já trouxe em ou-
tros momentos dessa colu-
na, o pensamento individu-
al se refl ete na humanidade 
inteira. Porque é a partir do 
pensamento que criamos 
tudo, isso inclui o bem e o 
mal. 

“A matéria orgânica não 
poderia escapar a tais infl u-
ências; as perturbações que 
ela sofre podem, portanto, 
alterar o estado físico dos 
seres viventes, e determinar 

algumas moléstias, como 
todos os fl agelos são para 
a inteligência humana um 
estimulante que a impele, 
por necessidade, à pesquisa 
dos meios de combate-las, 
e à descoberta das leis da 
natureza.”, afi rma Kardec na 
mesma obra. 

Isso explica muito do que 
está acontecendo. E, como 
já disse, diante desse mo-
mento de tanta dor e sofri-
mento, é preciso descobrir 
nele o grande celeiro de 
oportunidade de servimos 
ao bem. Que sejamos a pa-
lavra, a oração, o ouvido, o 
bom senso ou o veículo de 
doação do alimento que 
chegue ao necessitado. Que 
tenhamos sempre em men-
te o que gostaríamos de re-

ceber se estivéssemos pas-
sando pela situação difícil. 

Se estamos reencarna-
dos neste momento, aqui, 
vivenciando tudo isso, é 
porque o recado é para nós 
também. 

********

PALESTRAS VIRTUAIS 
AO VIVO

Facebook.com/oconsola-
dorjaboticabal

Instagram.com/oconso-
lador.jaboticabal 

Estudo de O Livro dos 
Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 

CPI da COVID-19, Intercorrências da vacina 
em Jaboticabal e a reforma do Aeroporto

Finalmente foi instaurada a 
CPI do COVID-19 pelo Sena-
do Federal e surpreso fi caram 
os brasileiros com a escolha 
dos integrantes da Comissão 
que irá analisar irregularidades 
e corrupção no âmbito do terri-
tório Nacional, Estadual e Mu-
nicipal, envolvendo Ministério, 
secretarias Estadual e Munici-
pal de Saúde.

Embora possam parecer 
imprecisas as narrativas de 
milhares de processos que tais 
integrantes da CPI possuem e 
respondem, nada pode afastar 
as condutas irregulares destes 
Senadores durante suas trajetó-
rias no cenário nacional. Envol-
vimento com falcatruas e cor-
rupção os deixa vulneráveis aos 
mais simples questionamentos.

O Senador Renan Calheiros 
escolhido como o relator da 
CPI COVID-19 de início já se 
mostra o caráter que possui de 
suspeição para conduzir a rela-
toria, eis que seu fi lho é Gover-
nador do Estado de Alagoas e 
será investigado. As permanen-
tes ações entre Governadores, 
Senadores, Prefeitos, Deputa-
dos nas duas esferas evidencia 
também que será difícil acredi-
tar na lisura das investigações.

Agregado a isso, temos que 
identifi car que o ano de 2022 
será ano de eleições em todo 
território Nacional para a esco-
lha de Presidente, Senadores e 
Deputados, o que implica inte-
resses de todas as esferas poli-
ticas, e a esperança de que esta 
CPI irá responsabilizar “peixes 
grandes” nesta ação é quase im-
possível.

Ao todo, foram liberados R$ 
60 bilhões de Reais, sendo para 
Estados R$ 37 bilhões e para 
municípios R$ 23 bilhões. Des-
te total apenas R$ 10 bilhões 
foram verbas carimbadas para 

P/ João Martins Neto

ações de saúde e assistência so-
cial, e o restante para uso livre. 
Os  Estados de SP, RJ, ES, GO, 
RR, AL, PR, RS, SC e DF di-
vulgaram detalhamento sobre 
a aplicação do auxílio Federal 
e receberam, juntos, R$ 3,1 
bilhões para a saúde e R$ 16,3 
bilhões para usar livremente, 
segundo dados do Tesouro Na-
cional.

Muitos Estados e Municí-
pios receberam os valores e 
gastaram de acordo com suas 
necessidades e não apenas com 
a saúde. Houve pagamento de 
contas atrasadas, pagamento 
de salários de funcionários pú-
blicos, aquisição de veículos 
novos e outros pagamentos de 
gastos legítimos e ilegítimos. 
Com estas considerações pare-
ce se tornar quase inócua pre-
tensão da CPI COVID-19.  

Os caminhos da CPI do CO-
VID-19 serão observados com 
muita expectativa, porém sem 
muita esperança de que apura-
ção seja adequada e efi caz. 

No Estado de São Paulo a 
luta pela fabricação da vacina 
está em franca expansão porém, 
ainda depende da aprovação da 
ANVISA para iniciar os testes 
em humanos. A vacina Butan-
Vac contra a covid-19 fabrica-
da pelo Instituto Butantã terá 
produção 100% nacional, sem 
a necessidade da importação 
de matéria-prima. A produção 
acelerada ira atender gradativa-
mente a demanda.

Em Jaboticabal nesta se-
mana houve intercorrências 
negativas com a aplicação de 
vacinas com prazo de validade 
vencida, o que leva à conclusão 
que além deste, outros proble-
mas na gestão da saúde podem 
estar ocorrendo. Certamente 
haverá procedimentos admi-
nistrativos e sindicâncias para 
apuração das responsabilidades 
e do correto uso dos protocolos 
ao combate do COVID-19, ar-
mazenamento e aplicação de 
vacinas. A estrita observância 
de procedimentos signifi cam 
vidas e esta se tratando de saú-
de pública.

Por outro lado, teremos a 
oportunidade de revitalização 
e reforma do aeroporto Muni-

cipal com a aplicação da verba 
conquistada por Victório de Si-
moni no ano de 2018, através do 
Deputado Federal Baleia Rossi. 
A verba pautada em torno de 
R$2.500.000,00(Dois Milhões e 
quinhentos mil reais) tendo con-
trapartida do Município, possi-
bilitará o asfaltamento e revita-
lização do aeroporto Municipal.

Referido empreendimento 
trará para o município de Ja-
boticabal potencialização no 
setor de indústria e Comércio, 
agregando aos planos de de-
senvolvimento de crescimento 
do município neste setor, bem 
como, a possibilidade de desen-
volvimento regional. As em-
presas instaladas e que irão se 
instalar no Parque industrial de 
Jaboticabal terão à sua dispo-
sição também esta modalidade 
de expedição e recebimento de 
seus produtos, bem como o co-
mércio em geral.

É válido ressaltar que já cir-
culou informalmente que nas 
proximidades do aeroporto já 
houve a aquisição pela Pre-
feitura Municipal de Jabotica-

bal de uma área de 30.000 m2 
destinados à instalação de uma 
célula do Parque industrial para 
instalação de empresas de alta 
tecnologia. Ao se confi rmar 
esta informação, será uma gran-
de conquista para o Município 
agregando para aquela região 
área já valorizada pelo Campus 
da UNESP. 

A revitalização do Aeropor-
to e sua reforma terá como fi -
nalidade atender os anseios da 
Administração pública para ex-
ploração do local com a instala-
ção de estrutura para ofi cinas de 
aeronaves, escola de aviação, 
estrutura para apoio da aviação 
agrícola e movimentação de in-
teresse da indústria e comércio 
do Município. Ressalta-se que 
a estrutura que será construída 
não visa a operação no local de 
linhas aéreas de grandes empre-
sas e de transporte de passagei-
ros. Evidentemente que a ope-
ração comercial visará através 
de locação de espaço a manu-
tenção e operação do aeroporto 
par atender às necessidades da 
Indústria e Comércio.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 750, DE 04 DE MAIO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal 
na Sessão Ordinária realizada dia 03 de maio de 2021, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui a Medalha Comemorativa do Centenário do Colégio Técnico 
Agrícola “José Bonifácio”, de Jaboticabal.

Autoria: Gregório Casagrande

Art. 1º. Fica instituída por este Decreto Legislativo a Medalha Comemorativa 
do Centenário do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio” de Jaboticabal.

Art. 2º. A Câmara Municipal de Jaboticabal mandará cunhar 100 (cem) me-
dalhas que serão entregues a igual número de pessoas indicadas por uma comissão 
especialmente constituía por Ato da Presidência deste Poder Legislativo.

Parágrafo único: A comissão de que trata o caput deste artigo será compos-
ta por 05 (cinco) membros, a saber:

a) o vereador autor deste Decreto Legislativo;
b) um vereador escolhido pelo presidente da Câmara Municipal de Jaboti-

cabal;
c) três representantes do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio indicado 

por sua Diretoria;
Art. 3º. A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada 

no ano corrente, preferencialmente no mês de agosto, em local a ser designado pela 
presidência, facultado a realização por videoconferência.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo cor-
rerão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 04 de maio de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal
de Jaboticabal, em 04 de maio de 2021.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 356, DE 05 DE MAIO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal
na Sessão Ordinária realizada dia 05 de maio de 2021, aprovou 
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaboticabal 
(Resolução nº 230, de 07/03/1995) e dá outras providências.

Autoria: Prof. Paula

Art. 1º. O Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaboticabal, instituído 
pela Resolução nº 230, de 07/03/1995, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo.

“Art. 47-A. As reuniões das Comissões poderão ser realizadas por 
videoconferência, observada a regulamentação própria.”

Art. 2º. Art. 2°. A presente resolução será regulamentada pelo Poder Legisla-
tivo Municipal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 04 de maio de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal
de Jaboticabal, em 04 de maio de 2021.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 17/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 
compete a legislação vigente:

CONSIDERANDO os Atos da Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 
25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/202031/2020, 32/2020, 34/2020, 
35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 40/2020, 41/2020, 01/2021, 02/2021, 
03/2021, 04/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2001, 10/2021, 11/2021, 12/2021; 
14/2021 e 16/2021, relativos às ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus 
(COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 2º do Decreto Municipal nº 7.342, 
de 12 de março de 2021, que adota automaticamente no Município de Jaboticabal as 
medidas estabelecidas pelo Centro de Contingência do Coronavírus da Secretaria da 
Saúde do Governo do Estado de São Paulo, seguindo a denominada Fase Emergen-
cial do “Plano São Paulo”;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado vem anunciando fases de tran-
sição com reiteradas flexibilizações e aberturas progressivas do setor econômico e 
administrativo;Jaboticabal, 04 de maio de 2021.

RESOLVE:
Art. 1º Revoga o Artigo 5º do Ato da Presidência nº 20/2020, alterado pelo 

Ato da Presidência nº 31/2020.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 07 de maio de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Jaboticabal torna público que a licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 01/2.021, do tipo menor preço, para aquisição de Licença de 
uso de software para Gerência de Gestão de Compras e Materiais, Licitação, Almoxa-
rifado, Gerência de Gestão de Pessoal, Orçamento Público, Contabilidade, Tesoura-
ria, Controle de Frotas, Patrimônio Público, Portal de Acesso a Informação, conforme 
especificações constantes do Anexo I, terá sua sessão de abertura e julgamento das 
propostas suspensa em razão de determinação do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, proferida no Processo TC- 00010405.989.21-1, com fundamento no pa-
rágrafo único, n. 10, do artigo 53 do RITCESP, até que se profira decisão final sobre 
o caso.

Ocorrendo a retomada do processo licitatório, todos os atos pertinentes a esta 
licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no site oficial (www.jaboticabal.
sp.leg.br), no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal oficial deste Poder 
Legislativo (Jornal A Gazeta). 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N. 08/2021
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: PAULO SERGIO MEDEIROS DIAS 43143112824
FUNDAMENTO: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/1993
PROCESSO N. 47/2021 - Dispensa nº 14/2021
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagens 

simples, completas, cristalização e higienização e hidratação do couro dos veículos 
oficiais da frota da Câmara Municipal de Jaboticabal.

VALOR ESTIMADO: R$ 4.940,00 (quatro mil, novecentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA INICIAL: 12 (doze) meses
DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03/05/2021.
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Compartilhamento de dados no WhatsApp: dicas para se proteger

O WhatsApp é um aplicati-
vo de troca de mensagens usa-
do diariamente por 98% dos 
brasileiros, há tempos entre 
os mais baixados nas princi-
pais lojas de apps. O uso é co-
mum tanto para comunicação 
e lazer quanto para trabalho e 
estudos e seu uso foi intensi-
ficado neste período de isola-
mento social devido à pande-
mia de Covid-19.

Essa ferramenta essencial 
é, a princípio, protegida por 
criptografia ponta-a-ponta, 
ou seja, o conteúdo das men-
sagens e ligações fica seguro 
de acesso por terceiros, o que 
garante que somente a pessoa 
que enviou e as pessoas que re-
ceberam a mensagem possam 
visualizá-lo. Mas isso não sig-
nifica que seus dados pessoais, 
para além das conversas, não 
podem ser compartilhados.

No início de janeiro de 
2021, os usuários do What-
sApp começaram a receber 
uma notificação sobre uma 
mudança em sua Política de 
Privacidade. Desde então, es-
tamos entre as organizações e 
entidades de defesa dos con-
sumidores que tentam barrar 
as alterações e recomendamos 
que, quem ainda não aceitou 
as alterações, não o faça antes 
de 15 de maio já que é possí-
vel que alguns pontos sejam 
revistos devido à pressão de 
entidades.

 Além da campanha global 
contra as mudanças, assina-
mos declarações em conjunto 
com organizações da Coalizão 
Direitos na Rede, direciona-
da às autoridades brasileiras, 
e da Al Sur, para autoridades 
latino-americanas, solicitan-
do a suspensão da política e 
da integração de dados entre 
o WhatsApp e outras empre-
sas do grupo Facebook, assim 
como a continuidade da ofer-
ta do serviço aos usuários que 
não aceitarem a nova política.

O aplicativo afirma que, 
caso o usuário não concorde 
com a alteração, ele poderá 
deixar de usar a plataforma. 
Ou seja, se você não quiser 
deixar de utilizar seu princi-
pal meio de comunicação com 
família, amigos e até uma im-
portante ferramenta de traba-
lho, não há escolha, tem que 
aceitar o compartilhamento 
de seus dados.

Até o dia da mudança efe-
tiva da política – inicialmente 
anunciada para 8 de feverei-
ro e depois prorrogada para 
15 de maio –, o usuário pode 
adiar decidir se aceita ou não. 
Mas o que está por trás dessa 
“escolha”? O que fazer sobre 
isso?

Quais são as mudanças na 
Política de Privacidade do 
WhatsApp

Os termos de uso do apli-
cativo não são de fácil enten-
dimento, o que por si só já é 
uma violação ao direito de 
informação do consumidor e 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), em vigor des-
de 18 de setembro de 2020. 
A falta de transparência no 
anúncio de que a empresa irá 
compartilhar dados pessoais 
de ususários com o Facebook 
causou uma grande confusão 
sobre o que quais são os im-
pactos práticos disso para os 
consumidores. 

E quais dados são compar-

P/ Rodrigo Manolo

Entenda o que está em jogo com a mudança na Política de Privacidade do WhatsApp
tilhados?

A criptografia ponta-a-
-ponta protege o conteúdo das 
mensagens, mas outros dados 
estão sendo compartilhados. 
O WhatsApp coleta e compar-
tilha, com as empresas do gru-
po Facebook, dados pessoais 
importantes como seu núme-
ro de telefone, seu nome; in-
formações sobre seu aparelho, 
incluindo a marca, modelo e a 
operador de telefonia móvel; 
o número de IP, que indica a 
localização aproximada de sua 
conexão à internet; pessoas e 
empresas com quem você in-
terage; e qualquer informação 
descrita em “Informações que 
coletamos” da Política de Pri-
vacidade (que se divide em: 
dados fornecidos por você e 
dados coletados automatica-
mente pelo uso do app).

 
Tudo isso, de acordo com o 

Facebook, não significa uma 
alteração na Política de Pri-
vacidade do WhatsApp, pois 
esses dados já eram compar-
tilhados para a grande maio-
ria dos usuários desde 2016, 
quando se iniciou a integração 
de informações entre as duas 
empresas.

Naquele momento, todos 
os usuários passaram a ter 
seus dados compartilhados, 
exceto os usuários que opta-
ram ativamente, dentro de 30 
dias, por não compartilhar 
acessando as configurações 
do app (opção que a maioria 
dos consumidores sequer sa-
bia que existia ou entendia 
o por quê fazê-lo). Todos os 
consumidores que entraram 
no aplicativo após essa breve 
janela, também já têm seus 
dados compartilhados com o 
Facebook.

Para que compartilhar tudo 
isso?

Segundo o Facebook, é 
para integrar todos os servi-
ços e produtos das empresas 
do grupo empresarial, garan-
tir segurança e “aprimorar sua 
experiência com anúncios e 
produtos”. Em outras palavras, 
o que você faz no WhatsApp 
afeta seu uso no Instagram ou 
Facebook. Se você participa, 
por exemplo, de um grupo 
político no Whatsapp, o Fa-
cebook pode te recomendar 
notícias, grupos e pessoas 
alinhadas a isso, o que pode 
alimentar o efeito bolha das 
redes sociais e alimentar ainda 
mais a disseminação de con-
teúdo falso e discurso de ódio 
nas mídias digitais.

Mas então, o que muda?

Segundo os comunicados 
da empresa, não há alteração 
na forma como o WhatsApp 
compartilha os dados com as 
empresas do grupo Facebook 
nas comunicações entre usu-
ários. 

O que muda mesmo são 
os tratamentos de dados no 
WhatsApp Business. Passa 
a ser possível contratar um 
serviço de gerenciamento da 
comunicação entre empresa 
e usuário – serviço que tam-
bém será oferecido pelo pró-
prio Facebook. Assim, quan-
do houver essa contratação, 
as mensagens não serão mais 
criptografadas ponta-a-ponta, 
pois este terceiro que gerencia 
a conversa (e que pode ser o 
próprio Facebook) terá acesso 
às mensagens. 

Na comunicação entre usu-
ários (sem empresas) há algu-
mas novas regras que permi-
tirão o compartilhamento de 
informações adicionais (de 
funcionalidades que não exis-
tiam em 2016), como dados 
sobre atualizações no status e 
sobre pagamentos realizados 
na plataforma (o Facebook 
Pay, que ainda não foi imple-
mentado no Brasil).

As alterações sobre com-

partilhamento de dados na 
política vêm, segundo a em-
presa, para tentar trazer mais 
transparência para práticas 
existentes desde 2016. Em 
parte, a comoção pública vem 
pela falta de compreensão 
de práticas da empresa que 
não podiam ser identificadas 
nos termos anteriores. Mas 
também ocorre pela falha do 
WhatsApp em ser transparen-
te sobre sua Política de Priva-
cidade, uma vez que perma-
necem diversas dúvidas.

A Política de Privacidade 
é bastante específica sobre a 
enorme quantidade de dados 
que o aplicativo coleta, mas 
não é específica sobre quais 
dados são compartilhados, 
remetendo a um FAQ (docu-
mento com perguntas e res-
postas frequentes), externo 
ao texto da política, com essa 
explicação. 

Em primeiro lugar, esse 
tipo de informação deveria 
estar no mesmo documento 
da política, que é como o con-
trato de consumo, ou seja, o 
que compromete a empresa 
perante o consumidor e, por 
exemplo, o judiciário, e, em 
segundo lugar, o próprio FAQ 
ainda é genérico, listando al-
guns dados que são compar-
tilhados, mas afirmando que 
qualquer dado coletado pelo 
WhatsApp pode ser compar-
tilhado. 

Outras preocupações são 
sobre qual a base legal para 
cada tratamento (é consenti-
mento, ou é necessário para a 
execução do serviço?) e como 
os dados dos consumidores, 
incluindo conteúdo da con-
versa, serão protegidos nesse 
novo serviço oferecido. Outra 
dúvida é sobre como o What-
sApp mede a eficácia e a dis-
tribuição dos seus serviços e 
mensagem – serviço que ele 
oferece a empresas. Isso en-
volve avaliação de dados dos 
usuários?

Uma política de privacida-
de insuficiente viola o direito 
de informação garantido a to-
dos dos consumidores e por 
isso essas perguntas precisam 
ser respondidas pela empresa. 

Além disso, os dados gera-
dos com o uso do WhatsApp 
deveriam ser protegidos, já 
que  são decorrentes do uso 
de um aplicativo de troca de 
mensagens privadas. Também 
deveria ser dada a opção per-
manente de não compartilhar 
dados desnecessários com o 
Facebook – como foi dada 
aos consumidores da Europa. 
Afinal, se um consumidor es-
colhe utilizar um aplicativo de 
uma empresa, isso não signifi-
ca que seus dados fornecidos e 
gerados durante o uso possam 
ser repassados, sem autoriza-
ção – ou por um falso consen-
timento –, a outra empresa, 
mesmo que do mesmo grupo 
empresarial. 

Por que isso é ilegal?

O usuário não tem a pos-
sibilidade de não aceitar as 
novas regras e continuar utili-
zando o aplicativo. O consen-
timento que é dado ao clicar 
em “concordar” não é livre 
como exigido pela LGPD (Lei 
13.709/2019), que entrou em 
vigor em setembro de 2020. 
Pelo contrário, do modo como 
foi feito, viola seus princípios 
e regras para o tratamento de 
dados pessoais, como o prin-
cípio da necessidade: que im-
põe que somente dados neces-
sários para o oferecimento do 
serviço sejam tratados. 

O Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/1990) 
também é desrespeitado, pois, 
não há equilíbrio ou transpa-
rência na relação de consumo: 
além de não dar escolha ao 
usuário, a empresa não for-
nece informações suficientes 
sobre suas motivações e riscos 
oferecidos, tampouco sobre a 

excepcionalidade no caso dos 
consumidores da União Eu-
ropeia, ou ainda sobre o que 
acontece com consumidores 
que não aceitaram o compar-
tilhamento de dados em 2016 
(sua escolha permanece res-
peitada?). 

Já em 2016, denunciamos 
a violação de direitos à Secre-
taria Nacional do Consumi-
dor (Senacon) e produzimos 
o Relatório “Consentimento 
Forçado” argumentando que 
os consumidores deveriam ter 
o direito de decidir sobre seus 
dados a qualquer momento, 
não somente em exíguos 30 
dias. Lembrando que quem 
baixou o WhatsApp depois da 
mudança de 2016, já aceitou 
automaticamente os termos 
de compartilhamento, sem 
nenhuma outra opção.

Com a nova política de pri-
vacidade, o Facebook confir-
ma a ilegalidade de suas prá-
ticas, sem se adequar à LGPD 
e anuncia novos ilícitos ao 
compartilhar mais dados dos 
consumidores sem um con-
sentimento verdadeiro.

Quais são os riscos?

O Facebook é uma empresa 
que tem a maior parte do seu 
lucro baseado na venda de pu-
blicidade direcionada, isto é, 
feita com base no tratamento 
dos dados de seus consumido-
res. Por isso, é de interesse da 
empresa coletar e integrar o 
maior número possível de da-
dos. Mas isso deve respeitar os 
limites impostos pelos direitos 
do consumidor.

A LGPD garantiu que cada 
consumidor tem o direito de 
controlar seus dados, ou seja, 
decidir quem pode utilizar e 
por quê –  afinal, essas infor-
mações são suas!

Isso ocorre porque os da-
dos pessoais dizem muito da 
nossa vida, nossos hábitos 
e opiniões, de modo que, se 
mal utilizados, podem levar 
a discriminações, golpes fi-
nanceiros e até manipulações 
políticas, como já ocorreram 
dentro do Facebook, como no 
caso Cambridge Analytica ou 
de discriminações em anún-
cios, por exemplo. Além disso, 
quanto mais o dado é compar-
tilhado, maior o risco de vaza-
mento, já que será armazena-
do em diversos servidores. 

Por isso, é essencial preser-
var a escolha dos consumido-
res de não integrar seus dados 
pessoais com as empresas do 
grupo Facebook Inc., que fun-
cionam de forma bastante di-
ferente do WhatsApp.

A regra de compartilha-
mento geral, mantida e expan-
dida com os novos termos, é 
particularmente preocupante, 
pois se trata de um serviço de 
uso dominante. São 2 bilhões 
de usuários espalhados pelo 
mundo e, destes, 120 milhões 
são brasileiros. 

É comum que as pessoas 
se sintam compelidas a acei-
tar os termos de uso em razão 
da pressão social em torno do 
uso de uma tecnologia, seja 
porque muita gente usa, pela 
possibilidade de perder opor-
tunidades ou até mesmo por 
questões profissionais, e ex-
clusão de grupos e atividades 
pela não utilização do app. E 
o consumidor por se frustrar 
pela ideia de que, sozinho, 
não pode fazer nada a respei-
to, a não ser clicar e aceitar os 
termos.

O Facebook já está sendo 
investigado nos Estados Uni-
dos por abuso de posição do-
minante – ou seja, pelo exer-
cício de poder de monopólio. 
A investigação é ampliada 
para as empresas Instagram 
e WhatsApp, adquiridas pelo 
Facebook em 2012 e 2014, 
respectivamente. Dentre as 

acusações, está justamente a integração dos dados pessoais ex-
traídos dos aplicativos para a manutenção e extensão do pode-
rio das três redes sociais.

Dicas sobre privacidade: o que posso fazer?

É possível requisitar os dados de sua conta do WhatsApp – 
assim como é possível fazê-lo no Facebook desde 2016 e, agora, 
pela LGPD, todas as empresas têm o dever de fazê-lo. No apli-
cativo do WhatsApp, basta clicar em “Ajustes”/”Configurações” 
> “Conta” > Solicitar dados da conta. Esse relatório deve ser 
disponibilizado em até 3 (três) dias. Caso você perceba algum 
problema, pode pedir a correção de dados incompletos, inexa-
tos ou desatualizados.

Você também pode requisitar a eliminação dos seus dados 
no WhatsApp. Basta ir em Configurações > Conta > Apagar 
minha conta. MAS FIQUE ATENTO: nesse caso, você irá apa-
gar completamente a sua conta. Será apagado o histórico de 
mensagens, saindo dos grupos que participa, serão removidos 
backups feitos e não poderá recuperar o acesso a este históri-
co. Lembrando: o WhatsApp não permite que você utilize seus 
serviços sem fornecer e compartilhar seus dados pessoais (es-
pecificados acima) com o grupo Facebook, o que consideramos 
uma violação à LGPD e ao CDC.

Além disso, apesar da posição dominante no mundo, o 
WhatsApp não é o único aplicativo de trocas de mensagens en-
criptadas utilizado. Não é coincidência que, após o anúncio das 
alterações nos termos de uso, o número de downloads aplicati-
vos semelhantes disparou. Mais de 100 mil pessoas instalaram 
o Signal, ao passo que o Telegram registrou quase 2,2 milhões 
de downloads.

Para não ficar refém de um único aplicativo, saiba o que é 
importante levar em conta na hora de escolher um aplicativo de 
troca de mensagens, analisando as funcionalidades que melhor 
se adequem a você: 

SEGURANÇA E REGRAS DE PRIVACIDADE: fique atento 
às regras de privacidade que são declaradas pelo aplicativo, pois 
são elas que explicam quais dados são coletados e com quem 
são compartilhados. Lembre-se que, mesmo com mensagens 
protegidas por criptografia, também é possível o compartilha-
mento de metadados, ou seja, informações sobre a utilização do 
aparelho, como os momentos que você está online, com quem 
você interage, ou seu modelo de celular, dados que podem dizer 
muito sobre você. Essas informações estão disponíveis nos sites 
dos aplicativos, nas lojas de apps ou em sites especializados de 
tecnologia.

CRIPTOGRAFIA PONTA A PONTA: esse tipo de cripto-
grafia impede que o próprio aplicativo ou terceiros acessem o 
conteúdo da sua mensagem. Além disso, é possível que os me-
tadados também sejam criptografados, de modo que também 
ficam mais seguros.

AVALIE A EMPRESA, ORGANIZAÇÃO OU O DONO DO 
APLICATIVO: procure saber quem é a empresa que é dona do 
aplicativo, se ela faz parte de algum conglomerado, se tem his-
tórico de incidentes ou outras questões relacionadas à seguran-
ça e à reputação da empresa, se tem fins lucrativos ou não.

LINGUAGEM SIMPLES: a linguagem do aplicativo e de sua 
política de privacidade devem ser claras, simples e transpa-
rentes, de modo que você compreenda suas funcionalidades e 
atributos, as informações devem estar facilmente disponíveis. 
Pense: se não há nada a esconder, se não pretendem usar seus 
dados de forma indevida, por que complicar em termos de au-
torização impossíveis de serem compreendidos?

Pensando nessas dicas, selecionamos alguns dos principais 
aplicativos de mensagem, com suas principais políticas e fun-
cionalidades em relação à segurança e privacidade dos usuários:

Inspirada na tabela da Coding Rights.
* O código aberto facilita a inspeção das práticas e segurança 

do app por especialistas externos;
** A autenticação em dois fatores ajuda no combate à fraudes 

nos apps.

Para além disso, o Telegram recebe diversas críticas sobre a 
sua segurança, como ter um protocolo caseiro de criptografia 
ou permitir a identificação de seus usuários pela função “En-
contrar Pessoas Próximas”. Um ponto de destaque é que tanto o 
Telegram quanto o Signal são de organizações sem fins lucrati-
vos, o primeiro de um milionário pró-privacidade e o segundo 
financiado por prêmios e doações, de modo que a pressão para 
monetizar suas informações pessoais é menor. Outras opções 
de apps com mensagens criptografadas são o Wire, Wickr e 
Confide.

Sabemos, no entanto, que a troca de aplicativos é difícil e 
pode ser lenta, já que a ideia é se comunicar com todas as pes-
soas e, portanto, depende da adesão dos outros, ou seja, uma 
questão de mudança de cultura, por isso não é simples. Con-
tinuaremos atentos e informando os consumidores brasileiros 
sobre as melhores formas de garantir a liberdade de escolha em 
qualquer serviço, produto ou ferramenta de telecomunicação.

Fonte: https://idec.org.br/dicas-e-direitos/mudanca-na-pri-
vacidade-do-whatsapp-e-agora
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Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil é tema de 
conferência no dia 10 de maio, na Câmara de Jaboticabal

Na próxima segunda-fei-
ra (10/05), a Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal vai 
sediar a 1ª Conferência de 
Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. O evento será 
pela Internet e começa às 
18 horas, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jaboticabal.
sp.leg.br > Comunicação > 
WEBTV Câmara), com dis-
tribuição simultânea no ca-

nal da Câmara no YouTube 
e na página do Facebook. 
Qualquer pessoa pode par-
ticipar remotamente en-
viando suas dúvidas e con-
tribuições pelas próprias 
plataformas de divulgação 
da transmissão online.

A iniciativa, proposta 
pela vereadora Val Barbie-
ri (PRTB), abre a Semana 
Municipal de Conscientiza-
ção e Combate à Pedofilia, 
Violência e Abuso Sexual 

de Crianças e Adolescen-
te, instituída em 2017, em 
Jaboticabal, pela Lei nº 
4.869/2017. O prefeito mu-
nicipal, Prof. Emerson Ca-
margo (PATRI), participa 
da abertura oficial e do de-
bate.

Durante a sessão ordi-
nária do dia 3 de maio, a 
parlamentar aproveitou o 
uso da Tribuna para divul-
gar o evento e convidar ve-
readores e população para 

que participem de forma 
online. “Vamos entrar no 
Maio Laranja... o mês de 
Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Gostaria de 
convidar todos os vereado-
res, quem estiver nos assis-
tindo. Tenho uma ligação 
muito forte com esse assun-
to. Fui educadora infantil 
e trabalhei numa entidade 
de acolhimento de crian-
ças vitimizadas, e me senti 
no dever de estar também 
abraçando essa campanha, 
de proteger nossas crianças, 
muito mais agora que eu 
sou mãe”, disse Val na opor-
tunidade.

E a preocupação da par-
lamentar procede. Dados 
divulgados pelo Institu-
to Paulista de Magistra-
dos (IPAM), com base no 
Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública de 2019, 
mostram que a cada hora, 
quatro meninas de até 13 
anos são estupradas no Bra-
sil. Especialistas pelo país 
igualmente tem alertado 
que, por conta da necessi-
dade do isolamento social 

causado pela pandemia da 
COVID-19, as subnotifica-
ções no número de abusos 
infantojuvenis podem ter 
aumentado.

As exposições serão fei-
tas por cinco especialistas 
das áreas de Serviço Social, 
Psicopedagogia, Direito e 
Conselho Tutelar. São eles: 
VANESSA SILVA, Gradu-
ada em Serviço Social, es-
pecialista em Políticas Pú-
blicas pela Universidade de 
Ribeirão Preto. Atualmente 
é Assistente Social dos qua-
dros da Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal, no CRE-
AS e também é assistente 
social na ONG Fênix, tam-
bém em Jaboticabal; RITA 
OLIVEIRA, Pedagoga de 
formação, especialista em 
Psicopedagogia com ênfase 
em Educação Especial, atu-
almente cursa pós gradua-
ção em Educação, Gênero 
e Sexualidade e em Projetos 
Sociais com Família. É pro-
fessora da rede municipal 
de Jaboticabal; LUCIANA 
BERGO, Graduada em Di-
reito e Relações Internacio-
nais, mestrado em Direito 

pela UNESP, servidora pú-
blica municipal e professo-
ra universitária nas discipli-
nas de Direitos Humanos, 
Direito Internacional e Ad-
ministrativo, atualmente é 
Secretária Municipal de As-
sistência e Desenvolvimen-
to Social; LUIZ AUGUSTO 
REVOLTI, Conselheiro Tu-
telar em Jaboticabal; e MI-
RIAM CARREGARI, peda-
goga e contadora, servidora 
do Recanto Menina, presi-
dente do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

SERVIÇO
1ª CONFERÊNCIA DE 

COMBATE AO ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADO-
LESCENTES

DATA: 10/05/2021
INÍCIO: 18horas
LOCAL: Evento online 

realizado diretamente da 
Câmara Municipal de Jabo-
ticabal > www.jaboticabal.
sp.leg.br > Comunicação > 
WEBTV Câmara.

CONTATO: Vereadora 
Val Barbieri – (16) 3209-
9484

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos, por meio do Departamento de Trânsito e Transporte, infor-
ma que no neste sábado, 8 de maio, a partir das 9h, estará na Praça. Dr. Joaquim Batista (Fonte) realizando 
a instalação de antenas “corta pipa” em motocicletas.

Serão disponibilizadas apenas 200 antenas e a ação acontecerá seguindo todos os protocolos de segu-
rança sanitária.

Não use cerol. Sua responsabilidade salva vidas.

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer informa que nos dias 10 e 11 de maio de 2021 
acontecerá a entrega das atividades e orientações para as aulas remotas das creches e das 1ª e 2ª etapas. 
As unidades disponibilizarão um cantinho solidário. Os pais e responsáveis que puderem e desejarem, 
poderão levar alimentos não perecíveis, roupas e agasalhos, que ficarão expostos para que as pessoas que 
necessitam possam fazer a retirada.

A Prefeitura de Jaboticabal realizou na tarde de quinta-feira, 06, às 18h, nova de-
sinfecção da região central da cidade para conter a propagação do novo coronavírus.  
A expectativa é que, por conta do Dia das Mães, a região receba um número maior de pessoas. Reforça-se que 
essa ação tem acontecido constantemente em diversos pontos da cidade e distritos, porém, é indispensável o 
cuidado individual com uso correto de máscaras, higienização das mãos e manutenção do distanciamento social. 
Se todos contribuírem,  será construída uma cidade muito melhor..

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

APOSTA

A estudante de jornalis-
mo, Ana Laura,(19), é uma 
das apostas First Models 
para o mercado da moda. 
A sagitariana, da cidade de 

Ribeirão Preto,  agora faz 
parte do seleto time de 
modelos da agência e se 
prepara para acontecer. 
Com  1,64m de altura, e 
olhar penetrante,  é uma 
das mais interessantes re-
velações dos últimos me-
ses.

Tem tudo para arrasar!
De olho nela!
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O Lions Clube de Jaboti-
cabal, ao lado de outras en-
tidades do município como 
a ACIAJA, UNIMED e o 
Rotary Club, além das lojas 
maçônicas Fé e Perseveran-
ça, Jocelyn de Godoy e Major 
Hilário, doaram na quinta-
-feira, 6 de maio, 500 testes 
rápidos à Prefeitura de Jabo-
ticabal para identificação da 
COVID-19. Esse formato de 
swab é coletado e leva apenas 
15 minutos para o resultado.

“É uma alegria imen-
sa receber essa doação que 
irá contribuir demais com 
a nossa luta contra o novo 
coronavírus. Identificar ra-
pidamente os pacientes in-
fectados é fundamental para 
isolarmos o paciente e, tam-
bém, para iniciarmos o tra-
tamento o mais rápido pos-
sível”, comentou o prefeito, 

O prefeito de Jaboticabal, 
Prof. Emerson Camargo 
participou de uma impor-
tante reunião na quarta-
-feira (05/05), em Ribeirão 
Preto, por meio da CMM 
- Consórcio de Municípios 
da Mogiana, da Secretaria 
Especial do Programa de 
Parcerias de Investimentos 
do Ministério da Economia 
(SPPI), o Ministério do De-
senvolvimento Regional e a 
Caixa Econômica Federal, 
para a Solenidade de Assi-
natura Virtual do Contrato 
de Estruturação da Con-
cessão de Serviços de Ma-
nejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos no valor de R$ 
8.881.047,00 (oito milhões 
oitocentos e oitenta e um 
mil e quarenta e sete reais), 
se tornando um mega in-
vestimento realizado por 
meio de parceria do Fundo 
Federal de Apoio à Estrutu-
ração de Parcerias Público 
Privadas. 

O contrato contempla 
20 municípios: Jabotica-
bal, Barrinha, Cravinhos, 

Entidades se unem e doam 500 testes rápidos de 
COVID-19 à Prefeitura de Jaboticabal; swab é 
coletado e, em 15 minutos, resultado é obtido

Prefeito de Jaboticabal, Prof. Emerson participa de reunião para 
Assinatura Virtual do Contrato de Estruturação da Concessão de 

Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

Prof. Emerson. “Agradeço 
às entidades que doaram os 
testes para a nossa adminis-
tração, em especial ao Lions 
Clube de Jaboticabal que en-
cabeçou essa conquista jun-
to às demais. Nossa cidade 
agradece”, concluiu.

O Secretário de Saúde, Dr. 
Fause Sartori também co-
memorou a chegada dos tes-
tes em Jaboticabal. Segundo 
ele, a administração já vem 
em busca da aquisição de 
mais testes como esses para 
ampliar a testagem na popu-
lação jaboticabalense. “Esse 
teste é fantástico e diferente 
daquele teste rápido com o 
sangue do paciente. Antes, 
este tipo de swab era cole-
tado e demorava dias para 
chegar o resultado. Agora, 
em 15 minutos o resultado é 
obtido”, concluiu.

Dumont, Guará, Ipuã, Jar-
dinópolis, Luis Antônio, 
Morro Agudo, Pitanguei-
ras, Pradópolis, Ribeirão 

Preto, Rincão, Santa Lúcia, 
São Joaquim da Barra, São 
Simão, Serra Azul, Serrana, 
Sertãozinho e Taquaritinga.

“Trabalhar em conjunto 
faz com que os municípios 
ganhem força e economi-

zem recursos. A questão do 
resíduo sólido é uma pau-
ta em comum de todos os 
municípios da nossa região. 
Trabalharmos em conjunto, 
sem dúvida é o melhor ca-
minho para encontrarmos 
soluções práticas, eficientes 
e menos custosas aos cofres 
públicos”, comentou o pre-
feito Prof. Emerson.

O serviço técnico es-
pecializado contratado é 
composto por duas ati-
vidades: Assessoramento 
Técnico sob os aspectos de 
engenharia, jurídico, socio-
ambiental e econômico-fi-

nanceiro para estruturação 
de Projeto de Concessão 
incluída a fase de licitação 
da concessão, definição das 
condições de contratação 
do verificador indepen-
dente, se houver, e do rela-
cionamento com órgãos de 
controle, conforme Termo 
de Referência deste contra-
to; e consultoria Técnica Es-
pecializada para realização 
dos estudos de viabilidade 
e desenvolvimento dos do-
cumentos necessários para 
a licitação do Contrato de 
Concessão e, se houver, do 
verificador independente.


