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Encontro entre Secretaria de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental e “caçambeiros” 

trata sobre a destinação correta de lixo
Os órgãos respon-

sáveis pela fiscaliza-
ção trataram com as 
empresas que ofe-
recem o serviço de 
aluguel de caçambas 
sobre a responsabi-
lidade em garantir 
que todo lixo trans-
portado seja enca-
minhado ao Aterro 
Sanitário.

“Esse trabalho de 
conscientização pre-
cisa ser contínuo. 
Tivemos oportuni-
dade de avançar nas 
tratativas e explicar 
aos representantes 
sobre a importância 
em garantir a des-
tinação correta do 
lixo”, afirma o secre-
tário de Agricultu-
ra, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto.

Para mais infor-
mações, o telefone 
de contato da Secre-
taria de Agricultu-
ra, Abastecimento 
e Meio Ambiente é 
(16) 3209-2450.
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Investir em um patrimônio físico é uma forma segura de 
aplicar o dinheiro em tempos de Covid-19

Por Lucas Ramos
Quando 2020 come-

çou, com fogos de ar-
tifício em quase todos 
os países, anunciando 
o novo ano, ninguém 
imaginaria que tería-
mos como maior desa-
fi o um ser microscópio, 
chamado Covid-19 e 
apelidado de Coronaví-
rus, tornando-se depois 
da Gripe Espanhola a 
maior pandemia mun-
dial. Isso mudaria tudo 
em nossas vidas, afi nal 
tudo o que fora proje-
tado para o ano que se 
iniciava teve que ser 
mudado, a rotina tão 
certa, com projetos das 
mais diversas ordens 
teve que ser alterada, 
tudo em função do iso-
lamento social neces-
sário, a partir de uma 
quarentena sugerida.

Agora as regras se-
riam ditadas por aquele 
ser microscópio e sua 
evolução, trazendo a 
nós não apenas a neces-
sidade de nos proteger-
mos, mas o adiamento 
de diversos projetos. A 
realidade passou a ser 
moldada, tivemos que 
repensar nossas rela-
ções, sejam elas fami-
liares ou de trabalho.

Mas, por sermos seres 
inquietos, tiramos algu-
mas certezas, a de que 
haverá mudanças no 
mundo pós-pandemia, 
principalmente, em no-
vos comportamentos e 
hábitos, diante de tudo o 
que rodeia nossas vidas.

Em maior ou menor 
grau, a história mos-
tra nossa capacidade 
de enfrentamento, pois 
tivemos diversos des-
dobramentos de cri-
ses globais, como por 
exemplo, a maior cri-
se de refugiados des-
de o fi nal da II Guerra 
Mundial (Crise Huma-
nitária), a Epidemia de 
Ebola (África), a crise 
fi nanceira de 2008 nos 
Estados Unidos, atenta-
dos terroristas de 11 de 
setembro em 2001, en-
tre outros.

Se nos atermos no 
que houve após os 
atentados terroristas 
de 11 de setembro, os 
mercados fi nanceiros 

globais sofreram fortes 
impactos e o Federal 
Reserve (EUA), o banco 
central americano, se 
viu obrigado a reduzir 
a taxa básica de juros 
do país, numa tentati-
va de estimular o cres-
cimento econômico e 
passar uma mensagem 
positiva, não apenas ao 
seu mercado fi nanceiro, 
mas também, a todos 
os outros. Os bancos 
começaram a conceder 
empréstimos imobiliá-
rios para clientes com 
pouca capacidade de 
pagamento, os chama-
dos “subprime”.

No entanto, veio a 
crise fi nanceira de 2008 
nos Estados Unidos, 
justamente na chamada 
bolha imobiliária, cau-
sada pelo aumento nos 
valores imobiliários, foi 
considerada a pior cri-
se econômica desde a 
Grande Depressão, im-
pactando nos diversos 
mercados fi nanceiros, 
mundo a fora. Portan-
to, entendemos que as 
crises são enfrentadas 
e sempre trazem mu-
danças, em grande par-
te delas positivas. Nes-
se sentido, destacamos 
exatamente as mudan-
ças no setor imobiliá-
rio.

Lembrando que, em 
diferentes momentos 
o mercado fi nanceiro 
passou por instabili-
dades, infl uenciando 
o comportamento dos 
mais diversos investi-
dores. Isso fez com que 
alternativas surgissem 
e viessem a estimular 
a diversifi cação dos in-
vestimentos dentro e 
fora do país.

Para tanto, temos 
como exemplo promis-

sor dessas alternativas, 
a compra de casa nos 
Estados Unidos, por 
meio de fi nanciamento, 
como ótima estratégia 
de diversifi cação do ca-
pital. O que se percebe, 
hoje em dia, com o sobe 
e desce do mercado fi -
nanceiro, é a excelente 
oportunidade de trans-
formar um percentual 
do patrimônio em imó-
veis, valorizados em 
dólar.

Daniel Ickowicz, di-
retor de vendas da Eli-
te International Realty, 
consultoria especiali-
zada em compra, venda 
e aluguel de imóveis, 
afi rma que “investir 
em imóveis sempre foi 
uma opção considera-
da segura e rentável. 
Em tempos de crise, os 
imóveis não se desva-
lorizam como outros 
investimentos, ou seja, 
uma maior segurança 
em investir o seu di-
nheiro”, afi rma.

Atualmente, nos Es-
tados Unidos, a taxa de 
juros para empréstimo 
a estrangeiros está na 
faixa e de 4,0% a 4,50%, 
algo a se considerar nos 
dias atuais, se pensar-
mos na diversifi cação 
de capital, vislumbran-
do imóveis. Investir no 
mercado imobiliário é 
uma decisão relevante, 
pois envolve muita pes-
quisa, planejamento, 
dedicação, confi ança e 
otimismo. “Investir em 
imóvel acaba sendo um 
retorno constante, além 
de diversifi car seus in-
vestimentos, se ganha 
com a valorização do 
imóvel, ao longo do 
tempo e se ganha tam-
bém quando o patrimô-
nio é alugado, sendo 

uma grande oportuni-
dade de fazer o dinhei-
ro render a médio e 
longo prazo”, fi naliza 
Ickowicz.

Outro ponto que con-
fi rma o que foi dito, é a 
queda consecutiva na 
taxa básica de juros (Se-
lic) no Brasil, atualmen-
te está em 3,65% ao ano. 
O refl exo pode ser visto 
na redução das taxas de 
juros nos bancos que 
oferecem empréstimos 
e fi nanciamentos imo-
biliários, ou seja, em se 
tratando de imóveis, é 
possível considerá-lo 
como alternativa pro-
missora de diversifi ca-
ção de investimentos, 
com retorno seguro, 
como pontua o diretor 
de vendas da Elite Inter-
national Realty.

Sobre a Elite Interna-
tional Realty Fundada 
em 1994 por um em-
preendedor brasileiro, 
a Elite International Re-
alty é especialista em 
compra, venda e alu-
guel de imóveis comer-
ciais e residenciais nas 
cidades de Orlando, 
Miami e Nova York, nos 
Estados Unidos. Para 
facilitar o contato dos 
clientes com a empre-
sa na hora de buscar 
um investimento em 
imóvel, a imobiliária 
possui representantes 
em diversas capitais da 
América Latina, como 
São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Caracas, Cidade 
do México, Bogotá, Cali 
e Lima. Atualmente, a 
empresa conta com pro-
fi ssionais experientes 
e bem equipados para 
atender clientes de alto 
padrão, garantindo os 
melhores resultados no 
segmento imobiliário.

Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 

Make up Noivas

Estar linda no Gran-
de Dia é o sonho de 
toda noiva, mas para 
que tudo fi que perfei-
to é preciso uma série 
de cuidados e com-
binações, e claro, de 
bons profi ssionais ao 
seu lado. A maquia-
gem de noiva é um fa-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

tor importantíssimo, 
ela defi nirá a persona-
lidade da noiva e com-
plementará o look. A 
maquiagem de noiva 
precisa ser marcante, 
porém suave. Exces-
sos não combinam 
com nenhum estilo de 
noiva, por isso, caute-
la.

Prezar pela suavi-
dade e naturalidade é 
grande tendência. A 
noiva já é completa e 
glamorosa, a maquia-
gem é um comple-
mento essencial, mas 
que pode e deve ser 
sutil. A noiva precisa 

se sentir ela mesma ao 
se olhar no espelho. 
Os convidados preci-
sam olhar para a noiva 
e saber que é ela em 
sua própria essência. 
Sem contar que é mui-
to deselegante uma 
noiva mega maquiada 
do tipo que você olha 
para ela e não reco-
nhece.

Cores neutras como  
pêssego e tons pasteis 
são os mais indicados 
para maquiagem de 
noiva, independente 
do horário e do local 
do casamento. Claro 
que se a cerimônia for 

à noite é possível usar 
uma sombra com tons 
mais escuros. A regra 
é não carregar na ma-
quiagem e deixar a noi-
va com um aspecto pe-
sado e sem identidade. 

Por mais produzida 
que esteja no dia do 
seu casamento, é pre-
ciso que a noiva se en-
contre naquele visual. 
É claro que todas que-
rem estar deslumbran-
tes no grande dia, mas 
destaco que existem 
diferentes maneiras 
de chegar a esse resul-
tado, exatamente por-
que é essencial man-
ter a personalidade da 
noiva na produção.
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#Economia – Mesa Diretora da Câmara de Jaboticabal 
quer reduzir despesas com cargos de chei a

Câmara de Jaboticabal vota três projetos 
na segunda-feira (18/05)

Unimed Jaboticabal doa tecido 
para Campanha Máscara Amiga

Os diretores da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal de todos 
os departamentos da 
Casa (Administração; 
Técnico Legislativo; 
Jurídico; e Contábil e 
Financeiro) foram exo-
nerados nas últimas se-
manas pelo presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, por meio 
de Ato da Presidência. 
Segundo o Chefe do Le-
gislativo, a decisão foi 
tomada após conversa 
com os membros da 
Mesa Diretora, verea-
dores Samuel Cunha 
(Vice-Presidente), Ednei 
Valêncio (1º Secretário) 
e Pepa Servidone (2º 
Secretário), em busca 
de ações para reduzir 
despesas com cargos 
de direção (em função 
de confi ança). Os car-
gos seguem vagos sem 
prazo defi nido.

De acordo com Miran-
da, a Mesa Diretora está 
elaborando um projeto 
para revisão nos cargos 
de chefi a da Estrutura 
Organizacional do Le-
gislativo jaboticabalen-
se. Isso porque, para os 

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 
próxima segunda-feira 
(18/05), a partir das 
20 horas, para a vota-
ção em 1º turno de três 
projetos de leis.

Entre eles, está o PL 
nº 277/19, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio, que proíbe a sol-
tura de qualquer tipo 
de fogos de artifício e 
artefatos pirotécnicos 
que produzam estam-
pido, seja em eventos 
públicos ou privados, 

A Unimed Jaboticabal 
apoia o esforço da co-
munidade de nossa ci-
dade em confeccionar e 
distribuir gratuitamen-
te máscaras de tecido, 
que são uma importan-
te proteção contra o 
Coronavírus. 

Na tarde de quinta-
-feira, 14 de maio, a 
Unimed Jaboticabal 
entregou a doação de 

parlamentares, o valor 
pago ao ocupante de 
cargo de diretor de de-
partamento (função de 
confi ança ocupado so-
mente por servidores 
de carreira, com curso 
superior e investido 
em cargo de nível su-
perior podem assumir) 
é alto – cerca de R$ 7 
mil. Apesar de ainda 
não haver consenso 
dos vereadores quanto 
ao valor que deverá ser 
pago ao servidor que 
aceitar a função, Miran-
da acredita que deve, 
no mínimo, cair pela 
metade do atual. Ain-
da não há data prevista 
para a apresentação do 
projeto.

O valor da Função 
Gratifi cada (FG), paga a 
servidores que acumu-
lam trabalhos a mais do 
que aqueles previstos 
nas atribuições do seu 
cargo de origem, tam-
bém devem diminuir, 
e igualmente segue em 
análise pela Mesa Di-
retora. Atualmente as 
FGs são classifi cadas 
em três níveis (1, 2 e 
3), das atividades mais 

complexas às mais sim-
ples.

Além da revisão nos 
cargos de direção de 
departamento e das 
FGs, os contratos admi-
nistrativos vigentes na 
Casa (disponíveis para 
consulta no Portal da 
Transparência) também 
deverão ser revistos 
mirando a economia 
frente à diminuição de 
arrecadação do Gover-
no Municipal por conta 
do novo coronavírus. 
“Dentro da lei, vamos 
tentar renegociar al-
guns contratos pra 
tentar baixar valores. 
Pode ser que alguns 
contratos também dei-
xem de ser renovados 
se a Mesa entender que 
os serviços não são es-
sencialmente necessá-
rios nesse momento de 
crise que a gente está 
vivendo. Temos que 
fazer nossos esforços 
pra ajudar o município 
a enfrentar esse novo 
coronavírus”, manifes-
tou Miranda.

PRORROGAÇÃO – Em 
reunião na manhã de 
segunda-feira (11/05) 

com vereadores, o pre-
sidente da Casa, Pretto 
Miranda, decidiu pror-
rogar as medidas do 
Ato da Presidência nº 
20/2020 para até o dia 
31 de maio. Com isso, 
segue sendo obrigató-
rio o uso de máscaras 
faciais para todos que 
acessarem as depen-
dências da Câmara, 
de forma ininterrupta, 
além de reforçar me-

didas de higiene das 
mãos, com a utilização 
de álcool gel. Tanto ve-
readores, como asses-
sores, funcionários, 
prestadores de servi-
ços e visitantes devem 
seguir as determina-
ções. O horário de fun-
cionamento igualmen-
te segue das 8h às 13 
horas de forma inun-
terrupta. Autorização 
de viagens, audiências 

públicas, eventos e 
reuniões seguem sus-
pensas na Casa como 
medida de restrição de 
aglomeração. As ses-
sões ordinárias e extra-
ordinárias continuarão 
ocorrendo, porém, res-
tritas aos vereadores e 
servidores. As sessões 
seguem com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 
da Câmara (www.jabo-
ticabal.sp.leg.br).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 239, DE 07 DE MAIO DE 2020 – CONCEDE, a pedido do servidor 
ODAIR CASARI, lotado no Departamento de Administração, Licença Prêmio em 
gozo, de 11/05/2020 a 25/05/2020, referente ao 2º período aquisitivo (01/07/2002 a 
30/06/2017). 

Nº 240, DE 12 DE MAIO DE 2020 – CONCEDE 30 (trinta) dias de férias em 
gozo no período de 14/05/2020 a 12/06/2020 à servidora NATÁLIA DOS SANTOS 
PINTO DURANTE, referente ao período aquisitivo de 01/02/2019 a 31/01/2020.

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 25/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presi-
dente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, no uso das atribuições que lhe com-
pete a legislação vigente resolve que:

Considerando que os processos das Comissões Especiais de In-
quérito tramitam em autos físicos e que a instrução pode depender de atos instrutórios 
que envolvam particulares, inclusive com domicílio ou sede em outros Municípios;

Art. 1º Ficam suspensos os respectivos prazos processuais das 
Comissões Especiais de Inquérito até o dia 31/05/2020, mantendo, para esse efeito, 
ininterrupta a suspensão das Comissões Especiais de Inquérito determinada pelo arti-
go 3º do Ato da Presidência nº 17/2020, em atenção aos princípios constitucionais da 
transparência, do contraditório e da ampla defesa, bem como aos termos do Decreto 
Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020.

Art. 2º Reiteram todas as demais determinações do Ato da Presi-
dência nº 20/2020.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 13 de maio de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

em Jaboticabal.
Também será apre-

ciado o PL nº 317/2020, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki, que proí-
be incentivos fi scais a 
empresas que tenham 
envolvimento em cor-
rupção de qualquer 
espécie ou no ato de 
improbidade adminis-
trativa por agente pú-
blico em Jaboticabal.

Na sequência, os par-
lamentares votam o PL 
nº 320/2020, que rea-
justa em 4% o valor do 
auxílio alimentação e 
do auxílio transporte 

dos servidores públi-
cos da Câmara Munici-
pal, para reposição da 
perda infl acionária.

A sessão está previs-
ta para começar às 20 
horas, restrita à pre-
sença dos vereadores 
e servidores que tra-
balham diretamente 
em plenário. A sessão 
segue com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (www.jabotica-
bal.sp.leg.br) para que 
a população continue 
acompanhando as de-
cisões do Legislativo 
jaboticabalense.

tecido para a coorde-
nadora da Casa do Ar-
tesão, Lisiane Barbieri, 
tecido sufi ciente para 
a produção de mais de 
150 máscaras pelas vo-
luntárias da Campanha 
Máscara Amiga. 

Lisiane coordena o 
trabalho de 11 costu-
reiras voluntárias que 
confeccionam másca-
ras na Casa do Arte-

são e das voluntárias 
que costuram em suas 
próprias casas. As más-
caras são distribuídas 
especialmente para as 
pessoas de maior vul-
nerabilidade, como 
idosos, pessoas em 
situação de rua e de 
baixa renda para que 
todos tenham oportu-
nidade de proteger-se 
contra a doença. 

A campanha já con-
tabiliza a produção de 
24.179 máscaras para 
a população.  ‘Fazemos 
parte da comunidade. 
A Unimed Jaboticabal 
está ao lado da cida-
de para vencer esta 
Pandemia’, afi rma o 
diretor Presidente da 
Cooperativa, o médico 
Luiz Roberto Lins Fer-
raz.
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