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Jaboticabal inicia 
desmembramento de lotes 

do distrito industrial

Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de Ja-
boticabal inicia desmem-
bramento de lotes do distri-

to industrial voltados para 
pequenos e médios indus-
triais

A Prefeitura de Jabotica-

bal, por meio da Secretaria 
de Indústria, Comércio e 
Turismo, iniciou a forma-
lização para desmembra-
mento de 27 lotes do dis-
trito industrial, às margens 

da Rodovia Faria Lima. Com 
metragem de 750m², os lo-
tes tem como foco principal 
as pequenas e médias em-
presas.

“Esse é um trabalho pen-

sando na chegada de novas 
empresas em Jaboticabal e 
na geração de emprego em 
nossa cidade. Temos uma 
área significativa no nos-
so distrito que é capaz de 

atender os pequenos e mé-
dios empresários”, afirma 
o secretário da pasta, Lucas 
Ramos.

O contato da secretaria é 
o (16) 3203-8014.

Projeto voltado a ME e 
EPP terá início em março

Evento para empresários dos 
ramos de Comércio e Serviços 
será realizado pelo SEBRAE 

AQUI em Jaboticabal

Um projeto direcionado para empresário de ME 
(microempresa) ou EPP (empresa de pequeno por-
te) será iniciado no mês de março e terá a duração 
de quatro meses.

Secretaria de Indústria, comércio e turismo, por 
meio do Sebrae Aqui e parceiros, traz para Jabo-
ticabal o Projeto: Estratégias para atuação dos ne-
gócios em 2021.

Assessores da Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebem treinamento do 

Sistema de Processo Eletrônico
Os assessores de ga-

binete da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
participaram, na manhã 
de quarta-feira (10/02), 
de um treinamento vol-
tado ao uso do Sistema 
de Processo Eletrônico. 
A ferramenta é utiliza-
da pelo Legislativo para 
o cadastro e tramitação 
de textos legislativos, 
como moções, reque-
rimentos, indicações e 
projetos apresentados 
pelos parlamentares, 
além de matérias admi-
nistrativas.

Eleição e posse do Conselho Municipal 
de Assistência Social acontece no 

auditório do Paço Municipal
Na manhã de terça-

-feira, 9 de fevereiro, a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Luciana Laurin-
do Bergo e a diretora de 
proteção básica, Juliane 
dos Santos, reuniram di-
versos membros de Or-
ganizações da Socieda-
de Civil para a reunião 
de eleição e posse do 
Conselho Municipal de 
Assistência Social para o 
quadriênio 2021/2024. 
O evento foi realizado 
no auditório do Paço 
Municipal seguindo to-
dos os protocolos sani-
tários.
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HOMENAGEM/DESTAQUE

P/ Reginaldo Coelho
Jayme dos Santos, 

conhecido como Jaymi-
nho, filho de Augusto 
dos Santos e Maria Re-
tondin dos Santos, nas-
ceu em 25/08/1944. Em 
17/02/1965, formou-se 
como Técnico em Con-
tabilidade pela Escola 
Técnica Dom Pedro II.

Casou-se com Da-
leuza Leite dos Santos 

em 17/12/1966, após 
4 anos de namoro. Da 
união nasceram os fi-
lhos: Renata, Silvana e 
Mauricio.

Jayminho iniciou 
sua vida profissional 
em 02/02/1959 como 
office-boy na empre-
sa Irmãos Stefani Ltda, 
chegando a função de 
chefe da seção de con-
tas a pagar na S/A Ste-

fani Comercial, tendo 
trabalhado por 45 anos. 
Paralelamente exerceu 
e ainda exerce ativida-
de de contador.

Sempre envolvido em 
ações sociais, esporti-
vas e culturais, deixou 
sua marca.

Foi presidente da As-
sociação Desportiva 
Classista Stefani, no 
ano de 1991 atuando 
na implantação de con-
vênios médicos, odon-
tológicos, hospitalares 
e farmacêuticos. Foi 
diretor social sempre 
incentivando a cultura 
em nossa cidade atra-
vés de eventos sociais, 
esportivos e de lazer, 
como campeonatos es-
portivos, brincadeiras 
dançantes, bailes, co-
memoração de datas 
festivas, cursos de culi-
nária, pintura e teatro. 
Grande incentivador de 
teatro, fundou o GRU-
TEST – Grupo de Tea-
tro Stefani e o Jornal O 
Mensageiro.

Desde 1990 é mem-
bro atuante na diretoria 
da Vila Vicentina Frede-
rico Ozanan, seja como 
presidente ou tesourei-
ro.

Foi diretor da liga es-
portiva de futebol ama-
dor de Jaboticabal.

Exerceu a função de 
presidente e tesoureiro 
da APM da Escola Esta-
dual Antônio José Pe-
droso, por vários anos.

Foi presidente da Co-
missão de Festas da Pa-
roquia de São Bendito e 
secretário da Conferen-
cia Nossa Senhora do 
Carmo.

Fã de cinema foi 
membro fundador da 
Associação Cora Corali-
na em 1994, exercendo 
a função de presiden-
te de 2001 a 2012 e de 
2017 a 2024 e tesou-
reiro de 2013 a 2016. 
É grande precursor e 
incentivador das ses-
sões de cinema, teatros 
e eventos musicais no 
Cine Teatro Municipal 
Manoel Marques de 
Mello e de projetos mu-
sicais, teatrais e cursos 
livres na Escola de Ar-
tes Professor Francisco 
Berlingieri Marino.

É colecionador de fil-
mes diversos, sendo de 
sua preferência series e 
filmes de faroeste. Co-
leciona também minia-
turas de carros e cha-
veiros.

Amante da culinária, 
dedica-se na execução 
de pratos para familia-
res e amigos, sempre 
buscando formas de 
socializar-se. 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 20/2021

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

NOMEIA os Assessores de Gabinete Anderson Luiz Renzi e Lilian Rosa Martins, lotados no Gabinete do Vere-
ador Paulo Henrique Silva dos Santos de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Este ato entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2.021.

Jaboticabal, 08 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 21/2021

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

NOMEIA, a partir de 08 de fevereiro de 2021, o Assessor de Gabinete Guilherme Carlos dos Santos, lotado 
no Gabinete da Vereadora Renata Aparecida Roncaglio Assirati de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 08 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 22/2021

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

CONCEDE, a partir de 09 de fevereiro, termos do artigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, à servidora 
efetiva do Legislativo ROBERTA LUCAS SCATOLIM, Função Gratificada de Nível III, para exercer atividades e encargos de baixa 
complexidade, como responsável pela ouvidoria da Câmara Municipal, concomitantemente com as atribuições de seu cargo de 
origem junto ao Departamento de Administração.

As atividades e os encargos a serem exercidos, bem como a respectiva remuneração, encontram-se especifica-
dos no Anexo I.

Jaboticabal, 09 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ANEXO I

FUNÇÃO GRATIFICADA III – VALOR R$ R$ 588,94

JUSTIFICATIVA DE COMPLEXIDADE E ENCARGO:
• Participar da Ouvidoria da Câmara Municipal de Jaboticabal, exercendo as atribuições decorrentes;
• Atender integralmente às normas que regem a Ouvidoria no âmbito deste Poder Legislativo, bem como aos imperativos de 
ordem geral, previstos em normas jurídicas estaduais ou federais;
• Colaborar para o aprimoramento dos procedimentos da ouvidoria, sugerindo medidas destinadas à eficiência e efetividade dos 
trabalhos;
• Executar outras atribuições relacionadas à ouvidoria.

ATO DA MESA N° 23/2021

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

NOMEIA, a partir de 10 de fevereiro de 2021, o Assessor de Gabinete José Luis Moiteiro, lotado na Presidência 
de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 10 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 24/2021

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

NOMEIA, a partir de 11 de fevereiro de 2021, a Assessora de Gabinete Aline Roberta Vasques Donadon, lota-
da no Gabinete do Vereador Professor Jonas de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 11 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 25/2021

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

RETIFICA a nomeação de Roberto Alessandro Raymundo, feita pelo ato da mesa nº 03/2021, de 1º de fe-
vereiro de 2021, como Assessor de gabinete, para Assessor Técnico da Escola do Legislativo, lotado na Escola do Legislativo, de 
acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 11 de fevereiro de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS A. DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 4/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, 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 
30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020 e 40/2020, 41/2020, 01/2021, 02/2021 e 03/2021, 
referentes às medidas do Poder Legislativo diante da pandemia do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.501/2021, que revogou medidas proibindo reclassificações das 
fases amarelas e verdes, instituídas pelo Decreto Estadual nº 65.487/21, e, do Decreto Estadual nº 65.502/2021, que estendeu, até 
7 de março de 2021, a vigência das medidas estaduais em virtude da pandemia;

RESOLVE alterar o Ato da Presidência nº 20/2020:
Art. 1º. Revoga-se o artigo 5º do Ato da Presidência nº 20/2020.
Art. 2º O artigo 6º do Ato da Presidência nº 20/2020 passa a vigorar com a seguinte redação.Jaboticabal, 26 de janeiro 

de 2.021.
“Art. 6º As sessões plenárias, audiências públicas, eventos e reuniões a serem realizadas nas dependências da 

Câmara Municipal de Jaboticabal deverão obedecer aos protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19.
Parágrafo único. A realização de audiências públicas, eventos e reunião com público dependerá de autorização 

expressa da Presidência.”
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 08 de fevereiro de 2.021.

Jaboticabal, 12 de fevereiro de 2.021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
PRESIDENTE

PORTARIAS

Nº 10, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 - CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em gozo no período de 14/02/2021 a 
28/02/2021 ao servidor CLAYTON BARONE.

Nº 11, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 - Nomeia ouvidora na Câmara Municipal de Jaboticabal.



SÁBADO, 13 DE FEVEREIRO DE 2021 3

Aaaah... o perdão...

É preciso refletir sobre 
o perdão, esse patrimô-
nio luminoso que só se 
constrói à custa da ex-
periência inesquecível 
que nos confronta com a 
nossa própria necessida-
de de ser perdoado. 

Amigos, esquecer é, 
sim, diferente de perdo-
ar. Esse esquecimento 
ao qual o Mestre Amado 
nos convida é, na reali-
dade, ou o não registro 
da ofensa, ou a transfor-
mação das energias que 
expandimos de nós ao 
lembrar do acontecido.

Exemplo: a peraltice 
realizada por um filho, 
que deixa a mãe muito 
brava. Na hora, ela cha-
ma a atenção, se abor-
rece, a criança recebe a 
correção a contragosto, 
e se faz uma memória 
difícil no ambiente fa-
miliar. Os anos passam, 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

o filho forma a sua pró-
pria família e, um dia, 
ouve a mãe – agora avó 
– contando, com graça e 
aos risos, a peraltice de 
seu filho à própria nora 
e ao netinho amado. To-
dos riem, e se faz uma 
memória afetiva no am-
biente familiar. 

A mesma situação. 
Dois conteúdos energé-
ticos completamente di-
ferentes. Ou seja: trans-
formação das energias 
expandidas ao rememo-
rar o acontecido. 

Claro que, devida à 
nossa condição espiri-
tual menos evoluída, os 
casos de crueldade física 

e moral nos exigem tem-
po, esforços, vigilância, 
oração, estudo, reflexão 
e ação na caridade para 
a construção do perdão. 
Lembrando sempre que 
o perdão é uma C-O-N-S-
-T-R-U-Ç-Ã-O! 

Ele não acontecerá de 
uma hora para a outra. 
Não se fará só porque 
você tem conhecimento 
do Evangelho – mesmo 
que isso ajude muito! 
Não vai acontecer só 
pelo fato de você tomar 
distância da(s) pessoa(s), 
porque, enquanto você 
alimentar a mágoa, o 
ódio, a raiva e outras 
emoções enfermas com-
patíveis, estará, volun-
tariamente, preso (a) a 
elas. Eu disse: alimentar. 
Por isso, faço um apelo: 
não alimente. Sei que 
não é possível extirpar 
de uma vez. Mas é possí-
vel escolher não alimen-
tar. Como? Vou repetir: 
esforços, vigilância, ora-
ção, estudo, reflexão e 
ação na caridade. 

Como diz Emmanuel, 
no livro Escrínio de luz: 
“Perdão é a possibilida-
de de trabalhar no res-
gate de nossas próprias 
faltas, (...). Enquanto ali-
mentamos as pequenas 

-CONCEITO-

José Roberto Bottino

O que é a vida?
É o alimentar-se?
É o trabalho?
É o amar?
É o ser amado?
É a dor, ou é a alegria?
É o sorriso de uma 

criança?
É o educar?
É o educar-se?
É o ser educado?
É o respeitar, ou o ser 

respeitado?
É o silencio, ou é o ru-

ído?
É a ilusão, ou o iludir-

-se?
É o agredir, ou o ser 

agredido?

TEMPOS DIFICEIS

No ano passado cer-
ca de 348 candidatos 
aprovados na Polícia 
Civil em um concurso 
realizado deixaram de 
se apresentar para pos-
se dos cargos. A “eva-
são” de aprovados para 
agente de telecomuni-
cação, policiais, papi-
loscopistas e auxiliares, 
e de escrivães foi publi-
cada no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo 
(DOE) tornando defini-
tiva a falta de interesse 
dos candidatos.

A evasão e a falta 
de interesse em tomar 
posse, se dá em virtude 
dos baixos salários so-
mados ao risco de vida 
inerente à profissão. 
Não se vê nenhuma ação 
por parte do Governo 
Estadual na valoriza-
ção de seus policiais Ci-
vis. Hoje, no Estado de 
São Paulo  registra-se o 
pior salário do Brasil, 
mesmo sendo o Estado 
mais rico da Federação. 
Algo precisa ser feito e 
o Governo Estadual não 
pode priorizar setores 
como a propaganda Ins-
titucional que consome 
imensa cifra aos cofres 
públicos em detrimento 
de áreas como a saúde e 
segurança.

Aliado a falta de es-
trutura na Segurança 
Pública, nos vemos as 
portas de cancelamen-
tos de unidades de 
emergência em hospi-
tais de referencia e de 

grande apoio em nossa 
Região. Fala-se em ex-
tinção de 50 leitos de 
emergência no Hospi-
tal do Câncer de Barre-
tos. Aguarda-se a libe-
ração de novos leitos 
para Nosso sistema de 
saúde. Um absurdo em 
vista da situação grave 
por que passa o País e 
nossa cidade em vista 
do COVID-19.

As idas e voltas das 
fases por que passa 
nossa cidade atesta a 
fragilidade da adminis-
tração pública frente à 
pandemia. No popular 
“Se correr o bicho pega, 
se ficar o bicho come” 
acaba demonstrando 
e comprovando pouca 
eficiência e eficácia nas 
ações projetadas pela 
administração Pública. 

O transporte Público 
municipal que trouxe 
alento aos munícipes 
está passando por uma 
grande crise com o risco 
de ser desativado por 
falta de cumprimento 
contratual aumentando 
ainda mais a angustia e 
desespero dos agentes 
envolvidos diretamen-
te, empresa e usuários 
das linhas de ônibus do 
“tarifa zero”.

Vivemos em tempos 
difíceis, pois a cada dia 
que passa a incerteza 
toma conta dos entes 
envolvidos gerando in-
segurança aos morado-
res e a tranquilidade é 
abalada por atitudes 
que na maioria das ve-
zes é equivocada cau-
sando o abalo na paz 
social.

O temido “Tribunal da Internet”

Autor: Henrique da Sil-
va dos Santos, 5º ano de 
Psicologia.

Como já é de costume, 
logo no começo do ano 
é realizado o Big Brother 
Brasil, na qual sempre se 
levanta muitas questões 
polêmicas. Porém, no BBB 
de 2021 um ponto vem 
chamando a atenção, pon-
to esse que ganhou os ho-
lofotes no programa, mas 
que também está presente 
no cotidiano, principal-
mente nas redes sociais, o 
ponto em questão é a “Cul-
tura do Cancelamento”.

Mas afinal o que é essa 
tal “Cultura do Cancela-
mento”?

Tal cultura está muito 

presente em redes sociais 
como o Twitter, e serve 
para “cancelar” um famo-
so ou influenciador digi-
tal, por exemplo, se algum 
famoso faz alguma coi-
sa que as outras pessoas 
julgam como errada, ime-
diatamente se levanta um 
movimento para “banir” 
este famoso das redes, 
e impossibilitando que 
este siga sua vida, sem 
que passe pela devida pu-
nição. Este cancelamen-
to pode ser temporário 
ou não, e muitas vezes é 
preciso que a pessoa can-
celada mude, pelo menos 
exteriormente, para ser 
aceito novamente.

No início, tal cultura 
visava chamar a atenção 
para causas sociais, como 
o racismo, o estupro, 
machismo, LGBT+fobia, 
dentre outros, mas recen-
temente o cancelamen-
to vem ultrapassando os 
limites do protesto e se 
transformou em um fer-
vor exacerbado, visando 
defender o que julgam 
como justo e correto.

O cancelamento en-
quanto protesto político, 

é uma causa válida, no 
sentido de chamar a aten-
ção para problemas da 
sociedade que estão es-
condidos. Porém, o ponto 
que pretendo chegar, é de 
quando o cancelamento 
deixa de ser protesto e 
passa a ser a imposição 
daquilo que você acha cer-
to, sem ao menos dialogar 
com o outro lado da his-
tória. Quando isso ocorre, 
a cultura do cancelamento 
se torna uma cultura auto-
ritária.

O “Tribunal da Internet”, 
diferente do Direito não 
quer ouvir os dois lados 
da história, quer apenas 
a punição imediata. Para 
quem está sendo cancela-
do, a internet se torna um 
ambiente hostil, além de 
correr o risco de perder 
trabalhos, contratos, pa-
trocínios, e até problemas 
psicoemocionais, como 
por exemplo a depressão. 
Isso mesmo, a saúde men-
tal da pessoa cancelado 
pode ser afetada, por de-
corrência da represália, 
do julgamento, abandono, 
desprezo, desconsidera-
ção e esquecimento.

Ministério da Justiça e Segurança Pública lança campanha “Vacina Pirata, não!”

Com o slogan “Vacina 
Pirata, Não!”, o Minis-
tério da Justiça e Segu-
rança Pública lança, por 
meio da Secretaria Na-
cional do Consumidor, 
(MJSP/Senacon), cam-
panha nas redes sociais 
para combater a co-
mercialização de vaci-
nas falsificadas contra 
a Covid-19. O objetivo 
é alertar o consumidor 
de que, neste momen-
to, apenas o poder pú-

P/ Rodrigo Manolo

blico, por meio do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS), está autorizado 
a fornecer a vacina, de 
forma gratuita.

A secretária nacional 
do Consumidor e pre-
sidente do Conselho 
Nacional de Combate 
à Pirataria, Juliana Do-
mingues, explicou que 
a Senacon está anali-
sando mais de duas mil 
páginas virtuais suspei-
tas de estarem, de al-
gum modo, oferecendo 
vacinas piratas ou indu-
zindo o consumidor ao 
erro. Além disso, a Se-
nacon também fará var-
reduras em plataformas 
de comércio eletrônico 
(marketplaces), objeti-
vando identificar anún-
cios e comercialização 
ilegais.

“Essa comercialização 
é crime e traz riscos à 
saúde e à segurança do 
cidadão brasileiro. Es-
tamos lançando a cam-

panha nas redes sociais 
do Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública 
para alertar o consumi-
dor que não existe com-
pra na internet de va-
cinas contra Covid-19 
”, explica. A secretária 
reforça que a vacina 
contra o Covid-19 é gra-
tuita e que é distribuída 
somente pelo Sistema 
Único de Saúde. 

De acordo com o se-
cretário executivo do 
Conselho Nacional de 
Combate à Pirataria 
(CNCP), Guilherme Var-
gas, a questão foi ava-
liada em caráter de ur-
gência. “Acionamos a 
Anvisa e órgãos do Mi-
nistério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP), 
em especial a Secretaria 
de Operações Integra-
das (Seopi) e a Polícia 
Federal, para estabele-
cer uma estratégia con-
junta, a fim de garantir 
a saúde e a segurança 

dos consumidores bra-
sileiros”, esclarece.  

Com a crescente ex-
pansão do comércio ele-
trônico, principalmente 
durante a pandemia, a 
comercialização de pro-
dutos pirateados no meio 
digital já é de conheci-
mento do CNCP, o qual, 
inclusive, lançou em 
2020 dois guias de boas 
práticas e orientações 
para mitigar o problema

A Secretaria Nacional 
do Consumidor tam-
bém criou um canal, 
por e-mail, exclusi-
vo para concentrar as 
denúncias dos casos. 
As denúncias podem 
ser enviadas por meio 
do endereço eletrôni-
co vacinapiratacncp@
mj.gov.br. A contribui-
ção é importante para 
que a ação do governo 
federal no combate à 
comercialização de va-
cinas piratas seja rápi-
da e eficaz.

Logo, a melhor forma 
de resolver um conflito é 
a comunicação, pode pa-
recer clichê falar que tudo 
se resolve na conversa, 
mas é necessário reforçar! 
Sei que é quase impossí-
vel ter um dialogo com 
o famoso que está sendo 
“julgado”, mas você pode 
conversar com seus ami-
gos e colegas, para ver 
outros pontos de vista 
acerca do ocorrido. Ou se 
você conhece a pessoa, é 
importante que dê a chan-
ce de ouvir o outro lado 
da história.

Como é utilizado nas 
relações jurídicas, a co-
municação é fundamental 
para que ocorra uma reso-
lução harmônica nos con-
flitos das partes.

As pessoas erram, mas 
todo ser humano tem 
a possibilidade de mu-
dança. Porém, para que 
a mudança ocorra, deve 
haver apoio e dialogo, e 
não exclusão e represá-
lia. É tolice acreditar que 
uma pessoa possa melho-
rar, quando a única coisa 
que recebe é hostilidade e 
abandono!

discórdias, colaboramos 
com as grandes guerras, 
e, enquanto sustenta-
mos adversários, garan-
timos focos infecciosos 
de raios mentais destrui-
dores contra nós.”

E, para encerrar, um 
pouco de André Luiz: 
“Ao colocar-se na con-
dição de quem erra, 
seja qual seja o proble-
ma, você notará que a 
compaixão nos dissol-
ve qualquer sombra de 
crítica. A existência hu-
mana é uma coleção de 
testes em que a Divina 
Sabedoria nos observa, 
com vistas à nossa habi-
litação para a Vida Supe-
rior; quem hoje condena 
o próximo não sabe que 
talvez amanhã esteja 
enfrentando os mesmos 
problemas daqueles 
companheiros presente-
mente em dificuldade. 
Perdão é a fórmula da 
paz. Aprendamos a to-
lerar, para que sejamos 
tolerados.

********
Sônia Monteiro Pava-

nelli é jornalista, nasci-
da em família espírita, é 
estudiosa e palestrante. 
Ela e o marido Adolfo Pa-
vanelli Neto são respon-
sáveis pelo Facebook.
com/Grupo de Estudos 
Espíritas O Consolador 
de Jaboticabal.

É o diálogo, ou é o 
monólogo?

É o saber, ou o nada 
saber?

É o pensar?
É a emoção?
É o ser culto, ou será 

o dever ser inculto?
É o fazer-se guerra, 

ou trabalhar para a paz?
É o confiar, ou o des-

confiar?
É o ser amigo, ou ini-

migo?
É o aceitar, ou o rebe-

lar-se?
É o ver, ou o enxer-

gar?
São os seres desta, ou 

de outra dimensão?
Eles existem em outra 

dimensão?
É o vestir, ou o desnu-

dar-se?
É o consciente, ou o 

inconsciente?
A vida é tudo isso e 

mais do que isso, pois
É o desprender-se dos 

sete pecados capitais,
É o deixar a vida, na 

certeza que não a está 
deixando.

P/ João Martins Neto

rigolonleiloes.com.br | 0800-707-9272

A) Terreno 242m², Av. Brasil c/ R. Bélgica; 

B) Terreno 242m², Av. Brasil;

C) Terreno 242m², Av. Brasil; 

D) Terreno 150m², R. Rondônia;

E) Insts. p/ supermercado e casa 924m² a.t.,

R. Cel. Medeiros, 497 c/ R. Adelino Buzinaro 380/380-A; 

F) Edifics. 462m² a.t., R. Adelino Buzinaro, 370; 

G) Terreno 216m², R. Adelino Buzinaro;

H) Casa 363m² a.t., R. 13 de Maio. 

Inicial R$ 3.507.176,00 (PARCELÁVEL) 

IMÓVEIS EM MONTE ALTO/SP
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# HASTEG

#Vacinação. Dona Iolanda, 100 anos, acompanhada do fi lho Tarsísio e da nora Fátima, prontinha 
no Ciaf VI para receber sua primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. 

O coração tá quentinho nessa manhã de segunda-feira 
Ahh, e ja deixem os parabéns. Mês que vem, dia 11 de março, ela completa 101 anos

Seguindo com a limpeza da nossa cidade. A EMURJA e a Secretaria de Obras, principais frentes 
desse trabalho, estão a todo vapor. Pede-se paciência para a população, especialmente nessa época 
onde o crescimento da vegetação é mais constante. “Com muito trabalho nossa cidade vai sendo limpa”

 #Diariamente a Prefeitura de Jaboticabal tem publicado seus boletins epidemiológicos da CO-
VID-19, além de outros assuntos, como ações frente a pandemia e sem se esquecer de outras áreas, 
como a geração de empregos, segurança pública, limpeza urbana, entre outros. Curtam a página para 
acompanharem os trabalhos por uma Jaboticabal cada dia melhor!

Acesse: https://www.facebook.com/prefeiturajaboticabal

#A muito tempo deixado de lado o nosso esporte terá a atenção que sempre mereceu. Hoje batendo 
papo com a equipe para colocarmos os projetos na pauta e assim que essa pandemia desacelerar, bora 
implantar as atividades. Hoje recebemos os kits de esporte fornecido pela Secretaria Estadual de Es-
portes,  mais um passo dado na construção de nosso projeto.

# Nelson Gimenez

Um pouquinho dos trabalhos da Sec. De Obras, Sec. De Agricultura e dep. De transito. Pintura e 
demarcação e solo, colocação de placas para alteração de sentido de vias, manutenção em estradas ru-
rais, roçamento e limpeza urbana e tapa buraco. “Tem bastante coisa a ser feita ainda mas a cada dia 
vamos colocando a casa em ordem. Pra cima Jaboticabal”.

“Buscando emendas e protocolando pedidos na Assembleia Legislativa em São Paulo junto a Depu-
tados Estaduais, aproveitando e passando na Secretaria Estadual de Esportes levando nossas deman-
das e estreitando laços para alavancar o esporte de Jaboticabal. Bora pra cima”.

#As ações de combate ao covid não param. Equipes trabalham incansavelmente em aplicar ações e 
medidas para conter o avanço dessa doença. “Breve e com muita fé conseguiremos erradicar esse mau 
do nosso município”.

Teve início na segunda-feira (08/02) a vacinação contra o novo coronavírus em idosos com 90 anos 
ou mais.
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O nome dela?  Raya-
ne Lopes. Dona de uma 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Ela arrasa e não é a 
toa que a modelo e 

influenciadora digital  
integra o time de 

modelos da bombástica 
First Models 

exuberante beleza toda 
trabalhada em 1, 73 de 
altura , seu talento e pro-
fissionalismo são vistos 
e apreciados em muitos 
trabalhos ja estampado 
em seu currículo. Na-
tural de minas Gerais a 
bela leonina é também 
dona de título de beleza  
e não duvidamos que  
vai brilhar muito mais. 
Traz consigo a humilda-
de  e carisma pois sua 
beleza é apenas um de-
talhe no meio de tantas 
qualidades.

De olho nessa estrela!
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Eleição e posse do Conselho Municipal de Assistência 
Social acontece no auditório do Paço Municipal

Câmara Municipal de Jaboticabal abre sessão 
legislativa ordinária nesta segunda-feira (15/02)

Assessores da Câmara Municipal de Jaboticabal recebem 
treinamento do Sistema de Processo Eletrônico

Os assessores de ga-
binete da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
participaram, na manhã 
de quarta-feira (10/02), 
de um treinamento vol-
tado ao uso do Sistema 
de Processo Eletrônico. 
A ferramenta é utiliza-
da pelo Legislativo para 
o cadastro e tramitação 
de textos legislativos, 
como moções, reque-
rimentos, indicações e 
projetos apresentados 
pelos parlamentares, 
além de matérias admi-
nistrativas.

“É necessário ofere-
cermos capacitação a 
todos os nossos asses-
sores que estão chegan-
do no Legislativo. Des-
sa forma eles poderão 
desempenhar suas atri-
buições da melhor ma-
neira possível. Impor-
tante destacar que aqui 

na Câmara de Jabotica-
bal, toda produção de 
documentos públicos 
são publicados no nos-
so site oficial em tem-
po real por meio desse 
sistema, atendendo ao 
princípio da transpa-
rência. Por isso temos 
que minimizar erros, e 
somente através da ca-
pacitação é que melho-
ramos a mão de obra do 
corpo de profissionais 
que prestam serviço não 
só para o vereador, mas 
principalmente, para a 
população”, destacou a 
presidente da Casa, Re-
nata Assirati (PSC), que 
abriu o evento.

O treinamento foi 
ministrado pelo repre-
sentante da empresa 
OpenLegis prestadora 
do serviço, Luciano de 
Fázio, de modo que os 
assessores pudessem 

visualizar todo o sis-
tema na prática e tirar 
dúvidas. “Em toda mu-
dança de Legislatura 
promovemos cursos 
para que os assessores, 
sobretudo os novos, 
tenham conhecimen-
to sobre o Legislativo, 
neste caso, das funcio-
nalidades do sistema, 
já que eles irão utilizar 
diariamente para as-
sessorar seu vereador”, 
pontuou a servidora do 
departamento Legislati-
vo, Denise Cardozo. Em 
março está previsto um 
treinamento relaciona-
do à Técnica e Processo 
Legislativo.

Os vereadores Pro-
fessora Paula Faria, Val 
Barbieri e Ronaldinho 
também marcaram pre-
sença no treinamento.

A população pode 
acompanhar em tempo 

real as proposições que 
são protocoladas pelos 
gabinetes parlamenta-
res no site oficial (www.
jaboticabal.sp.leg.br), 
em “Pesquisa de Propo-

Na manhã de terça-
-feira, 9 de fevereiro, a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Luciana Laurin-
do Bergo e a diretora de 
proteção básica, Julia-
ne dos Santos, se reu-
niram diversos mem-
bros de Organizações 
da Sociedade Civil para 
a reunião de eleição e 
posse do Conselho Mu-
nicipal de Assistência 
Social para o quadriênio 
2021/2024. O evento 
foi realizado no auditó-
rio do Paço Municipal 
seguindo todos os pro-
tocolos sanitários.

O conselho possui im-
portantes atribuições, 
entre elas deliberar e 
fiscalizar a execução da 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal abre os 
trabalhos de delibera-
ção em plenário nesta 
segunda-feira (15/02), 
que marca a primei-
ra sessão ordinária do 
ano. A sessão começa 
às 20 horas. Por conta 
de medidas restritivas 
impostas pela pande-
mia da COVID-19, a 
presença física em ple-
nário segue restrita aos 
vereadores e servidores 
que prestam apoio à re-
alização da sessão. Com 
isso, a população pode 
acompanhar as discus-
sões e decisões dos par-
lamentares por meio da 
transmissão ao vivo da 
WEBTV da Câmara, com 
acesso disponível pelo 
site oficial do Poder Le-
gislativo (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br > menu 
“Comunicação” > seção 
WEBTV Câmara”).

Por ser a sessão de 
abertura dos trabalhos 
de plenário, não há pro-
jetos pautados para a 
Ordem do Dia. De acor-
do com o Sistema de 
Processo Eletrônico da 
Casa, até o fechamento 

sições”.
Para a realização pre-

sencial do treinamen-
to foram seguidas as 
medidas sanitárias de 
número de pessoas, 

distanciamento, uso de 
máscara facial, higie-
nização das mãos com 
álcool gel, e medição de 
temperatura.

Política de Assistência 
Social e seu funciona-
mento; convocar e enca-
minhar as deliberações 
das conferências de as-
sistência social; apre-
ciar e aprovar o Plano 
da Assistência Social; 
propor diretrizes das 
políticas públicas; zelar 
pela implementação e 
pela efetivação do SUAS 
(Sistema Único de Assis-
tência Social), buscando 
suas especificidades no 
âmbito das três esferas 
de governo e efetiva 
participação dos seg-
mento de representação 
dos Conselhos.

O encontro foi positi-
vo e a nova equipe será 
apresentada formal-
mente em breve.

desta matéria, três pro-
posições foram proto-
colizadas e devem ser 
lidas em plenário para 
dar ciência aos vereado-
res e assim iniciar suas 
tramitações legislati-
vas. Isso porque, como 
manda o Regimento In-
terno da Casa, as ma-
térias somente podem 
ir à votação após suas 
respectivas leituras em 
plenário e tramitação 
pelas comissões perma-
nentes (salvo em caso 
de requerimento assi-
nado pela maioria dos 
vereadores para que o 
projeto seja incluído na 
Ordem do Dia para vo-
tação, o que dispensa a 
matéria da tramitação 
pelas comissões).

Entre as proposições 
a serem lidas na primei-
ra sessão de 2021 está 
o Projeto de Resolução 
nº 01/21, de autoria da 
vereadora Val Barbieri 
(PRTB), que na prática, 
desmembra a Comissão 
de Educação, Cultura, 
Esportes, Lazer e Meio 
Ambiente em duas: 
“Comissão de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 

Lazer”; e “Comissão de 
Meio Ambiente e Prote-
ção Animal”. De acordo 
com a autora, a propos-
ta tem como objetivo 
demarcar e fortalecer 
ainda mais o cenário da 
Proteção Animal no mu-
nicípio.

Também segue para 
leitura o Projeto de Lei 
nº 02/2021, de auto-
ria do vereador Mau-
ro Cenço (PODEMOS), 
que denomina o Coreto 
da Praça Dr. Joaquim 
Nabuco de “Dr. Elias 
Elias”. Igualmente será 
lido o Projeto de Lei 
nº 03/2021, de auto-
ria dos vereadores Dra. 
Andrea Delegada (PSC), 
Val Barbieri (PRTB), e 
Pepa Servidone (DEM), 
que reconhece como 
serviços essenciais as 
academias, o comércio 
varejista, bares, restau-
rantes e padarias, salões 
de beleza, shoppings e 
praças de alimentação, 
além de escritório de 
advocacia, contabilida-
de, engenharia, arquite-
tura, imobiliárias e ou-
tros. O texto proposto 
ainda lista as normas 

sanitárias e protocolos 
de saúde que devem ser 
seguidos pelas ativida-
des previstas no proje-
to, como por exemplo, 
atender no máximo 20% 
da capacidade de públi-
co de acordo com a me-
tragem que consta no 
alvará de funcionamen-
to, fazer o controle de 
temperatura dos clien-
tes e oferecer álcool gel 
em diferentes pontos 
do local; entre outros.

Ainda na sessão or-
dinária, os vereadores 
devem constituir as co-
missões permanentes 
da Casa, que totalizam 
11 (Comissão de Justiça 
e Redação; Comissão de 
Finanças e Orçamento; 
Comissão de Ética; Co-
missão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência; Comissão 
de Desenvolvimento So-
cioeconômico, Geração 
de Emprego, Indústria, 
Comércio, Agronegócio 
e Turismo; Comissão 
de Direitos Humanos e 
da Cidadania; Comis-
são de Educação, Cul-
tura, Esportes, Lazer e 
Meio Ambiente; Comis-

são de Obras, Serviços 
Públicos e Atividades 
Privadas; Comissão de 
Saúde, Assistência e 
Promoção Social; Co-
missão de Segurança 
Pública; e Comissão do 
Plano Diretor).

A escolha dos mem-
bros que vão compor 
cada comissão deve 
respeitar a representa-
ção proporcional dos 
partidos na Câmara. 
Atualmente, três ban-
cadas (PSC, MD e PODE-
MOS) contam com dois 
parlamentares cada, e 
por isso, terá a prefe-
rência para indicar qual 
comissão deseja com-
por, bem como, indicar 
um representante parti-
dário de sua bancada. O 
mandato das comissões 
é válido por dois anos.

PARA SABER – As co-
missões têm por obje-
tivo estudar os assun-
tos submetidos ao seu 
exame e emitir parece-
res sobre eles, que po-
dem ser favoráveis ou 
contrários. No caso de 
parecer contrário da 
Comissão de Justiça e 
Redação, que examina 

a constitucionalidade 
ou não da matéria, o 
parecer deve ser delibe-
rado em plenário pelo 
seu arquivamento ou 
prosseguimento de tra-
mitação. As comissões 
de Ética, e a de Direitos 
Humanos e da Cidada-
nia, são as únicas com-
postas por cinco parla-
mentares, enquanto as 
demais, por três mem-
bros.

Igualmente será es-
colhido entre os par-
lamentares quem vai 
ocupar a presidência e 
a vice-presidência da 
Escola do Legislativo, 
órgão da Câmara Muni-
cipal responsável por 
qualificar os servido-
res nas atividades de 
suporte técnico-admi-
nistrativo, bem como 
desenvolver programas 
de ensino para integrar 
a Câmara à comunida-
de, realizar anualmen-
te o Parlamento Jovem, 
com alunos do 1º Ano 
do Ensino Médio de es-
colas públicas e priva-
das, entre outros.
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Projeto voltado a ME e EPP 
terá início em março

Matriculas abertas para a EJA

Evento para empresários dos ramos de Comércio e 
Serviços será realizado pelo SEBRAE AQUI em Jaboticabal

Um projeto direcio-
nado para empresário 
de ME (microempresa) 
ou EPP (empresa de pe-
queno porte) será ini-
ciado no mês de março 
e terá a duração de qua-
tro meses.

O foco é o aumento 
da Produtividade, do 
faturamento e redução 
dos custos, por meio de 
definição de “problema 
central” na empresa, 
com plano de ação para 
solucioná-lo. Esta ação 
contará com o apoio de 
um Agente Local de Ino-
vação e será completa-
mente gratuita.

As inscrições de-
vem ser realizadas até 
o dia 22 de fevereiro 
através do WhatsA-
pp (3203-3398): ht-
tps:// api.whatsapp.
com/send?phone=+ 
551632033398

Serviço:
Projeto sobre inova-

ção, redução de custos 
e aumento de fatura-
mento

Secretaria de Indús-
tria, comércio e turis-
mo, por meio do Sebrae 
Aqui e parceiros, traz 
para Jaboticabal o Pro-
jeto: Estratégias para 
atuação dos negócios 
em 2021.

Empresários(as) dos 
ramos de Comércio e 
Serviços, participe do 
Programa, que aconte-
cerá durante os meses 
de Fevereiro a Maio.

Ações totalmente gra-
tuitas e on-line, que 
acontecerão no período 
da noite (19h às 21h).

Prazo limite para ins-
crições:17/02/2021 às 
12h

Dúvidas e informa-
ções: o nosso What-
sapp (3203-3398): ht-
tps:// api.whatsapp.
c o m / s e n d ? p h o n e = 
+551632033398

Público-alvo: MEIs

A Secretaria de Edu-
cação informa que as 

Início: março de 2021
Duração: 4 meses
Gratuito

Público-alvo: ME e EPP
Inscrição até 22 de fe-

vereiro

Para mais informa-
ções, entre em contato 
16 32033398

matrículas para a EJA 
(Educação de Jovens e 

Adultos) para os anos 
inicias do Ensino Fun-

damental (1° ao 5° ano) 
estão abertas e devem 
ser realizadas na EMEB 
Senhora Aparecida até 
o fim de fevereiro.

As matrículas podem 
ser realizadas em dois 
períodos: das 8h às 11h 
e das 13h às 16h

As vagas são destina-
das a todas as pessoas 
que não tiveram acesso 
à educação em idade 
própria e que tenham a 
partir de 15 anos.

Entre os dias 8 e 12 
de fevereiro aconte-
cerão as acolhidas, de 
maneira gradativa e se-
gura, para a distribui-
ção de atividades e um 
primeiro contato com 
professores.

Em fevereiro as aulas 
acontecerão de manei-
ra remota, conforme 
medida adotada para o 
ensino regular. A defini-
ção sobre o retorno das 
atividades presenciais 
levará em consideração 
a atual fase de enqua-
dramento do municí-
pio dentro do Plano São 
Paulo

MP recebe mil 
denúncias de fura-
fila na vacinação 
contra covid-19

A Ouvidoria Nacional 
do Ministério Público 
informou que recebeu 
1.065 denúncias sobre 
casos de fura-fila na va-
cinação contra covid-19 
em todo o país. Há 
duas semanas, o órgão 
passou a receber de-
núncias sobre pessoas 
que foram imunizadas 
e não estavam na cate-
goria de prioritários do 
programa de vacinação.

Segundo o balanço 
mais recente divulgado 
pela ouvidoria, foram 
recebidas 824 denún-
cias pelas redes sociais 
WhatsApp, Instagram 
e Facebook, 137 por 
formulário eletrônico 
e 104 por e-mail. Após 
receber as denúncias, 
as reclamações são en-
caminhadas para uma 

Reclamações vão para uma 
unidade do órgão para as 

providências legais

unidade do Ministério 
Público para que as pro-
vidências legais sejam 
tomadas.

O cidadão que qui-
ser denunciar casos de 
fura-fila pode entrar em 
contato com a Ouvido-
ria Nacional do Minis-
tério Público por meio 
do WhatsApp (61 3366-
9229), por e-mail, men-
sagem direta nos perfis 
do Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP) nas redes so-
ciais ou formulário ele-
trônico disponível na 
página da ouvidoria.  

Edição: Nádia Franco
Publicado em 

11/02/2021 - 19:03 Por 
André Richter - Repór-
ter da Agência Brasil - 
Brasília
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LGPD
Hospital e Maternidade Santa Isabel implanta Comitê 

de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais

Atualmente, é raro 
encontrar alguém que 

não tenha inserido al-
gum dado pessoal no 

ambiente digital ou 
mesmo em papel. Um 

simples cadastro para 
abertura de uma conta 
de e-mail, a criação de 
um perfil em rede so-
cial ou um atendimento 
em consultório médico, 
por exemplo, são servi-
ços que exigem infor-
mações pessoais.

No entanto há muitas 
ocorrências de pessoas 
que tiveram seus dados 
violados e divulgados 
indevidamente, expon-
do os donos das infor-
mações causando até 
mesmo prejuízos eco-
nômicos.

Aprovado no Brasil 
em 2018, a Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD), foi sancionada 
pela Presidência da Re-
pública, em 17 de se-
tembro de 2020, data 
em que a lei entrou em 
vigor no país.

O Hospital e Materni-
dade Santa Isabel tem 
adotado uma série de 
medidas para proteger 
dados e privacidade e 
iniciou uma política, 
inclusive com treina-
mento junto aos cola-

boradores, pacientes, 
corpo clínico, gestores 
e fornecedores para 
estimular a cultura de 
proteção de dados pes-
soais dentro da institui-
ção, atuando na preven-
ção de riscos. “Estamos 
adotando todos os ins-
trumentos para cum-
prir a Legislação, con-
siderando que o perfil 
do nosso atendimento 
tem fatores altamente 
sensíveis, pois cuida-
mos da saúde de pesso-
as, o que exige urgência 
nessa implementação”, 
destaca o coordenador 
do HMSI, Dr. Jeyner Va-
lerio Júnior.

Com o objetivo de  
reforçar processos que 
protegem dados pes-
soais de pacientes, co-
laboradores, médicos 
do corpo clínico, ges-
tores e fornecedores, o 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel nomeou o 
encarregado de Prote-
ção de Dados. Trata-se 
do advogado Wagner 
Aparecido de Oliveira 
Junior, que será o res-

ponsável por assegurar 
a execução da política 
interna de tratamento 
de dados e verificar se 
os procedimentos den-
tro da organização este-
jam sendo executados 
e seguidos de acordo 
com a LGPD, tanto por 
médicos, enfermeiros, 
auxiliares, secretários 
e demais profissionais 
contratados, entre os 
quais, os terceirizados.

Para entender o 
que é Tratamento de 
Dados Pessoais

Tratamento de Dados 
Pessoais é toda opera-
ção realizada com da-
dos de pessoas naturais 
nos meios físicos ou 
digital, como a coleta, 
produção, recepção, 
classificação, utiliza-
ção, acesso, reprodu-
ção, transmissão, distri-
buição, processamento, 
arquivamento, armaze-
namento, eliminação, 
avaliação ou controle 
da informação, modi-
ficação, comunicação, 
transferência, difusão 
ou extração de dados.

Câmara aprova projeto que torna crime 
furar a fi la de vacinação

A Câmara dos Depu-
tados aprovou no dia 
11, o Projeto de Lei 
25/21 que altera o Có-
digo Penal para punir 
as pessoas que furam a 
fila de vacinação contra 
o novo coronavírus (co-
vid-19). Os parlamenta-
res também aprovaram 
a proposta que aumen-
ta a pena para quem 
destruir, inutilizar vaci-

nas ou insumo usados 
contra a covid-19. As 
duas matérias seguem 
agora para apreciação 
do Senado.

O projeto prevê que 
quem infringir a ordem 
de vacinação  - furar a 
fila - poderá ser punido 
com pena de reclusão 
de um a três anos, e 
multa. A pena é aumen-
tada de um terço se o 

agente falsifica atesta-
do, declaração, certidão 
ou qualquer documen-
to.

O projeto também 
prevê a punição pelo 
crime de peculato de 
vacinas, bens ou insu-
mos medicinais ou te-
rapêuticos com reclu-
são de três a 13 anos, e 
multa. A punição para 
quem se apropriar, des-

viar ou subtrair vacinas 
vale tanto para vacina 
pública como para par-
ticular.

O projeto caracteriza 
como crime de corrup-
ção em plano de imuni-
zação o ato da pessoa se 
valer de cargo ou função 
para, em benefício pró-
prio ou alheio, infringir 
a ordem de prioridade 
de vacinação ou afron-
tar, por qualquer meio, 
a operacionalização de 
plano federal, estadual, 
distrital ou municipal 
de imunização. A pena 
é de reclusão de dois a 
12 anos, e multa.

Nos casos em que 
o funcionário público 
deixar de tomar pro-
vidências para apurar 

esse tipo de crime, ele 
poderá receber a mes-
ma punição.

A pena é aumentada 
de um terço até a meta-
de se o funcionário exi-
ge, solicita ou recebe, 
para si ou para outrem, 
direta ou indiretamen-
te, ainda que fora da 
função ou antes de as-
sumi-la, mas em razão 
dela, vantagem indevi-
da.

Já o Projeto de Lei 
27/21, aumenta a pena 
para quem destruir, 
inutilizar ou deterio-
rar vacina ou insumo 
usado para enfrentar a 
pandemia do novo co-
ronavírus. O projeto 
altera o Código Penal 
para aumentar a pena 

para quem for conde-
nado por dano quali-
ficado, relacionado à 
vacina e insumo con-
tra a covid-19. A puni-
ção será aplicada para 
quem realizar o crime 
com intenção (dolo).

Atualmente, a pena 
prevista para dano qua-
lificado é de detenção 
de seis meses a três 
anos. O projeto prevê 
que a punição para de-
tenção seja de um a cin-
co anos e aplicação de 
multa.

* Com informações 
da Agência Câmara

Publicado em 
11/02/2021 - 16:24 Por 
Luciano Nascimento 
- Repórter da Agência 
Brasil - Brasília

Ato será punido com pena de reclusão de um a três anos


