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Na terça-feira, 8, 
o prefeito Professor 
Emerson, acompa-
nhado do vice-pre-
feito e secretário de 
Agricultura, Abas-
tecimento e Meio 
Ambiente, Nelsinho 
Gimenez e do secre-
tário da Indústria, 
Comércio e Turismo, 
Lucas Ramos, visitou 
as dependências da 
AMVAC do Brasil.

Prefeitura de Jaboticabal visita a 
empresa da AMVAC do Brasil

Na quinta-feira, 10 de 
junho, foi inaugurado no 
43º Batalhão de Polícia Mi-
litar, em Jaboticabal, o pro-
jeto denominado de “Free 
Book”. O projeto, idealiza-
do pelo Major da Polícia 
Militar, Maurício Rafael Je-
rônimo de Melo, foi inspi-
rado na cidade de Londres, 
quando o mesmo ouviu que 
pelas praças da cidade in-
glesa livros eram deixados 
sobre bancos para que ou-
tras pessoas pudessem lê-
-los alí mesmo ou levá-los 
gratuitamente.

Prefeitura de Jaboticabal participa de inauguração 
do FREE BOOK; projeto é da Polícia Militar

Na tarde de quarta-
-feira, 9, a Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Turismo de Jabotica-
bal entregou ao projeto 
“Virando o Jogo”, desen-
volvido pela Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, a doação de tênis 
realizada pelas empresas 
Maran Calçados, Pretti 
Calçados e Caçula Cal-
çados.

Projeto “Virando o Jogo” recebe doação 
de empresários de Jaboticabal

Considerando que a viabilização da ampliação de um 
Aterro Sanitário demanda tempo, pois envolve possível de-
sapropriação de área particular, licenciamento ambiental 
em 3 fases na Cetesb (Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação) e obras de infraestrutura; Ações ur-
gentes.Fórum de Discussões aconteceu no dia 20 de maio.

A vida útil atual do Aterro Sanitário 
Municipal de Jaboticabal, 

bem como do Aterro de Inertes, 
é de no máximo mais 03 anos



2 SÁBADO, 12 DE JUNHO DE 2021

Expediente
Empresa Jornalistica Scandelai & Scandelai Ltda - ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562
Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - MTB nº 33.849
Jornalista: José Roberto Scandelai - MTB nº 33.487
Redação, Administração e Departamento Comercial: 
Avenida General Osório nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100
Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte  de Azevedo, 532 - Bairro Santana - CEP 02036-022 - Tel.: (16) 2971.1000
Fones: (16) 3202.2636
Email: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa 
opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
 

                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br 
 

 

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583 
 
 

                 Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
           _________________________________________________________________________________________________ 

 
Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160 

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
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JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
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A PROMESSA

A Palavra  promessa pro-
vém do latim “  professore” ,  
professor, que professa.

Seu sentido primitivo, 
como ensina o mestre DE-
ONISIO DA SILVA, em “ A 
vida intima das palavras”, 
era designar aquele que fa-
zia declarações públicas.

Nesse caminhar, há as se-
guintes promessas: 1-Não 
oferecer cloroquina para 
Emas; 2- Aceitar que Biden 
foi eleito e que não houve 
fraude; 3- Concordar que 
a Organização Mundial de 
Saúde é um ente da ONU, 
competente e desprendido 
que presta serviços para 
todas as nações; 4- Que os 
Governadores e Prefeitos  
não  são os responsáveis 
pela disseminação da pan-
demia;  5- Que se deve  pro-
teger  o meio ambiente, sem 
a qual não haverá vida; 6- 
Que a invasão de terras dos 
índios ou do Poder Publico, 

P/  José Roberto Bottino

particular ou dos indígenas, 
para a extração de madei-
ras, mineração, ouro, prata, 
diamante e outros minerais 
con� gura crime e os seus 
autores deverão ser  puni-
dos; 7- Que os garimpos 
não autorizados provocam 
danos ambientais à vida, 
posto que utilizam mercú-
rio e poluem as águas que 
bebemos;  8- Que as rique-
zas extraídas do subsolo, 
sem regras  e autorizações 
governamentais, empobre-
cem o País e enriquecem, 
não os garimpeiros, mas 
terceiros que deverão ser 
identi� cados e punidos; 9- 
Que a esposa do Presidente 
da França não é feia, pois a 
beleza  ou feiura é subjeti-
va e individual; 10- Que as 
manifestações dos liberais 
não têm conteúdo  esquer-
dista; 11- Que a Constitui-
ção Brasileira deve ser lida, 
compreendida, respeita-
da e obedecida; 12- Que o 
Estado é Laico 13- Que o 
exército é uma instituição 
de Estado, não de Gover-
no; 14- Que o Governo é 
passageiro e o Estado é per-
manente; 15- Que a pessoa 
que tomar  vacina contra a 
Covid 19 não se transfor-
mará em Jacaré; 15- Que o 
cidadão que tomar a vacina 
não é marica; 16- Que Es-

tadista é o que se pretende; 
17 – Que política, futebol 
e religião podem, sim, ser 
objeto de discussão, pois 
geram o debate, o diálogo, 
e o respeito à opiniões e vi-
sões diferentes; 18- Que a 
pluralidade  de pensamen-
tos, credos, raça e cor, são a 
força motriz de uma socie-
dade civilizada; 20- Que a 
esperança é irmã gêmea da 
ciência; 21- Que ciência e 
religião de há muito convi-
vem harmonicamente; 22- 
Que a morte não pode ser 
banalizada; 23- Que o uso 
de mascará não objetiva 
me proteger, mas também 
o outro, pois se trata de 
proteção recíproco, contra 
a proliferação da doença;  
24- Que a polícia que mais 
morre no mundo é também 
a que mais mata; 24- Que 
todos os que recebem salá-
rios do governo  prometem 
doar, durante três meses, 
30% dos seus salários para 
compra de vacinas; 25- Que 
a energia ofertada pelo sol 
não será taxada.

Desse modo, cumprin-
do-se as promessas, afasta-
-se a Anomia que, como 
ensina Moises Naim, em “O 
Fim do Poder”, “ é o rompi-
mento dos vínculos sociais 
do indivíduo com a socie-
dade”.

segue acontecendo nas 
unidades básicas de saúde 
de Jaboticabal, das 8h às 
15h, de segunda a sexta-
-feira. Após duas etapas, 
novos grupos foram inse-
ridos para serem imuniza-
dos.

vacinação contra a 
Influenza (H1N1) 

Conforme mostrado na 
imagem, nosso município 
passará a imunizar pes-
soas com Comorbidades, 
Pessoas com Deficiência, 
Caminhoneiros, Traba-
lhadores de Transporte 

Coletivo Rodoviário, de 
Passageiros Urbanos e de 
Longo Curso; Trabalha-
dores Portuários; Forças 
de Segurança e Salva-
mento; Forças Armadas e 
Funcionários do Sistema 
Prisional.

O SEBRAE abriu 
inscrições para o 
Programa Brasil 
Mais, que visa au-
mentar a produtivi-
dade e competitivi-
dade das empresas 
brasileiras, com a 
promoção de melho-
rias rápidas, de baixo 
custo e alto impacto. 
O programa oferece 
às micro, pequenas e 
médias empresas so-

Programa Brasil Mais
luções para melhorar 
a gestão, inovar pro-
cessos e reduzir des-
perdícios. 

Se você é um(a) 
empreendedor(a) , 
torne sua empresa 
mais produtiva. Ins-
creva-se.

Na prática sua em-
presa terá um acom-
panhamento indivi-
dual e coletivo de 4 
meses com um Agen-

te Local de Inovação 
(ALI), que ajudará 
sua empresa a SER 
MAIS PRODUTI-
VA, focando em GA-
NHOS RÁPIDOS! 

Público-alvo: qual-
quer empresa com 
porte ME ou EPP. 

Pré-inscrição até 
25 de junho para iní-
cio em Julho de 2021: 
https://brasi lmais .
economia.gov.br/
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Os sete projetos previs-
tos originalmente na pau-
ta de votação da sessão or-
dinária de segunda-feira 
(07/06), na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, foram 
aprovados.

O Projeto de Resolu-
ção nº 08/2021, de au-
toria da Mesa Diretora 
(2021/2022), foi o primei-
ro a ser apreciado pelos ve-
readores. A matéria apro-
vada por unanimidade 
regulamenta a jornada de 
trabalho fixada em regi-
me de escalonamento aos 
servidores ocupantes do 
cargo de vigia da Câmara 
Municipal de Jaboticabal. 
Aprovado por unanimida-
des também o Projeto de 
Resolução nº 10/2021, que 
altera dispositivos da Re-
solução n.º 350, de 19 de 

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

março de 2019, que regu-
lamenta a concessão de di-
árias no âmbito da Câmara 
Municipal de Jaboticabal e 
dá outras providências.

Na sequência, os par-
lamentares votaram e 
aprovaram o Projeto de 
Lei Complementar nº 
03/2021, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
institui o Programa de In-
centivo à Regularização 
Fiscal, destinado a pro-
mover a regularização dos 
créditos tributários decor-
rentes de débitos vencidos.

Igualmente foram apro-
vados os três projetos de 
lei de autoria do prefeito 
municipal. São eles: PL nº 
34/2021, que dispõe sobre 
abertura de crédito adicio-
nal suplementar no orça-

mento do SAAEJ - Servi-
ço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal, no 
valor de R$1.850.000,00; 
o PL nº 38/2021, que au-
toriza o Poder Executivo 
a promover medidas de 
caráter emergenciais, em 
face a situação de pande-
mia do COVID-19 e ain-
da, em face ao decreto de 
calamidade pública, no 
âmbito dos contratos ad-
ministrativos de prestação 
de serviços no que diz res-
peito ao Plano Operativo 
junto a Irmandade de Mi-
sericórdia de Jaboticabal; 
este aprovado por maio-
ria; e o PL nº 39/2021, que 
dispõe sobre abertura de 
crédito adicional suple-
mentar no orçamento da 
Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal.

Por fim, ficou aprovado 
o PL nº 36/2021, que de-
nomina de Combatente 
Rubens de Stéfani a sede 
do Tiro de Guerra 02-018 
de Jaboticabal, de autoria 
do vereador Drº Mauro 
Cenço.

INCLUSÃO – PL nº 
43/2021, que dá nova re-
dação a dispositivo da 
Lei n° 3.432, de 21 de 
setembro de 2.005 com 
as alterações introduzi-
das pela Lei n° 4.146, de 

23 de fevereiro de 2.011 
e revoga a Lei nº 4.672, 
de 30 de março de 2015, 
foi incluído para votação 
e aprovado por unanimi-
dade, de autoria do Pre-
feito Municipal de Jabo-
ticabal.

Pensando em orientar 
os professores, gestores e 
familiares dos alunos com 
de� ciência, a SECEL - Se-
cretaria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer de 
Jaboticabal desenvolveu o 
Projeto “Um Novo Olhar”, 
voltado para a inclusão das 
crianças com de� ciência 
na rede regular de Ensino 
com o objetivo de capaci-
tar os pro� ssionais que tra-
balham diariamente com 

Projeto “Um Novo Olhar” visa a inclusão de crianças com 
deficiência na Rede Regular de Ensino

elas, direcionando e apri-
morando para um olhar 
mais atencioso e indivi-
dualizado para as nossas 
crianças.   

No primeiro momento 
do projeto, as superviso-
ras de ensino Cristiane M. 
Pfaifer Caraski e Cláudia 
Olívia Domingos reforça-
ram a parceria com três 
Associações de Jabotica-
bal (ABC Down, APAE e 
Olhos da Alma).

Comprar do comércio local durante 
crise é bom para todos

O impacto da pandemia 
do coronavírus na econo-
mia já é sentido por todo o 
mundo. Governos e ban-
cos anunciaram medidas 
que visam amenizar os 
abalos, enquanto empre-
sas tentam se adequar à 
nova realidade de portas 
fechadas e com baixo fa-
turamento. Dentro desse 
cenário caótico, o consu-
midor tem um papel fun-
damental: apoiar o comér-
cio local. 

Valorizar empreendedo-
res e colaborar com peque-

nos negócios durante o pe-
ríodo de quarentena ajuda 
tanto na sobrevivência da 
empresa, quanto no desen-
volvimento socioeconômi-
co do estado e do país. Isso 
porque as micro e pequenas 
empresas são responsáveis 
por mais da metade dos em-
pregos formais no Brasil. E, 
dentro do cenário de medi-
das restritivas de contenção 
da pandemia, muitas terão 
problemas fi nanceiros. 

É necessário mobilizar 
a sociedade e criar uma 
verdadeira rede de su-

Pandemia do coronavírus pode levar pequenas empresas ao colapso e 
consumidor tem papel fundamental no enfrentamento à crise

porte ao comércio local, 
estimulando a economia 
da região. Campanhas nas 
redes sociais têm estimu-
lado o apoio aos pequenos 
negócios neste momento, 
seja comprando ou au-
xiliando na divulgação. 
Essa é a melhor forma de 
enfrentarmos juntos a cri-
se do coronavírus. 

Compre dos pequenos
Uma das principais ma-

neiras de auxiliar os em-
preendedores em meio 
à crise é comprando nas 
empresas locais. Mesmo 

com as portas fechadas, 
muitas seguem atenden-
do aos clientes através 
do serviço de delivery ou 
para retirada, como super-
mercados, restaurantes e 
docerias.  

Todos precisam com-
prar itens básicos, como 
comida e produtos de hi-
giene e limpeza. Pesquise 
quais estabelecimentos da 
sua rua, bairro e cidade es-
tão em funcionamento e os 
priorize. 

Não cancele, remarque
Antes da chegada da 

pandemia, muitas clientes 
estavam com serviços fe-
chados e agendados para 
casamentos, festas, via-
gens, ou até mesmo pla-
nos de academia e perso-
nal trainer. Não cancele o 
serviço, adie e ajude a evi-
tar o colapso fi nanceiro. 

Entre em contato e opte 
por remarcar. Essa é uma 
maneira de ajudar as em-
presas e profi ssionais au-
tônomos a manterem o 
fl uxo de caixa e, assim, 
reduzir os prejuízos cau-
sados pela suspensão das 

atividades. 
Adquira voucher
Comprar serviços ante-

cipadamente é outra for-
ma de ajudar os pequenos 
negócios a ultrapassar 
a crise do coronavírus. 
Empresas dos setores de 
varejo e serviços, como 
lojas de roupas, salões de 
beleza e bares estão ofere-
cendo vale-compras para 
serem utilizados poste-
riormente. 

Você adquire o voucher, 
permite que o dinheiro siga 
circulando no mercado e usu-
frui no momento oportuno. 
Dessa forma o cliente ajuda 
na manutenção de empregos 
e distribuição de renda. 

Divulgue e indique
Mesmo que não com-

pre, estimule os negócios 
locais através de divulga-
ção. Farmácias, pet shops 
e mercearias seguem em 
funcionamento. Use as re-
des sociais para estimular 
o consumo desses peque-
nos estabelecimentos da 
sua rua ou bairro. 

Incentive as pessoas a 
fazerem o mesmo, tro-
cando grandes empresas 
e redes por pequenos co-
merciantes. Outra forma 
de auxiliar na divulgação 
é dar dicas dos seus esta-
belecimentos favoritos. 
Indicação tem peso.
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Considerando que a via-
bilização da ampliação de 
Um Aterro Sanitário de-
manda tempo, pois envolve 
possível desapropriação de 
área particular, licencia-
mento ambiental em 3 fases 
na Cetesb (Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Li-
cença de Operação) e obras 
de infraestrutura; diríamos 
que as ações precisam ser 
urgentes.

A não manutenção do 
Aterro Sanitário e do Ater-
ro de Inertes em território 
jaboticabalense, com sua 
necessária ampliação, gera 
signi� cativo impacto no 
custo dos serviços prestados 
de coleta e destinação � nal 
adequada dos resíduos sóli-
dos urbanos, que irá culmi-
nar em aumento nos valores 
praticados pela taxa do lixo 
cobrada pelo SAAEJ.

Com olhar para a legisla-
ção vigente, principalmente 
a Lei Federal nº 12.305/2010 
(Política Nacional de Resí-
duos Sólidos) e a Lei Federal 
n° 14.026/2020 (Novo Mar-
co Legal do Saneamento), 
há que se buscar alternativas 
sustentáveis para a destina-

A vida útil atual do Aterro Sanitário Municipal 
de Jaboticabal, bem como do Aterro de 
Inertes, é de no máximo mais 03 anos

ção dos resíduos sólidos ur-
banos.

O município assumiu 
metas na atualização de seu 
Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sóli-
dos, em 2019, aprovado em 
Audiência Pública, que pre-
veem ampliação da área do 
Aterro Sanitário.

Jaboticabal há anos, cons-
tituiu uma cultura e vocação 
para destinar adequada-
mente seus resíduos sólidos 
urbanos, sendo referência 
para outros municípios e 
recebendo excelentes ava-
liações dos órgãos � scali-
zadores (Nota 10 nas últi-
mas 05 avaliações anuais da 
CETESB – sendo o único 
município do estado de São 
Paulo, a conseguir tal feito 
em um aterro municipal).

Vivemos um cenário de 
retração econômica e de-
mandas legais a serem cum-
pridas pelo comércio, in-
dústria, serviços e o setor de 
agronegócios local.

Nesse contexto, a Cen-
tral de Gestão Integrada 
de Resíduos de Jaboticabal 

(CGIRS), composta pelo 
Aterro Sanitário Municipal, 
Aterro de Inertes, Central 
de Triagem de Materiais Re-
cicláveis e Central de Pro-
cessamento de Massa Verde 
e Resíduos da Construção 
Civil recebe, trata e desti-
na, em média, 5.000 (cinco 
mil) toneladas de resíduos 
sólidos por mês, gerados nas 
mais diversas atividades lo-
cais, sem a necessidade de se 
gastar com frete, para des-
tinar os resíduos em outras 
cidades.

Também precisamos levar 
em consideração a geração 
de emprego direto e indireto 
proporcionado pela CGIRS.

Os preços praticados na 
CGIRS, para destinação de 
resíduos da construção civil 
e massa verde, são os me-
nores preços praticados na 
região, em comparação com 
empreendimentos licencia-
dos e regularizados para tal.

Sem ações do poder pú-
blico em caráter de emer-
gência, o município em bre-
ve � cará desprovido dessa 
estrutura de gerenciamento 

integrado dos seus resíduos 
sólidos e ainda possuirá pas-
sivo ambiental para monito-
ramento por um período de 
20 (vinte) anos.

No último dia 20.05.2021, 
ocorreu importante evento 
técnico, em ambiente virtu-
al, organizado pela ACIAJA 
(Associação Comercial, In-
dustrial e de Agronegócios 
de Jaboticabal), FEJA (Fó-
rum das Entidades de Jabo-
ticabal, AREA (Associação 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia 
de Jaboticabal) e OAB - 6º 
Subsseção de Jaboticabal, 
intitulado “Fórum de Dis-
cussões – Vida Útil do Ater-
ro Sanitário e o Futuro da 
Destinação dos Resíduos 
Sólidos Urbanos e da Cons-
trução Civil em Jaboticabal”, 
que teve como objetivo de-
bater possíveis caminhos e 
subsidiar a tomada de deci-
são do poder público local, 
quanto ao futuro da destina-
ção dos resíduos sólidos ur-
banos e da construção civil 
do município. 

Busca-se consultar o pre-

feito, os representantes de 
entidades, e demais autori-
dades locais, quanto à im-
portância da CGIRS para a 

cidade de Jaboticabal, e qual 
atitude será tomada acerca 
do eminente � m de sua vida 
útil.
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Na terça-feira, 8, o pre-
feito Professor Emerson, 
acompanhado do vice-pre-
feito e secretário de Agri-
cultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Nelsinho 
Gimenez e do secretário da 
Indústria, Comércio e Turis-
mo, Lucas Ramos, visitou as 
dependências da AMVAC 
do Brasil.

Recebidos pelo CEO, 
� omas Britze, puderam co-
nhecer o novo design do es-
critório da companhia, que 
traz uma linguagem total-
mente inovadora, focada na 
transparência dos ambientes 
e na integração do time, dei-
xando de lado o processo de 
departamentalização.

Na oportunidade, a admi-

Prefeitura de Jaboticabal visita a 
empresa da AMVAC do Brasil

nistração municipal conhe-
ceu um pouco mais sobre os 
objetivos e expectativas da 
AMVAC do Brasil e ressal-
tou seus esforços em investir 
no setor, contribuindo com 
o seu crescimento no mu-
nicípio e citou as ações da 
Prefeitura Municipal para 
desburocratização do setor 
produtivo.

� omas Britze agrade-
ceu a iniciativa da Prefeitu-
ra Municipal e destacou a 
importância de ações neste 
sentido, pois defende que a 
comunicação conjunta (ad-
ministrações públicas e pri-
vadas) e educação nas esco-
las são essenciais para que o 
Agronegócio Brasileiro seja 
verdadeiramente valoriza-
do.

Na quinta-feira, 10 de 
junho, foi inaugurado no 
43º Batalhão de Polícia Mi-
litar, em Jaboticabal, o pro-
jeto denominado de “Free 
Book”. O projeto, idealiza-
do pelo Major da Polícia 
Militar, Maurício Rafael Je-
rônimo de Melo, foi inspi-
rado na cidade de Londres, 
quando o mesmo ouviu que 
pelas praças da cidade in-
glesa livros eram deixados 
sobre bancos para que ou-
tras pessoas pudessem lê-
-los ali mesmo ou levá-los 
gratuitamente.

A estante com os livros 
� ca em frente ao batalhão 
e é de livre acesso à popu-
lação, que pode pegar livros 
emprestados ou realizar a 
doação de novos livros. O 
Capitão da Polícia Militar, 
Vanderlei Corrêa Alves foi 
o executor da obra durante 
o período em que esteve co-
mandando a 2ª Cia. A obra 

Prefeitura de Jaboticabal participa de inauguração 
do FREE BOOK; projeto é da Polícia Militar

ainda foi realizada em par-
ceria com o FEJA - Fórum 
de Entidades para Assuntos 
Relevantes de Jaboticabal. 
O batalhão foi representado 
pelo Major PM Trevisan.

A inauguração aconte-
ceu respeitando todos os 
protocolos de segurança e 
prevenção ao coronavírus, 
com a presença dos secre-
tários de Governo, Rodrigo 
Manolo, de Obras e Servi-
ços Públicos e vice-prefeito, 
Nelsinho Gimenez, da pre-
sidente da Câmara Munici-
pal, Renata Assirati, a verea-
dora Dra Andrea Delegada, 
o presidente do FEJA, Ar-
thur Guzzo, e alguns repre-
sentantes da Polícia Militar 
(Maj PM Jerônimo, Chefe 
da Divisão Administrativa 
do CPI-3, Cap PM Corrêa 
Alves, Chefe Seção de Co-
municação Social e Cap 
PM Tayar Comandante da 
2ª Cia PM de Jaboticabal).
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 359 DE 09 DE JUNHO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 07 de junho de 2021 nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do 
Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Regulamenta a jornada de trabalho fixada em regime de escalon mento aos 

servidores ocupantes do cargo de vigia da Câmara Municipal de Jaboticabal.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2021/2022

Art. 1º Os servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Jaboticabal, ocu-
pante do cargo de vigia, sujeitos à jornada de trabalho fixada em regime de escalo-
namento, necessário para assegurar a ordem e a guarda patrimonial deste Poder Le-
gislativo em tempo integral, submeter-se-ão ao seguinte escalonamento de trabalho:
I. Quando a jornada em escala de plantão de 12 x 36 (doze por trinta e seis) horas de 
trabalho, caracterizando como horas extraordinárias as que excederem à 156ª hora;
II. A remuneração dos dias efetivamente laborados nos pontos  facultativos será 
acrescida de 50% (cinquenta por cento);
III. A remuneração dos domingos será normal, tendo em vista as particularidades da 
escala de revezamento de trabalho;
IV. A remuneração dos feriados corresponderá a um dia normal de trabalho acrescida 
a 100% (cem por cento), para quem estiver em efetivo labor.
§1º Quando da convocação do servidor público que labore em jornada fixada, fora de 
sua escala normal de trabalho, será devido o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), 
em relação à hora normal de trabalho.
§2º Somente será devido o acréscimo de 100% (cem por cento) em relação à hora 
normal de trabalho quando o servidor público for convocado para laborar fora da sua 
escala normal de trabalho e em sendo domingo, feriado ou ponto facultativo.
§3º O servidor perderá a remuneração dos dias de repouso nas hipóteses previstas 
no art. 87, da Lei nº 3.736/2008.
Art. 2º Os servidores públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal ocupantes do car-
go de vigia, sujeitos ao trabalho em escala de plantões, gozarão de intervalo intrajor-
nada de 01 (uma) hora para descanso e refeição, dentro de sua escala de labor, sendo 
dispensada a anotação no ponto, em razão das peculiaridades do regime de jornada.
Art. 3º Os servidores públicos da Câmara Municipal de Jaboticabal ocupantes do 
cargo de vigia, sujeitos ao trabalho em escala de plantões, para o exercício do direito 
às faltas abonadas, o cálculo será efetuado em plantões, sendo-lhes facultado abonar 
(um) plantão de efetivo labor durante o mês, correspondente a uma falta abonada, 
observado o máximo de 06 (seis) abonos anuais.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão à conta das 
dotações próprias, consignadas em orçamento.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigência a partir de 01 de junho de 2021.

Jaboticabal, 09 de junho de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, em 09 de junho de 2021.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

(PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 08/2021)

RESOLUÇÃO N° 360 DE 09 DE JUNHO DE 2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 07 de junho, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica 
do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO
Altera dispositivos da Resolução n.º 350, de 19 de março de 2019, que re-

gulamenta a concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Jaboticabal e 
dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2021/2022

Art. 1º O parágrafo 4º, do artigo 1º, da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º …
§ 1º…
§ 2º…
§ 3º…
§ 4º Em cada exercício financeiro, as despesas com diárias para viagens e 
congressos dos Agentes Políticos será limitada em 413 (quatrocentos e treze) 
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP por Gabinete de Vereador, 
vedado o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido.”
§5º…
§6º…”
Art. 2º O artigo 2º da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 2º…
I…
II…
III…
IV...
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, os benefi-
ciários deverão motivar a concessão da diária e no prazo de até 03 (três) dias 
úteis subsequentes ao retorno à sede, apresentar comprovantes que atestem a 
representação ou a presença nos locais que motivaram a concessão da diária, 
tais como certificados, atestados de visita ou qualquer outro documento que ve-
nham comprovar o interesse público na viagem, bem como terão de apresentar 
um relatório pormenorizado das atividades realizadas na viagem.”
Art. 3º O Inciso I e II, do artigo 6º da Resolução nº 350, de 19 de março de 2019, passa 
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º …
I - Viagens de 251 a 400 km com pernoite: 01 (uma) por semestre, devidamente 
autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora;
II - Viagens acima de 400 km com ou sem pernoite: 16 (dezesseis) diárias anuais, 
devidamente autorizada pelo Presidente da Mesa Diretora.”
Art. 4º O Anexo I de que trata o artigo 10, da Resolução nº 350, de 19 de março de 
2019, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO I

AGENTE PÚBLICO DISTÂNCIA
UFESP Sugestão

R$ 29,09

VEREADOR(A)

Até 100 km 4 116,36

De 101 a 250
km 6

174,54

De 251 a 400 km
(sem pernoite) 10

290,9

Acima de 400 km
(sem pernoite) 13

378,17

Acima de 400 km
(com pernoite e sem a
utilização de veículo

oficial no local)
26 756,34

DEMAIS SERVIDORES
PÚBLICOS

Até 100 km 2 58,18

De 101 a 250
km

3 87,27

De 251 a 400 km
(sem pernoite)

6 174,54

Acima de 400 km
(sem pernoite)

7 203,63

Acima de 400 km
(com pernoite e sem a
utilização de veículo

oficial no local)
13 378,17

                                        
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, 09 de junho de 2021.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 47/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe confere a legislação vigente,

EXONERA, a pedido do Assessor de Gabinete Guilherme Carlos dos Santos, lotado 
no Gabinete da Vereadora Renata Aparecida Roncaglio Assirati, a partir de 11 de 
junho de 2021 (trabalhado), de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e 
alterações.

Jaboticabal, 11 de junho de 2.021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 48/2021

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribui-
ções que lhe confere a legislação vigente,

NOMEIA, a partir de 14 de junho de 2021 a Assessora de Gabinete Poliana Barbosa 
Taliberti, lotada no Gabinete da Vereadora Renata Aparecida Roncaglio Assirati de acor-
do com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 11 de junho de 2.021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - UNESP

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
E VETERINÁRIAS - FCAV

AVISO DE LICITAÇÃO 

Acha-se aberto na FACULDADE DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS – UNESP/FCAV - CÂM-
PUS DE JABOTICABAL, os Editais de Licitação na moda-
lidade CONVITE e LEILÃO ADMINISTRATIVO, sendo:

• CONVITE Nº 01/2021-FCAV: EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE 
POSTE DE TRANSFORMAÇÃO, COM APLICAÇÃO 
DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, NA USINA DE BIO-
GÁS, PERTENCENTE A UNESP/FCAV – CAMPUS DE 
JABOTICABAL – 24/06/2021 às 9 HORAS.

• LEILÃO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021-
FCAV: VENDA DE ANIMAIS (OVINOS E BOVINOS) – 
29/06/2021 às 9 HORAS.

As Sessões Públicas se darão na Sala de Licitações da 
Seção Técnica de Materiais, localizada no Prédio Central da 
FCAV/UNESP - Câmpus de Jaboticabal, na Via de Acesso 
Prof Paulo Donato Castellane, s/nº, em Jaboticabal, Esta-
do de São Paulo. Os Editais na íntegra poderão ser obtidos 
gratuitamente, mediante identifi cação (razão social, CNPJ, 
RG/CPF, endereço, telefone e e-mail), até o dia anterior a 
licitação, no horário das 8 às 11 h e das 14 às 17 h, na Seção 
Técnica de Materiais, no endereço acima, fone: (16) 3209-
7140 / 3209-7155, via e-mail: materiais.fcav@unesp.br. As 
informações estarão disponíveis no sítio http://apps.unesp.
br/licitacao.

HOSPITAL SÃO MARCOS S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 30/4/2021, às 8 horas, na sede social, em Jaboticabal/SP. Convocação: Editais publicados. Pre-
sença: 48,88%, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presença dos Acionistas”. Mesa: Pre-
sidente: Paulo Miki Junior e Secretária: Rita Pires Pinheiro. Deliberações unânimes aprovadas: a) 
O Relatório dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, do 
exercício social fi ndo em 31/12/2020, publicadas. Foram aprovados por unanimidade, com as abs-
tenções legais de 33,58%. b) A não eleição e instalação do Conselho Fiscal. Nada mais. Jucesp nº 
254.770/21-6 em 31/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Namoro: o suave encantamento do 
compromisso

No livro Espírita ‘Vida 
e Sexo’, psicografado por 
Chico Xavier, o Espírito 
Emmanuel faz uma linda 
de� nição sobre namo-
ro: “A integração de duas 
criaturas para a comu-
nhão sexual começa ha-
bitualmente pelo período 
de namoro que se traduz 
por suave encantamento. 
Dois seres descobrem um 
no outro, de maneira im-
prevista, motivos e apelos 
para a entrega recíproca e 
daí se desenvolve o pro-
cesso de atração.” 

Re� etindo nessas pa-
lavras com mais atenção, 
vamos descobrindo que 
namorar é um processo 
que está longe, muito lon-
ge, da limitada atração fí-
sica – que passa –, da libi-
do – que passa –, da posse 
– que não existe. Namoro 
é apelo para entrega recí-
proca. E, mais uma vez, 
não confunda com posse, 
subserviência, obsessão. 

Namoro é construção 
de con� ança, do desejo 
de ofertar os maiores e 
melhores cuidados, den-
tro de um compromisso 
de respeito, admiração e 
delicadas demonstrações 
de afeto! Tudo isso, resul-
tando numa estabilidade 
emocional, num preen-
chimento de segurança e 
parceria que dão ao ca-
minho da vida um sabor 
excepcional e insubstituí-
vel! 

A questão 291 de O 
Livro dos Espíritos é a 
seguinte: ‘Além da sim-
patia geral resultante da 
semelhança, os Espíritos 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

se consagram recíprocas 
afeições particulares?’ 
A resposta traz profun-
da beleza e necessidade 
de re� exão: “Sim, como 
entre os homens. Quan-
do, porém, o corpo está 
ausente, o laço que une 
os Espíritos é mais forte, 
porque então esse laço já 
não se acha exposto às vi-
cissitudes das paixões.”

A abordagem feita pe-
los Espíritos em resposta 
a Allan Kardec aponta, 
a meu ver, na direção da 
responsabilidade que te-
mos quando estabelece-
mos vínculos de afeto, 
sejam eles quais forem. 
Honrar os laços que nos 
unem a outros seres nos 
possibilita construir o 
amor que se transfere 
para a eternidade, em 
algo maior e muito, mui-
to, muito mais bonito do 
que as sensações do cor-
po podem nos oferecer! 

Como Espírita, já ouvi 

e ouço muitos desabafos 
e amarguras de pessoas 
desejosas de terem um 
parceiro perfeito. Tenho 
algumas perguntas para 
re� exão: conseguimos ser 
‘perfeitos’ em nossas par-
cerias? Temos doado do 
amor que nos é possível? 
Como demonstramos o 
nosso amor? A pessoa 
sabe o quanto é impor-
tante para nós? Temos 
cuidado de nossos rela-
cionamentos com a lisu-
ra, com a consideração e 
reciprocidade desejada? 
O que temos buscado 
no outro? O atendimen-
to dos prazeres do corpo 
tão somente? Temos sido 
leais? Temos sido delica-
dos, educados e afáveis na 
relação? Tenho sido exi-
gente nos padrões acre-
ditando que o ser amado 
tem que se encaixar nas 
minhas rigorosas expec-
tativas?

O que quero dizer é 

que namoro exige res-
ponsabilidade comigo e 
com o outro. É o início de 
um compromisso maior. 
Quando estabelecemos 
vínculos de afeto, esta-
mos adentrando o que 
há de sagrado no outro. E 
isso é muito sério. É real-
mente sagrado, incluindo 
o ‘� car’, namorar, casar...

Em outro trecho do 
Vida e Sexo, Emmanuel 
diz: “Inteligências que 
traçaram entre si a rea-
lização de empresas afe-
tivas ainda no mundo 
espiritual, criaturas que 
já partilharam experi-
ências no campo sexual 
em estâncias passadas, 
corações que se acumpli-
ciaram em delinquência 
passional, noutras eras, 
ou almas inesperada-
mente harmonizadas na 
complementação mag-
nética, diariamente com-
partilham as emoções de 
semelhantes encontros, 
em todos os lugares da 
Terra.”

Nunca se trata apenas 
de sexo pelo sexo. Nunca 
é apenas um “� car”... Será 
sempre um compromisso 
assumido para agora ou 
para depois. Então, dese-
jo que você saiba honrar 
o agora para não ter que 
lidar com a solidão, como 
ferramenta de aprendiza-
do do valor do outro em 
sua vida. 

Feliz Dia dos Namora-
dos! 

********
PALESTRAS VIRTU-

AIS AO VIVO
Facebook.com/ocon-

soladorjaboticabal
Instagram.com/ocon-

solador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 
às 21h

Comentário e Re� exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 
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“Acreditava que o CRAS 
era apenas para entrega de 
cestas básicas, ainda, que a 
exigência do cadastro pre-
sencial, servia para selecio-
nar quem deveria ser bene-
� ciado com a cesta básica, 
e, quem não”, diz vereador 
que está em seu primeiro 
mandato e vem passando 
pelos departamentos para 
conhecer os aparelhos da 
administração e fazer cor-
retamente suas indicações.

“Sei que muitas pesso-
as ainda pensam como eu 
pensava, algumas até vão 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal recebeu na sexta-
-feira, 11 de junho, 822 
doses da vacina da P� zer, 
que serão ministradas às 
gestantes, pessoas com de-
� ciência permanente de 18 

#DoGabinete - CRAS JABOTICABAL – A CASA DA FAMÍLIA

Jaboticabal recebe 
vacinas da Pfizer 
na sexta-feira, 11 

de junho

além; como já ouvi em meu 
gabinete, de pessoas que me 
procuraram com pedido 
de alimentos e que orientei 
a procurar o CRAS do seu 
bairro para fazer o cadastro; 
que o mesmo seria para di-
� cultar, complicar, e, exata-
mente por esse motivo, re-
solvi entender este serviço 
que está disponível à popu-
lação.” comenta.

Após conhecer as três 
unidades de que Jaboticabal 
dispõe; conhecer os pro-
� ssionais envolvidos; e as 
assistentes sociais: Silvana 

a 59 anos (mesmo aquelas 
que não recebem o BPC, 
mas deverão comprovar 
a de� ciência por meio de 
laudo médico) e os pro-
� ssionais da educação dos 
ensinos básico e médio de 

18 a 44 anos (devidamente 
cadastrados e que tenham 
recebido o QRCode por e-
-mail). A vacinação neste 
sábado, 12 de junho, na Es-
tação de Eventos Cora Co-
ralina, será das 8h às 16h.

Gaspardo – Cras 1, Izabel 
Molina – Cras 2, e, Juliana 
Tota- Cras 3; o vereador 
chegou a conclusão que o 
CRAS, é a porta de entra-
da que às famílias tem para 
buscar solucionar todos 
os tipos de problemas que 
possa existir dentro de um 
lar.

É um braço da secretaria 
da Assistência Social, que 
trabalha em rede com vá-
rios equipamentos perten-
centes ao município como: 
entidades assistenciais, 
Conselho Tutelar, Ministé-

rio Púbico, CREAS, CAPS, 
Saúde, entre muitos outros, 
para a busca e identi� cação 
de problemas, e, encami-
nhamentos de soluções.

O trabalho do CRAS, 
vai muito além de alimen-
tos para matar a fome, pois 
busca resolver problemas 
de saúde, evasão escolar, 
vínculos familiares fragili-
zados, abandono, violência, 
capacitação pro� ssional, 
drogadição, convivência, 
orientação social, ou seja, 
tudo que envolve proteção 
básica familiar, que neces-
sita cuidados, encaminha-
mento e acolhimento.

Os trabalhos desenvol-
vidos pelos pro� ssionais 
envolvidos (psicólogos, as-
sistentes sociais, orientado-
res sociais, coordenadores 
e auxiliares administrativo) 
têm como função identi� -
car por meio de um simples 
bate papo na hora do pre-
enchimento do cadastro, 
as reais de� ciências destas 
famílias e fazer o devido 
acolhimento e direciona-
mento, para uma possível 
resolução.

O CRAS atende todas as 
faixas etárias. Os trabalhos 
tem início desde zero anos, 
até acima de 60 anos.

Tem projetos especí� cos 
e orientados para cada faixa 
etária para dar aos assistidos 
responsabilização, oportu-
nidade de trabalho, orien-
tação sexual, etc, ou seja, 
o CRAS busca empoderar 
seus assistidos a caminhar 
com “pernas próprias”, pas-
sando conhecimentos e in-
formações, direcionando o 
caminho e, acompanhando 
para que tenham autono-
mia e se sintam capacitados 
para a busca de soluções 
para seus problemas.

Mesmo com a pandemia, 
as atividades não pararam, 
são realizadas e entregues 
nas residências, feitas por 
telefone ou mesmo por 
meio de visitas com todos 
os protocolos sanitários 
exigidos, para acompanhar 
e manter o vínculo e, claro, 
para identi� car quem real-
mente está precisando de 
uma atenção especial neste 
período tão difícil.

“Como vereador, me sin-
to na obrigação de conhecer 
os serviços que o município 
têm à disposição da popula-
ção, para poder direcionar 
e indicar de forma corre-
ta quem me procura, bem 
como ver a possibilidade 
de indicações para ampliar 
e melhorar ainda mais este 
tão importante trabalho”.

O vereador Gregório Ca-
sagrande � naliza dizendo 
“essas visitas estão sendo 
mais que um aprendizado, 
estão sendo uma grata sur-
presa tanto positiva pelo 
trabalho desenvolvido pe-
los departamentos e a boa 
vontade dos pro� ssionais; 
tanto negativa, pela tristeza 
de ver algumas negligencias 
há muito existentes e que 
poderiam já ter sido resol-
vidas por outras adminis-
trações, ainda pendentes.”

Assessoria de Gabinete 
do vereador Gregório Casa-
grande

Texto: Alairce Araujo  | 
Assessoria de Gabinete do 
vereador Gregório Casa-
grande

(16) 3209-9496

A vacinação dos pro� s-
sionais da educação de Jabo-
ticabal, de 18 a 44 anos, que 
foi antecipada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, terá 
início neste sábado, 12 de ju-
nho, das 8h às 16h. O muni-
cípio depende da chegada de 
novas doses, o que acontece 
na sexta-feira.

“Nós sempre reforçamos 
que, apesar do Governo do 
Estado de São Paulo anun-
ciar uma data, precisamos 
� car atentos ao calendário 
municipal. Isso porque de-

Vacinação dos profissionais da educação 
de 18 a 44 anos terá início neste sábado, 

12 de junho, das 8h às 16h
pendemos da chegada de 
doses em nossa cidade. Al-
gumas vezes conseguimos 
antecipar um ou dois dias, 
enquanto em outras oportu-
nidades pode chegar um ou 
dois dias depois”, explicou a 
coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica de Jabotica-
bal, Tania Petrazzi.

Para avançar na vacina-
ção deste grupo, Jaboticabal 
irá trabalhar em dois perí-
odos neste sábado. “Com 
a chegada das doses para 
um grande grupo, iremos 

trabalhar em dois períodos 
para conseguirmos atender 
o maior número possível de 
pessoas”, concluiu a coorde-
nadora.

Para se vacinar, o pro� s-
sional da educação terá que 
realizar o cadastro no portal 
“Vacina Já”, do Governo do 
Estado de São Paulo, pelo 
link https://vacinaja.educa-
cao.sp.gov.br/. O pro� ssional 
será vacinado apenas se apre-
sentar o QRCode recebido 
por e-mail e seus documen-
tos pessoais.

Prefeitura inicia reparos na vicinal de Lusitânia
A Secretaria de Obras 

e Serviços Públicos ini-
ciou na quarta-feira, 9, 
os acertos na vicinal que 
liga Jaboticabal e Lusitâ-
nia. O trabalho começou 
a ser realizado no acos-
tamento e garantirá mais 
segurança para os con-
dutores que passam pela 
via. Não há um crono-
grama ou previsão para a 
conclusão dos trabalhos, 

pois, para economizar 
recursos, a obra tem se 
alternado com outros 
serviços de terraplana-
gem do município.

Apesar dos serviços 
terem iniciado em um 
período chuvoso, os pro-
� ssionais da pasta garan-
tem que a precipitação 
não causará impactos no 
trabalho e tampouco ofe-
recerá riscos.
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Na tarde de quarta-feira, 
9, a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de Ja-
boticabal entregou ao pro-
jeto “Virando o Jogo”, de-
senvolvido pela Secretaria 
Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, a 
doação de tênis realizada 
pelas empresas Maran Cal-
çados, Pretti Calçados e Ca-
çula Calçados.

O projeto é realizado pela 
Casa Transitória e oferta aos 
acolhidos, por meio da prá-
tica esportiva, a melhoria na 
qualidade de vida. A doação 
realizada por essas três em-
presas oferecerá conforto 
aos acolhidos. O gesto dos 
empresários do município 
foi recebido com entusias-
mo pela Secretária de Assis-
tência e Desenvolvimento 
Social, Luciana Laurindo 
Bergo, que agradeceu pela 
generosidade.

Projeto “Virando o Jogo” recebe doação 
de empresários de Jaboticabal

w w w.maranca l c ados . co m . b r

Nossas Rede Sociais

Marancalcados

A Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) alerta 
para a ação de golpistas que 
estão entrando em contato 
com mutuários pelo What-
sApp para fazer cobranças 
falsas.

Segundo a Companhia, 
os estelionatários estão se 
passando por funcionário 
da CDHU para oferecer 
uma vantajosa negociação 
da dívida e, após o acordo, 
enviando os boletos falsos 
pelo WhatsApp ou por e-
-mail que não pertence à 
CDHU.

IMPORTANTE: caso 
você receba algum contato 

CDHU alerta sobre 
fraudes aplicadas 

em mutuários; 
companhia faz alerta 

sobre golpe
neste sentido, a orientação é 
que seja realizado um Bole-
tim de Ocorrência, mesmo 
que você não tenha caído 
no golpe.

Os endereços de e-mail 
o� ciais da CDHU termi-
nam sempre com @cdhu.
sp.gov.br ou @apoiocdhu.
sp.gov.br, PORÉM, a ins-
tituição NÃO REALIZA 
contatos neste sentido via 
e-mail, tampouco WhatsA-
pp.

Qualquer dúvida ou 
informação pode ser rea-
lizada nos canais oficiais: 
cdhu.sp.gov.br ou 0800 
000 2348.


