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Cerca de 1.725 pessoas já podem terem sido 
contaminadas; maioria é composta por assintomáticos

A Prefeitura de Jaboticabal, em parceria com a Unesp, está realizando um grande estudo para co-
nhecer melhor a trajetória da Covid-19 na cidade. A 1ª etapa do Inquérito Sorológico Seriado realizou 
testes rápidos em 260 pessoas de vários bairros, selecionadas por sorteio. O trabalho foi realizado 
nos dias 13 e 14 de junho, por médicos veterinários da Unesp Jaboticabal.

2,24% da população de Jaboticabal já teve 
contato com o coronavírus, aponta estudo

Plenário aprova alteração de prazo para votação 
de subsídio de agentes políticos municipais

O Plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou por unanimidade, em 2º turno, em 
sessão extraordinária realizada na sexta-feira (26/06), o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 
02/2020. Na prática, o projeto altera o prazo de votação dos subsídios dos vereadores, prefei-
to, vice-prefeito e secretários municipais para no mínimo dois meses antes das eleições muni-
cipais, uma vez que a matéria deve ser obrigatoriamente votada no último ano da legislatura. 
Antes, a votação deveria ocorrer no último ano da legislatura, porém, no mínimo até quatro 
meses antes das eleições municipais.

Sebrae-SP lança fórum 
online gratuito 

de economia criativa

Evento visa discutir possibilidades, tendências 
e a reinvenção de um dos setores mais afetados 
pela crise e que passa por grandes transforma-
ções; inscrições abertas 

Justiça lança campanha nacional 
para incentivar denúncia de 

violência doméstica

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 
e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) uniram 
forças para lançar, na 4ª feira (10/6), a campanha 
Sinal Vermelho contra a violência doméstica.

O objetivo é incentivar denúncias por meio de 
um símbolo: ao desenhar um “X” na mão e exibi-
-lo ao farmacêutico ou ao atendente da farmácia, 
a vítima poderá receber auxílio e acionar as au-
toridades. O lançamento oi cial ocorreu às 11h, 
nos canais do YouTube do CNJ e da AMB, seguido 
de live da AMB, às 14h, com a presença da apre-
sentadora e atriz Ana Furtado pelo Instagram (@
campanhasinalvermelho).

Proteção e produtividade são prioridades da UPL na edição 
digital da feira Agronegócios Copercana da UPL na edição 

digital da feira Agronegócios Copercana

A UPL, uma das quatro maiores empresas de soluções agrícolas do Brasil, participa de mais uma 
edição da Feira Agronegócios Copercana com todo o seu ei caz portfólio, que garante proteção e pro-
dutividade dos canaviais. O evento, desta vez totalmente online, acontece entre os dias 22 de junho e 
3 de julho. O acesso poderá ser feito pelo site: www.agronegocioscopercana.com.br.
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Para Inglês Ver

 Cresce mobilização de 
Entidades pela inclusão do 

professor aposentado no novo 
Fundeb. Abaixo-assinado 

ultrapassa a marca de 67 mil 
assinaturas

P/ JOÃO MARTINS 
NETO

Limpar o caminho 
por onde o padre vai 
passar. A frase é um di-
tado, mas ultimamente 
ela está muito presente 
nas decisões de muitas 
autoridades. O ministro 
Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), concedeu uma li-
minar na ultima sexta-
-feira para proibir a re-
alização de operações 
policiais em favelas do 
Rio de Janeiro duran-
te a pandemia do novo 
coronavírus, sob pena 
de serem responsabili-
zados civil e criminal-
mente. Ao que parece 
a decisão é para Inglês 
ver. Pouco será feito e 
o pobre, morador da fa-

Professores aposen-
tados de todo o Esta-
do de São Paulo estão 
participando de uma 
grande mobilização 
virtual em torno do 
novo Fundeb. Idealiza-
do pela Associação de 
Professores Aposenta-
dos do Magistério Pú-
blico do Estado de São 
Paulo (Apampesp), em 
parceria com o Centro 
do Professorado Pau-
lista (CPP), um abaixo-
-assinado que pede a 
inclusão do professor 
aposentado no novo 
Fundeb já ultrapassou 
a marca de 67 mil as-
sinaturas. A iniciativa 
conta com o apoio de 
diversas Entidades e 
tem ultrapassado as 
fronteiras do Estado.

O abaixo-assinado 
se soma a uma série 
de atividades realiza-
das pela Apampesp 
desde o início das dis-
cussões da PEC 15/15, 
em uma Comissão Es-
pecial na Câmara dos 
Deputados, em Brasí-
lia. A Apampesp tem 
dialogado ativamente 
com parlamentares 
da Comissão Especial 
pela inclusão do pro-
fessor aposentado no 
Fundeb. Professores 
aposentados de todo 
o Estado estão envian-
do e-mails e se ma-
nifestando nas redes 
sociais dos deputa-
dos da Comissão Es-
pecial apelando pela 
inclusão do aposen-
tado. Por iniciativa 
da Apampesp, foram 

vela sofrerá mais, pois 
está presenciando uma 
ação do Estado apenas 
onde o padre passa.

O refl exo dessa deci-
são não poderia ser ou-
tra a não ser o aumento 
do poder das milícias 
que controlam as co-
munidades do Rio de 
Janeiro. Os moradores 
de uma favela na cida-
de de São Gonçalo por 
exemplo, logo após a 
publicação desta deci-
são, começaram a rece-
ber em suas caixas de 
correios, um comunica-
do dos chefes do trái -
co que casas deveriam 
pagar R﹩50,00 por se-
mana, e cada comércio 
R﹩300,00 por semana 
para custear a seguran-
ça do local.

Em todos os lugares 
existem periferias, mas 
os governantes não resi-
dem nestes locais. Lon-
ge de estarem pagando 
por gatos na eletricida-
de, TV por assinaturas 
piratas e frequentar as 
UPAS e CIAFs em i las 
intermináveis e esperas 
ini nitas por exames e 
consultas médicas, es-
tão seguros e confortá-
veis em suas mansões. 

coletadas mais de 120 
moções de apoio nas 
Câmaras Municipais 
de todo o Estado de 
São Paulo. Elas podem 
ser acessadas pelo 
link www.apampesp.
org.br/mocoes.

Criado em 2006 
para vigorar até 2020, 
o Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica 
e de Valorização dos 
Profissionais da Edu-
cação (Fundeb) é um 
mecanismo que utili-
za recursos da União, 
de Estados, Distrito 
Federal e Municípios 
para financiar a edu-
cação básica no País, 
incluindo a remunera-
ção dos professores. 
Principal meio de dis-
tribuição de recursos 
para as escolas públi-
cas, o Fundeb tem vi-
gência até dezembro 
deste ano.

A PEC 15/15 prevê a 
inserção permanente 
do Fundeb na Consti-
tuição Federal. O tex-
to está em tramitação 
na Câmara dos Depu-
tados. A relatora, de-
putada Professora Do-
rinha Seabra Rezende 
(DEM-TO), já apresen-
tou a sua versão final 
do texto que deve ser 
votada na Comissão 
Especial PEC 015/15 
– FUNDEB ainda nes-
te mês de junho. Logo 
em seguida, o texto 
segue para votação no 
Plenário.

A Apampesp e o CPP 
defendem a proposta 

Esboçam impaciência 
dentro de seus carrões 
de vidro escuro, quan-
do precisam aguardar a 
abertura do semáforo, e 
nem pensam em ter na 
frente de sua casa ou 
condomínio lâmpadas 
queimadas.

Certamente nenhu-
ma autoridade jamais 
proibirá a ação da polí-
cia em local que reside 
um “manda chuva”. E 
não haverá milicianos 
cobrando mensalidade 
para garantir a segu-
rança do i gurão, pois 
o Estado o fará com ha-
bilidade quase perfeita. 
Para todos os efeitos 
existe também o que 
parece ser, mas não o 
é. Um recapeamento de 
rua aqui ou alí, uma do-
ação com direito a foto-
grai a e reportagem na 
mídia para tentar com-
provar o que não existe 
de fato. Fazendo alusão 
aos tempos do Império 
com a frase “para In-
glês ver” irão arrumar 
o lugar somente no ca-
minho “por onde o pa-
dre passa”, prometendo 
muito e fazendo pouco 
e as consequências já 
sabemos quais serão.

principal do texto que 
é torná-lo permanente 
na Constituição, bem 
como um maior aporte 
de recursos por par-
te da União. Porém, o 
relatório a ser vota-
do comete um grande 
equívoco ao impedir 
o uso de recursos do 
Fundeb para paga-
mento de professores 
aposentados.

Sem a inclusão do 
professor aposenta-
do no novo Fundeb, 
em um futuro pró-
ximo marcado pela 
queda na arrecadação 
e pelo déficit nos or-
çamentos estaduais e 
municipais, Prefeitos 
e Governadores terão 
de retirar recursos 
de outros setores da 
administração públi-
ca para arcar com os 
pagamentos dos apo-
sentados, e os profes-
sores – necessitados 
de uma aposentadoria 
digna neste momento 
crucial – terão os salá-
rios ainda mais acha-
tados.

Por se tratar de um 
projeto de âmbito fe-
derativo, se aprovada, 
a inclusão do profes-
sor aposentado no 
novo Fundeb deverá 
contemplar profissio-
nais da educação bási-
ca de todos os Estados 
e do Distrito Federal. 
O abaixo-assinado - 
www.apampesp.org.
br/abaixo-assinado - 
pode ser assinado por 
professores de todos 
os Estados, bem como 
por toda a socieda-
de civil, familiares e 
todos os que defen-
dem a Educação pú-
blica e acreditam no 
reconhecimento dos 
profissionais que de-
dicaram décadas de 
suas vidas nas salas 
de aula.

                                                                                
Daisy Apparecida 

Tiraboschi
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EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO 
 

 
               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 

na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que 

fará realizar no dia 29 de Junho de 2.020, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas em 

primeira convocação, e às 17:00 horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:   

 

PAUTA   DO   DIA 
 

APRECIAÇÃO DO BALANÇO  ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E 
PATRIMONIAL DA ENTIDADE SINDICAL DO ANO DE 2.019. 
 
               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO, que vai publicado na Imprensa local e afixado em todos os locais de 

trabalho dos Servidores Públicos Municipais e demais locais de costumes. 

 

Registre-se e Cumpra-se. 

 

Jaboticabal, 17 de Junho de 2.020. 

 

 

CARLA BERCHIERI MERLINO 
Presidente Interina do SFPMJ 

 
 

AQUEM? 

Aquem muito foi 
dado, muito lhe será 
cobrado. Jesus contou 
uma parábola dos ta-
lentos. Certo senhor 
saiu de viagem para 
outro país e chamou 
alguns dos seus ser-
vos, deu-lhes alguns 
talentos, na esperança 
que estes pudessem 
fazer grandes negó-
cios, mas somente 
dois deles souberam 
negociar. O outro pre-
feriu esconder o ta-
lento que recebera 
pensando que estaria 
fazendo o bem. Infe-
lizmente ele não en-
tendeu o propósito do 
seu senhor. Tem mui-
tas pessoas vivendo 
desse jeito, achando 
que estão agradando 
a Deus, com a manei-
ra que estão vivendo, 
mas estão totalmente 
enganados. Deus deu a 

Pr. Anastácio Martins

cada de nós um talen-
to, ou seja, uma capa-
cidade, uma habilida-
de e outros dons, mas 
devemos usá-los para 
fazer o bem, e não es-
conder. Muitos prefe-
rem i car reclamando 
e murmurando, ao in-
vés de usarem o talen-
to que Deus deu, por-
que um dia todos nós 
daremos conta diante 
de Deus de tudo o que 
i zemos ou deixamos 
de fazer. Multiplique 
o seu talento, seja ele 
pequeno ou grande, 
não o ignore. Se você 
recebeu o dom de ser 
um médico, ou advo-
gado, ou empresário, 
ou faxineiro, ou pe-
dreiro, ou qualquer 
outra proi ssão, que 
você gosta de exercer, 
seja o melhor para a 
glória de Deus. Ele 
colocou esse desejo 
no seu coração, para 
você ser uma bênção 
para este mundo e na 
vida dos outros. As-
sim como o senhor 
voltou e pediu contas 
aos seus servos, as-
sim também o Nosso 
Deus pedirá a cada 
um de nós. O que re-

cebeu cinco talentos 
multiplicou, e o que 
recebera dois fez o 
mesmo, porém o ter-
ceiro que recebera, 
embrulhou no lenço e 
o enterrou; então seu 
senhor mandou que 
tirasse dele o talen-
to, e desse o que re-
cebera cinco. Eni m, 
ele não pôde ser re-
compensado e acabou 
perdendo até o que 
tinha. Você pode ser 
uma grande bênção, 
se obedecer e i zer 
tudo o que Deus co-
locar no seu coração. 
Então seja uma bên-
ção!  (MATEUS 25:14. 
(Atos 9:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Verda-
de da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 
06h30. Seg a Sex. e de 
SÁBADO E DOMINGO 
DAS  05h00 às 06h00. 
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ: (016) 
9.9115-0602.
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Plenário aprova alteração de prazo para votação 
de subsídio de agentes políticos municipais

Sebrae-SP lança fórum online gratuito 
de economia criativa

O Plenário da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal aprovou por 
unanimidade, em 2º 
turno, em sessão ex-
traordinária realizada 
na sexta-feira (26/06), 
o Projeto de Emen-
da à Lei Orgânica nº 
02/2020. Na prática, o 
projeto altera o prazo 
de votação dos subsí-
dios dos vereadores, 
prefeito, vice-prefeito 
e secretários munici-
pais para no mínimo 

Evento visa discutir 
possibilidades, tendên-
cias e a reinvenção de 
um dos setores mais 
afetados pela crise e 
que passa por grandes 
transformações; inscri-
ções abertas 

Com o objetivo de 
orientar os empreen-
dedores da economia 
criativa do Estado de 
São Paulo, o Sebrae-
-SP vai realizar entre 
os dias 29 de junho e 
02 de julho, das 19h 
às 21h, o fórum onli-

dois meses antes das 
eleições municipais, 
uma vez que a maté-
ria deve ser obriga-
toriamente votada no 
último ano da legisla-
tura. Antes, a votação 
deveria ocorrer no úl-
timo ano da legislatu-
ra, porém, no mínimo 
até quatro meses an-
tes das eleições muni-
cipais.

Com a aprovação em 
definitivo da matéria, 

ne gratuito “Criativ@s 
em Pauta”. O evento 
contará com a parti-
cipação de especialis-
tas multissetoriais do 
Sebrae, além de con-
vidados de empresas 
como Elo7, Benfeitoria, 
Manifesto Games, SIM 
São Paulo, ADE SAMPA, 
Feira Empreendedoris-
mo Artístico e Tampa 
Produções. Na região, 
o evento tem a parceria 
da Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal e da 
empreendedora e pia-

os vereadores terão 
que votar os subsí-
dios dos agentes polí-
ticos municipais, que 
serão válidos para a 
próxima legislatura 
(2021-2024), até dois 
meses antes das elei-
ções.

A íntegra da sessão 
está disponível no por-
tal de vídeos da Câma-
ra pela internet no site 
tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br.

nista Melissa Travaini. 
As inscrições já estão 
abertas e podem ser 
feitas pelo link http://
bit . ly/criat ivos-em-
-pauta. Dúvidas pode-
rão ser sanadas pelo te-
lefone e WhatsApp (16) 
98847-8787. 

E m p r e e n d e d o r e s 
criativos e culturais 
como artesãos, músi-
cos, desenvolvedores 
de games, proissionais 
das artes cênicas, artes 
visuais, audiovisual e 
artistas em geral pode-
rão participar do even-
to. Ao todo serão sete 
atividades em quatro 
dias nos quais convi-
dados que atuam nos 
respectivos mercados 
irão discutir as possi-
bilidades, tendências e 
a reinvenção dos seto-
res que são alguns dos 
mais impactados pela 
crise gerada pelo novo 
coronavírus. 

Dados da Federação 
das Indústrias do Es-
tado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN) mostram que 
desde 2004 o PIB pro-
veniente do segmento 
criativo vem crescen-
do constantemente, 
mesmo em períodos 
tidos como crise para 
setores tradicionais, 
como a indústria auto-
motiva, por exemplo, 
chegando a represen-
tar 2,61% do PIB total 
do Brasil em 2017. Isso 
signiicou, em valo-
res, R﹩171,5 bilhões e 
837,2 mil proissionais 
empregados formal-
mente. Estimativas da 
Price Waterhouse Coo-
pers (PWC) Brasil, pre-
sentes em relatório de-
senvolvido pelo British 
Council (2018), consi-
deram que o segmento 
seja responsável pela 
arrecadação de apro-
ximadamente R﹩10,5 

bilhões em impostos 
diretos por ano, o que 
representa mais que os 
setores de eletrônicos, 
têxtil e farmacêutico. 

“Reconhecendo e des-
tacando a importância 
da Economia Criativa 
no Brasil, o Sebrae-SP e 
parceiros se unem neste 
momento a todos os em-
preendedores do setor 
que precisam de orien-
tação. O segmento pas-
sa por grandes transfor-
mações e vamos ajudar 
os empreendedores a se 
planejarem e a se rein-
ventarem”, comenta a 
analista do Sebrae-SP e 
especialista em Econo-
mia Criativa Jenifer Bo-
tossi. 

PROGRAMAÇÃO 
29/06 - 19h00 - 

Criativ@s: como se 
reinventar? - com Fefa 
Moreira (Feira Empre-
endedorismo Artístico 
e Tampa Produções) 

30/06 - 19h00 - Fiz 
um game. E agora? - 
com Túlio Caraciolo 
(Manifesto Games) 

30/06 - 20h00 - Arte-
são: como vender pela 
internet? - com Nathá-
lia Raggi (ELO7) 

01/07 - 19h00 - Im-
pactos da pandemia na 
música: eventos, pla-
nejamento e carreiras 
artísticas - com Fabiana 
Batistela (SIM São Paulo) 

01/07 - 20h00 - Como 
atuar de forma colabo-
rativa? - com Ary Scapin 
(ADE SAMPA) e Manuela 
Colombo (Sebrae-SP) 

02/07 - 19h00 - Eco-
nomia Criativa: cons-
trução de marca do 
artista e planejamento 
de carreira - com Bruno 
Honda 

02/07 - 20h00 - Cro-
wdfunding: o que é e 
como fazer? - com La-
rissa Novais (Benfeito-
ria) 
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Cerca de 1.725 pessoas já podem terem sido 
contaminadas; maioria é composta por assintomáticos

A Prefeitura de Jaboti-
cabal, em parceria com 
a Unesp, está realizan-
do um grande estudo 
para conhecer melhor 
a trajetória da Covid-19 
na cidade. A 1ª etapa 
do Inquérito Sorológico 
Seriado realizou testes 
rápidos em 260 pesso-
as de vários bairros, se-
lecionadas por sorteio. 
O trabalho foi realizado 
nos dias 13 e 14 de ju-
nho, por médicos vete-
rinários da Unesp Jabo-
ticabal.

O inquérito encon-
trou 13 pessoas positi-
vas. “O estudo aponta 
um caminho para os 
proi ssionais da saú-
de. Em tese, signii ca 
que cerca de 2,24% dos 
moradores já tiveram 
contato com o vírus, 
mesmo sendo assin-
tomáticos. Jaboticabal 
possui 77 mil habitan-
tes, ou seja, aproxima-

2,24% da população de Jaboticabal já teve contato com o coronavírus, aponta estudo
damente 1.725 pessoas 
já foram contaminadas. 
Este dado é muito pre-
ocupante”, diz o pre-
feito José Carlos Hori, 
que reforça: “temos que 
i car em casa o máxi-
mo possível. Quem for 
trabalhar, vá com segu-
rança. Use máscara, ál-
cool gel, mantenha dis-
tância das pessoas. Se 
for comprar algo, volte 
logo, vá sozinho, use 
máscara e lave as mãos. 
A situação é crítica e 
não é hora de passear 
ou fazer festas”.

O projeto intitula-
do “Soroprevalência 
de Infecção por Sars-
-Cov-2 em Jaboticabal: 
inquéritos sorológicos 
seriados”, a prefeitura 
cumpriu com seu dever 
fundamental de presta-
ção de saúde por meio 
da aquisição dos testes. 
Os médicos visitaram 
350 casas, das quais 

118 se recusaram a re-
alizar o exame.

Conheça como foi re-
alizado o inquérito:

Amostragem aleató-

Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203

PRODUTO

100%
BRASILEIRO

Nesses dias de quarentena 
devemos zelar pela nossa saúde

Purificadores 
A PARTIR DE:

 10 x 
70,00R$

ria, desenvolvida em 
três fases, para garantir 
imparcialidade:

SORTEIO: setor censi-
tário � domicílio � mora-

dor
- Fase 1: dos 114 seto-

res censitários da área 
urbana do município 
foram sorteados 50

- Fase 2: nestes 50 se-

tores censitários foram 
sorteados 5 domicílios 
cada

- Fase3: em cada domi-
cílio foi sorteado um mo-
rador para ser testado
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Vamos criar uma boneca 
parecida com  você? 

Em tempos onde 
muito se fala de 
organização, ino-
vação... que tal 
você organizar seu 
cantinho de vestir 
e inovar nas inspi-
rações? 

Que tal decorar 
seu espaço com 
meus desenhos 
feitos usando 
você, seu estilo, 
como inspiração? 
Depois coloque a 
moldura a seu gos-
to combinado com 
seu ambiente. Um 
charme e motiva-
ção a mais no seu 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

dia na hora de se 
produzir.

Seu closet, quar-
to, banheiro, sala, 
ou qualquer ponto 
ganhará um toque 
especial.

Entre em contato 
pelo direct.

Instagram: @cici-
nhoc

Facebook: Cícero 
Cicinho  

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EMENDAS

EMENDA À LEI ORGÂNICA N° 42, DE 26 DE JUNHO DE 2020

Dá nova redação ao caput dos Arts. 20, 20-A e 23 da Lei Orgânica 

Municipal, e dá outras providências.

Autoria: Carmo Jorge Reino, Dona Cidinha, Dr. Edu Fenerich, Ednei Valencio, João 

Bassi, Paulo Henrique Advogado, Pretto Miranda Cabeleireiro, Samuel Cunha e Wil-

sinho Locutor,

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, usan-

do das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Faz Saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, aprovou e ela, nos termos do 

artigo 49, § 2º da Lei Orgânica de Jaboticabal, promulga a seguinte:

EMENDA CONSTITUCIONAL MUNICIPAL

Art. 1º O caput do Art. 20 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte 

redação:

“Art. 20. Os subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Jabotica-
bal serão ixados pela Câmara Municipal, no último ano da legislatura, no 
mínimo dois meses antes das eleições municipais, através de Resolução 
de iniciativa do Poder Legislativo Municipal.”

Art. 2º O Art. 20-A da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte 

redação:

“Art. 20-A. Os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários 
Municipais, serão ixados pela Câmara Municipal, no último ano da le-
gislatura, no mínimo dois meses antes das eleições municipais, através 
de Lei Ordinária de iniciativa do Poder Legislativo Municipal.”

Art. 3º O Art. 23 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte re-

dação:

“Art. 23. A não ixação da remuneração do Prefeito Municipal, do Vi-
ce-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores até a data 
prevista nesta Lei Orgânica implicará na suspensão de votação que 
qualquer outra matéria até que seja aprovada a legislação dispondo da 
ixação dos subsídios.”

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 26 de junho de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

Proteção e produtividade são prioridades da UPL na edição 
digital da feira Agronegócios Copercana da UPL na edição 

digital da feira Agronegócios Copercana
A UPL, uma das qua-

tro maiores empresas 
de soluções agrícolas 
do Brasil, participa de 
mais uma edição da 
Feira Agronegócios Co-
percana com todo o seu 
ei caz portfólio, que ga-
rante proteção e produ-
tividade dos canaviais. 
O evento, desta vez to-
talmente online, acon-
tece entre os dias 22 de 
junho e 3 de julho. O 
acesso poderá ser feito 
pelo site: www.agrone-
gocioscopercana.com.
br.

“Esse importante 
evento anual repre-
senta a oportunidade 
perfeita para discutir 
e ofertar as principais 
tecnologias para o ma-
nejo do canavial para 
atingimento das máxi-
mas qualidade e pro-
dutividade, sobretudo 
nesse período de pan-
demia do novo corona-
vírus. A boa notícia do 
momento é que a safra 
e colheita seguem com 
ótimo andamento, evi-
denciando a excelente 
adaptação das usinas 
e fornecedores às mu-
danças impostas pelo 
cenário de pandemia 
e seus impactos práti-
cos.”, ai rma o gerente 
de cana e pastagem da 
UPL Brasil, Carlos Peres.

Além de palestras so-
bre o manejo de plan-
tas daninhas no atual 
momento da safra, a 
UPL destaca o exclusi-
vo programa Pronutiva, 
que integra com ei cácia 

o uso de soluções para 
proteção de cultivos 
com modernas tecno-
logias de biossoluções 
– categoria que inclui 
produtos biológicos e 
de nutrição inovadora, 
além de i sioativadores, 
que estimulam o desen-
volvimento com vigor, 
produtividade e quali-
dade.

“Com um abrangente 
portfólio de herbicidas, 
destaco o Dinamic, lí-
der no controle de fo-
lhas largas e plantas 
de difíceis controle na 
seca, o ‘Pronutiva Corte 
de Soqueira’, programa 
com objetivo de prote-
ger contra Sphenopho-
rus e estimular a cana, 
o ‘Pronutiva Ferrugem’, 
que conta com o fun-
gicida Unizeb Glory, os 
i sioativadores Biozy-
me e Raizal e o fertili-
zante mineral Poliquel 
B. A combinação dessas 
soluções é a garantia 
de sucesso do manejo e 
produtividade”, destaca 
Carlos Peres, que é en-
genheiro agrônomo.

Ainda de acordo com 
o especialista, as tec-
nologias da UPL fazem 

parte de uma campanha 
comercial atrativa e to-
talmente focada nas ne-
cessidades das usinas e 
dos fornecedores. “Nos-
sa equipe está à dis-
posição dos visitantes 
virtuais para esclarecer 
dúvidas e apresentar 
nosso portfólio de alta 
performance, ainda que 
de forma digital, respei-
tando o distanciamento 
e contribuindo para o 
combate ao coronaví-
rus”, destaca Peres.

Preocupada com a 
saúde das pessoas en-
volvidas na cadeia su-
croenergética, a UPL 
Brasil instalou nas i -
liais da Copercana, se-
diada em Sertãozinho 
(SP), totens de álcool 
em gel, derivado da 
cana extremamente va-
lorizado pela atuação 
contra a transmissão do 
coronavírus. “Cada vez 
mais, o setor demons-
tra sua força e impor-
tância para o país”, i na-
liza o gerente de cana e 
pastagem da UPL Brasil. 

Sobre a UPL
A nova UPL é líder na 

cadeia de produção de 
alimentos global e, com 

a aquisição da Arysta 
LifeScience, torna-se 
uma das 5 maiores em-
presas de soluções agrí-
colas do mundo. Com 
receita de aproximada-
mente US﹩ 5 bilhões, a 
nova UPL está presente 
em 76 países, com ven-
das para mais de 130. 
A empresa conta com 
mais de 10.800 pesso-
as em todo o mundo. 
Com acesso ao merca-
do global para a cadeia 
de alimentos e focada 
em regiões de alto cres-
cimento mundialmen-
te, nosso objetivo é 
transformar a agricul-
tura através do pro-
pósito OpenAg, uma 
rede agrícola aberta 
que alimenta um cres-
cimento sustentável 
para todos. A nova UPL 
oferece um portfólio 
integrado de soluções 
agrícolas patenteadas 
e pós-patente para di-
versas culturas, in-
cluindo produtos para 
proteção de cultivos, 
soluções biológicas e 
tratamentos de semen-
te para toda a cadeia. 
Para mais informações 
sobre a nova UPL, vi-
site: https://www.upl-
-ltd.com/br.

Justiça lança campanha nacional 
para incentivar denúncia de 

violência doméstica
A Associação dos Ma-

gistrados Brasileiros 
(AMB) e o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) 
uniram forças para lan-
çar, na 4ª feira (10/6), a 
campanha Sinal Verme-
lho contra a violência 
doméstica.

O objetivo é incenti-
var denúncias por meio 
de um símbolo: ao de-
senhar um “X” na mão 
e exibi-lo ao farmacêu-
tico ou ao atendente 
da farmácia, a vítima 
poderá receber auxí-
lio e acionar as auto-
ridades. O lançamento 
oi cial ocorreu às 11h, 
nos canais do YouTube 
do CNJ e da AMB, segui-
do de live da AMB, às 
14h, com a presença da 
apresentadora e atriz 
Ana Furtado pelo Ins-
tagram (@campanhasi-
nalvermelho).

A ação conta com a 
participação de quase 
10 mil farmácias em 
todo o país, e é uma 
resposta conjunta de 
membros do Judiciá-
rio ao recente aumento 
nos registros de violên-
cia em meio à pande-
mia. Uma das consequ-
ências da quarentena 
foi expôr mulheres e 
crianças a uma maior 
vulnerabilidade dentro 
do próprio lar. “A víti-
ma, muitas vezes, não 
consegue denunciar as 
agressões porque está 

sob constante vigilân-
cia. Por isso, é preciso 
agir com urgência”, ex-
plica a presidente da 
AMB, Renata Gil, que é 
juíza criminal no Rio 
de Janeiro há 22 anos.

Ainda de acordo com 
a presidente da AMB, 
campanhas que faci-
litem esse tipo de de-
núncia podem auxiliar 
pessoas que sofrem. 
“Várias situações im-
pedem a notii cação da 
forma como ela deve-
ria ocorrer, porque as 
vítimas normalmente 
têm vergonha, têm re-
ceio do seu agressor, 
e medo de morrer. As-
sim, a campanha é di-
recionada para todas 
as mulheres que pos-
suem essa dii culdade 
de prestar queixa”, ai r-
mou.

Após a denúncia, os 
proi ssionais das far-
mácias seguem um pro-
tocolo para comunicar 
a polícia e ao acolhi-
mento à vítima. Balco-
nistas e farmacêuticos 
não serão conduzidos à 
delegacia e nem, neces-
sariamente, chamados 
a testemunhar.

A conselheira do CNJ, 
Maria Cristiana Ziouva, 
ai rma que, na maioria 
dos casos, as agres-
sões são cometidas por 
parceiros. O abuso de 
álcool também pode 
provocar comporta-

mentos violentos. “Si-
tuações de estresse e 
a instabilidade econô-
mica potencializam os 
riscos, especialmente 
neste momento delica-
do”, explica. Para a con-
selheira e procuradora 
regional da República, 
a atuação conjunta no 
combate à violência é 
imprescindível. “Pre-
cisamos de união, e 
cada instituição apoia-
dora desempenha um 
relevante papel nessa 
luta”, concluiu.

Em março e abril, 
o índice de feminicí-
dios cresceu 22,2%, de 
acordo com o Fórum 
Brasileiro de Seguran-
ça Pública. Já as cha-
madas para o número 
180 tiveram aumento 
de 34% em comparação 
ao mesmo período do 
ano passado, segundo 
balanço do governo fe-
deral.

Para difundir a cam-
panha, os organiza-
dores contam com o 
apoio da Abrafarma, 
Abrafad, Instituto Mary 
Kay, Grupo Mulheres 
do Brasil, Mulheres do 
Varejo, Conselho Fede-
ral de Farmácia, Con-
selho Nacional dos 
Chefes da Polícia Ci-
vil, Conselho Nacio-
nal dos Comandantes 
Gerais, Colégio das 
Coordenadorias Esta-
duais da Mulher em 
Situação de Violência 
Doméstica, Fonavid, 
Ministério Público do 
Trabalho, Colégio Na-
cional dos Defenso-
res Públicos Gerais,  
Conselho Nacional do 
Ministério Público, 
Colégio Nacional dos 
Defensores Públicos 
Gerais, Promulher do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.



SÁBADO, 27 DE JUNHO DE 2020 7

Bala de 
Prata

Versículos 

da Bíblia 

Copom reduz taxa Selic para 2,25% ao ano

O Banco Central (BC) 
diminuiu, pela oitava 
vez consecutiva, os ju-
ros básicos da econo-
mia. Por unanimidade, 
o Comitê de Política 
Monetária (Copom) re-
duziu a taxa Selic para 
2,25% ao ano, com cor-
te de 0,75 ponto per-
centual.

A decisão era espe-
rada por analistas i -
nanceiros. Segundo a 
pesquisa Focus do BC 
dessa semana, a maior 
parte dos agentes eco-
nômicos aguardava 
uma redução dos juros 
básicos para o patamar 
de 2,25%.

Em comunicado, o BC 
informou que a redu-
ção dos juros decidida 
nas últimas reuniões é 
compatível com os im-
pactos econômicos da 
pandemia do novo co-
ronavírus e que, para 
as próximas reuniões, 
poderá haver um “ajus-
te residual” no estímu-
lo monetário. No en-
tanto, a manutenção 
da taxa em patamares 
reduzidos, no médio 
prazo, vai depender da 
trajetória dos gastos 
do governo no ano que 
vem, tendo em vista os 
altos investimentos em 
recursos para conter os 
efeitos da pandemia.  

“O Copom entende 
que, neste momento, a 
conjuntura econômica 
continua a prescrever 
estímulo monetário ex-
traordinariamente ele-
vado, mas reconhece 
que o espaço remanes-
cente para utilização 
da política monetária é 
incerto e deve ser pe-
queno. O comitê avalia 
que a trajetória i scal 
ao longo do próximo 
ano, assim como a per-

P/ 
LUCAS RAMOS

Percentual é o menor da série histórica
cepção sobre sua sus-
tentabilidade, são deci-
sivas para determinar o 
prolongamento do es-
tímulo”, ai rmou o BC, 
em nota à imprensa.  

Com a decisão de 
quarta-feira (17), a Se-
lic está no menor ní-
vel desde o início da 
série histórica do Ban-
co Central, em 1986. 
De outubro de 2012 a 
abril de 2013, a taxa foi 
mantida em 7,25% ao 
ano e passou a ser re-
ajustada gradualmente 
até alcançar 14,25% ao 
ano em julho de 2015. 
Em outubro de 2016, 
o Copom voltou a re-
duzir os juros básicos 
da economia até que a 
taxa chegasse a 6,5% ao 
ano em março de 2018, 
só voltando a ser redu-
zida em julho de 2019.

Infl ação
A Selic é o principal 

instrumento do Ban-
co Central para man-
ter sob controle a in-
flação oficial, medida 
pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Nos 
12 meses terminados 
em março, o indica-
dor fechou em 3,3%, o 
menor resultado acu-
mulado em 12 meses 
desde outubro do ano 
passado.

A infl ação, que tinha 
subido no i m do ano 
passado por causa da 
alta da carne e do dó-
lar, agora deve cair 
mais que o previsto por 
causa das interrupções 
da produção e do con-
sumo provocadas pela 
pandemia da covid-19.

Para 2020, o Conse-
lho Monetário Nacio-
nal (CMN) estabeleceu 
meta de infl ação de 
4%, com margem de 
tolerância de 1,5 pon-
to percentual. O IPCA, 
portanto, não poderá 
superar 5,5% neste ano 
nem i car abaixo de 
2,5%. A meta para 2021 
foi i xada em 3,75%, 

também com interva-
lo de tolerância de 1,5 
ponto percentual.

No Relatório de Infl a-
ção divulgado no i m 
de março pelo Banco 
Central, a autoridade 
monetária estimava 
que o IPCA fecharia o 
ano em 2,6%. A proje-
ção, no entanto, i cou 
defasada diante da 
pandemia de covid-19. 
De acordo com o bo-
letim Focus, pesqui-
sa semanal com ins-
tituições i nanceiras 
divulgadas pelo BC, a 
infl ação oi cial deverá 
fechar o ano em 1,97%, 
mas as estimativas de-
verão continuar a cair 
nos próximos levanta-
mentos.

Crédito mais barato
A redução da taxa Se-

lic estimula a economia 
porque juros menores 
barateiam o crédito e 
incentivam a produção 
e o consumo em um 
cenário de baixa ati-
vidade econômica. No 
último Relatório de In-
fl ação, o BC projetava 
crescimento zero para 
a economia neste ano. 
No entanto, a previsão 
tinha sido feita antes 
do agravamento da cri-
se provocada pelo co-
ronavírus.

A taxa básica de ju-
ros é usada nas ne-
gociações de títulos 
públicos no Sistema 
Especial de Liquidação 
e Custódia (Selic) e ser-
ve de referência para 
as demais taxas de ju-
ros da economia. Ao 
reajustá-la para cima, 
o Banco Central segura 
o excesso de deman-
da que pressiona os 
preços, porque juros 
mais altos encarecem 
o crédito e estimulam 
a poupança. Ao reduzir 
os juros básicos, o Co-
pom barateia o crédito 
e incentiva a produção 
e o consumo, mas en-
fraquece o controle da 
infl ação. Para cortar a 
Selic, a autoridade mo-
netária precisa estar 
segura de que os pre-
ços estão sob controle 
e não correm risco de 
subir.

Publicado em 
17/06/2020 - 18:51 Por 
Pedro Rafael Vilela - Re-
pórter da Agência Bra-
sil * - Brasilia

Fonte: https://agen-
c i a b r a s i l . e b c . c o m .
b r / e c o n o m i a / n o t i -
cia/2020-06/copom-
-reduz-taxa-selic-pa-
ra-225-ao-ano

A VOCAÇÃO PELO AGRO

P/ CLÁUDIO BELODI
Nossa vocação pela 

agricultura não remonta a 
desejos ou vontades sim-
plesmente exploratórias 
no sentido econômico. Ela 
advém do favorecimento 
da natureza, da beatitude 
do clima com o território 
brasileiro.

Qual, em tamanho e 
condições tão favoráveis 
se assemelha ao Brasil. 
Não há, em nenhum outro 
continente uma extensão 
de terras, com clima, solo, 
insolação e irrigação natu-
ral, benei ciado igualmen-
te o nosso.

Outro fator de impor-
tância, contributivo na 
formação vocacional, foi 
a imigração de povos com 
preferência pelo cultivo 
da terra. Todos os migran-

tes, do século passado, 
que aportaram em nos-
sas terras, vieram de cul-
turas sociais vinculadas 
a agricultura – Italianos, 
Alemães, Poloneses, Japo-
neses e outras nacionali-
dades.

Sociologicamente, essa 
modalidade de exploração 
tem origem na vocação 
de povos que por aqui se 
assentaram e consagrada 
pelas condições naturais 
favoráveis.

Cabe refratar as cons-
tantes críticas de explora-
ção das nossas terras com 
pensamento puramente 
no lucro, na exploração 
desordenada, quando, na 
verdade deveria ser de 
respeito àqueles que de-
ram, e continuam dando, 
sua parcela de respon-
sabilidade na geração de 
riqueza, que melhor que 
ninguém sabem que a 
preservação é condição 
indispensável ao usufruto 
da terra. Claro que sem-
pre haverão exploradores 
de facilidades e com abu-
sos de sustentabilidade, 
como os há na política e 
em qualquer atividade 
que envolva humanos: 
mas para isso existem os 
regramentos e punições.

Melhorias de exploração 
e implantação de novas 
tecnologias precisam ser 
adotadas para sustentabi-
lidade da agricultura, mas 
essa é uma busca inces-
sante em qualquer ramo, 
como aquele que agora 
nos deparamos frente a 
um vírus desconhecido, 
que a medicina também 
se defronta ao desai o de 
encontrar meios de con-
trolar o invasor. Não quer, 
com isso, que os vocacio-
nados não busquem, atra-
vés de pesquisas e tecno-
logias, meios de controle.

A boa notícia, promovi-

da por aqueles que labu-
tam a terra, vem justamen-
te em meio a pandemia. 
No trimestre pandêmico 
– MAR ABR MAI 2020 – a 
agropecuária exportou va-
lores próximos a US﹩ 16,5 
bi. Comparativamente ao 
mesmo período de 2019 
houve um crescimento 
de 34,13 %, quando lá fo-
ram exportados pelo seg-
mento agropecuário US﹩ 
12,297 bi.

O quadro abaixo resu-
me dados do Ministério 
da Economia, relaciona-
dos a exportação da agro-
pecuária. 

EXPORTAÇÃO BRASILEI-
RA (ISIC)

Do total de exportações 
do período, a agropecuá-
ria respondeu com pouco 
mais de 30% do comércio 
exterior.

Infelizmente, no mesmo 
trimestre, a indústria, co-
mércio e serviços amarga-
ram seus piores momen-
tos da história econômica 

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-

cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 

processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.

Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-

lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

Claudio Belodi 

MÊS 2019 2020

MARÇO 3.964.083.545 4.724.238.724
ABRIL 4.030.494.896 5.860.993.485
MAIO 4.302.809.253 5.909.293.330

SOMA 12.297.387.694 16.494.525.539

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA (ISIC)

 

desses tempos virulentos.
Muito bom, que uma 

parte da nossa economia 
se manteve pujante, ape-
sar de todas as caricatu-
ras infundadas e injustas. 
O que falta é um pouco de 
reconhecimento e infor-
mação ao público abstra-
ído e aos impertinentes 
contraceptivos da ativida-
de.
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