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Em noite de gala, prefeitura de 
Jaboticabal inaugura Cine Teatro

O vultuoso prédio que 
serviu como palco para im-
portantes apresentações 
artísticas, recebeu todo ca-
rinho e respeito que mere-
cia. Inaugurado em 16 de 
julho de 1927 por Manoel 
Marques de Mello, o Cine 
Teatro Municipal teve suas 
portas reabertas na última 
quarta-feira (9).

Uma apresentação de 
gala do Grupo In Vox mar-
cou o momento solene. 
“Fico feliz em devolver 
para Jaboticabal um pré-
dio que serviu de palco 
para tantas histórias. Aqui, 
muitos assistiram filmes, 
peças teatrais, shows mu-
sicais, palestras, enfim, to-
dos tem uma história para 
contar sobre o Cine Tea-
tro Municipal”, relembra o 
prefeito José Carlos Hori.

Seguindo todos os pro-
tocolos da Covid-19, a pro-
gramação segue com mais 
duas apresentações. “A 

Público reduzido pôde conferir todos os detalhes da revitalização 
e novas poltronas que foram instaladas

inauguração do Cine Tea-
tro exalta a cultura de nos-
sa cidade. Tivemos o tenor 
Denis Carvalho abrilhan-
tando a primeira noite e a 
programação segue pelos 
próximos dias”, ressalta 
o diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Atenção para a progra-
mação:

Sábado (12) – 16h
Apresentação Teatral – 

Casamento da Dona Bara-
tinha

Ingresso: retirar na Esco-
la de Arte

Terça-feira (15) – 20h
Apresentação da Or-

questra de Corda Caipira
Ingresso: Três litros de 

leite
A troca ou retirada de 

ingressos acontece na 
Escola de Arte. Para mais 
informações, o telefone 
de contato do Departa-
mento de Cultura é (16) 
3202-8323.
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Consumidores e as compras de Natal

Os consumidores de-
vem ter atenção espe-
cial nas compras de Na-
tal, um período onde o 
aumento das vendas é 
perceptível no comércio 
e também na internet, 
evitando desta forma 
que os direitos não se-
jam violados. O consu-
midor deve fazer pes-
quisas sobre o produto 
que pretende comprar 
para conseguir o me-
nor preço possível no 
mercado, além de veri-
ficar no ato da compra 
se o valor anunciado é o 
mesmo cobrado no mo-
mento de fazer o paga-
mento no caixa.

As vendas dos pro-
dutos pelos estabeleci-
mentos devem seguir 
conforme as diretrizes 
do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC), 
com os respectivos pre-
ços nas etiquetas ou nas 
prateleiras. Por isso, no 
momento da compra é 
importante verificar as 
informações das emba-
lagens, incluindo o pre-
ço cobrado à vista e as 
taxas de juros no caso 
de compras a prazo. A 
orientação dos órgãos 
de defesa é para que o 
consumidor esteja cien-
te de como vai fazer o 
pagamento, para evitar 

P/ Rodrigo Manolo

População deve ficar atenta nas compras, principalmente pela internet 
em função de ser uma alternativa viável em tempos de pandemia.

Clientes Net Barretos podem acessar a plataforma Net Academy pelo site ou aplicativo e ainda 
adicionarem mais 3 pessoas de sua escolha para também desfrutarem do benefício.

constrangimentos des-
necessários.

Quando a compra do 
produto é destinada às 
crianças, o consumidor 
deve dar também aten-
ção especial nas espe-
cificações das emba-
lagens para verificar a 
qualidade do produto, 
composição, garantia e 
conferir ainda se a mer-
cadoria possui o selo de 
conformidade do Inme-
tro e para qual idade in-
dicada é destinada.

Os consumidores de-
vem estar cientes de 
que alguns brinquedos 
podem conter elemen-
tos tóxicos nas compo-
sições e que não podem 
ser levados à boca, po-
dendo ser uma brinca-
deira perigosa para as 
crianças que estão na 
“fase oral”. No caso de 
crianças alérgicas, ob-
servar a composição 
é primordial, já que o 
brinquedo pode conter 
substâncias tóxicas.

Nos casos de defei-
tos, o problema deve 
ser solucionado pelo 
fornecedor em no má-
ximo 30 dias. Após este 
período, o consumidor 
escolhe se quer substi-
tuir o produto por outro 
da mesma espécie, bem 
como cancelar a compra 
e receber o dinheiro de 
volta. Além disso, pode 
solicitar um abatimento 
no preço e ficar com o 
produto imperfeito. Se 
for um produto essen-
cial, como fogão, gela-
deira, medicamento e 
alimento, por exemplo, 
a troca do produto por 
um novo ou o dinheiro 

de volta deve ser feito 
de imediato.

Notas fiscais

A exigência da nota 
fiscal é um direito do 
consumidor, e que ela 
poderá ajudar nos casos 
de troca ou conserto, 
além de contribuir para 
que possa fazer denún-
cias junto aos órgãos de 
defesa do consumidor 
ou no judiciário, quan-
do houver irregularida-
des nas negociações ou 
problemas com as mer-
cadorias.

Em relação às trocas 
das mercadorias, refor-
ça-se que os estabele-
cimentos não são obri-
gados a fazer. Mesmo 
assim, a orientação é 
para que o consumidor 
se informe com o esta-
belecimento como fun-
ciona a política de tro-
cas e que seja constado 
no cupom fiscal para 
evitar transtornos nos 
casos que não houve o 
cumprimento por parte 
dos estabelecimentos. É 
importante frisar ainda 
que o consumidor deve 
verificar nos acordos de 
trocas com os estabele-
cimentos se há algum 
prazo, evitando assim 
que ele perca esse direi-
to.

Internet

Com a pandemia da 
Covid-19, comprar pela 
internet se tornou uma 
alternativa viável em 
virtude de não precisar 
se deslocar para fora da 

residência. Com isso, a 
compra on-line é uma 
das possibilidades de 
adquirir o produto de-
sejado. Nestes casos os 
consumidores devem 
analisar se o preço do 
produto realmente com-
pensa, não deixando dar 
atenção também se há 
custos com a entrega.

É importante também 
conferir as ofertas anun-
ciadas pela internet e se 
estas promoções cons-
tam no site oficial de 
vendedor para evitar 
fraudes. A importância 
de observar se o site é 
seguro, confiável e se 
possui o nome e o CNPJ 
da empresa, além das 
informações necessá-
rias para fazer contato. 
Mais uma vez, a orien-
tação é ter cautela nas 
compras de promoções. 
Preços muito abaixo da 
concorrência devem ser 
vistos com desconfian-
ça.

Ainda nas compras 
pela internet, o consu-
midor deve ficar atento 
na hora de pagar o bo-
leto e verificar quem é o 
beneficiário, já que nas 
compras de estabeleci-
mentos jurídicos, caso 
conste no documento 
o nome de uma pessoa 
física, é importante fi-
car atento, já que pode 
caracterizar fraude. Nas 
compras on-line o con-
sumidor tem um prazo 
de sete dias para fazer a 
devolução do produto, 
independente do mo-
tivo, seja por arrepen-
dimento ou irregulari-
dades encontradas na 
mercadoria.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Com objetivo de gerar novas oportunidades no mercado de 
trabalho, a Net Barretos lança uma plataforma de cursos gratuita

Pensando otimizar a 
capacitação profissional 
das pessoas, a Net Bar-
retos lança o Net Acade-
my, uma plataforma de 
cursos online que está 
disponível gratuitamen-
te para todos os assi-
nantes da empresa.

Os cursos estão dis-
tribuídos entre básicos, 
intermediários e avan-
çados, todos com cer-
tificação reconhecida 
pela ABED (Associação 
Brasileira de Ensino à 

Distância). Os clientes 
que estão em fase de 
graduação poderão rea-
lizar os cursos básicos 
com cargas horárias 
menores e apresentar 
na faculdade como ho-
ras complementares. 
Os cursos intermediá-
rios e avançados pos-
suem um nível de exi-
gência maior e por isso 
disponibilizam tutoria 
para interação e avalia-
ção final para garantir a 
certificação. Além disso 

a grade de cursos pos-
sui uma vasta varieda-
de para atender os in-
teresses de diferentes 
perfis, somando mais 
de 140 cursos com atu-
alização mensalmente. 

Para garantir a per-
missão e acessar as vi-
deoaulas, é necessário 
ter um contrato ativo 
com a Net Barretos e es-
tar com a mensalidade 
em dia.

O titular da assinatu-
ra Net Barretos já pos-
sui login ativo, basta 
acessar com o CPF  e 
senha do Aplicativo Net 
Barretos. Este cliente 
pode beneficiar mais 
3 pessoas simultanea-
mente, adicionando em 
seu gerenciamento de 

perfis, dentro da pla-
taforma Net Academy. 
Estas pessoas poderão 
acessar, realizar os cur-
sos e terão certificados 
personalizados. 

“A Net Barretos usa 
como uma de suas ba-
ses a eficiência, prezan-
do sempre em trazer 
avanços tecnológicos 
para seus clientes. Ofe-
recemos mais que in-
ternet, e esta é mais 
uma oportunidade para 
agregarmos benefícios 
para os assinantes Net 
Barretos”, diz Rogerio 
Durães – Diretor Execu-
tivo da Net Barretos.

O acesso ao Net Aca-
demy está disponível 
no site www.netbarre-
tos.com.br/netacademy
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Algo muito ruim aconteceu 
comigo. O que fazer?

Contrariedades, pre-
sença de pessoas que 
não gostamos, traições, 
morte de entes queri-
dos, perdas materiais, 
agressões à nossa sen-
sibilidade: todos nós 
passamos por isso em 
algum momento. A dor 
que marca a nossa alma 
é sempre convite à mu-
dança e aprendizado. 
Mas isso está longe, 
bem longe de não ter o 
direito de sentir. 

Muitas vezes, o es-
pírita represa suas 
emoções, camuflando, 
empanando e se dis-
tanciado delas porque 
acredita que manifestar 
o que sente não é uma 
postura evoluída. Nega 
a sua própria peque-
nez. E, acreditando nis-
so, ignora e desperdiça 
o momento precioso 
de tratar suas mazelas, 
já que este ‘sentir mal’ 
expõe onde estão suas 
enfermidades morais/
espirituais. 

Quando algo – que 
consideramos ruim – 
acontece com a gente e 
a dor surge, é necessá-
rio buscar ajuda. Veja-
mos alguns exemplos:

Diante do pensamen-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

to: “não estou bem, por 
isso hoje não vou ao 
Centro”, substitua por 
“não estou bem, então 
estou ainda mais ne-
cessitado de ouvir o co-
mentário do Evangelho 
e tomar o Passe”. 

Ao contrário de: “vou 
ficar quieto e não falo 
mais sobre isso”, deve-
mos pensar “vou buscar 
a orientação, uma assis-
tência fraterna na Casa 
Espírita para poder fa-
lar sobre isso, drenar 
essas emoções enfer-
mas que carrego, orga-
nizar meu pensamento 
e sentimento.”

Quando pensar “não 
posso pensar e sentir 
assim, já tentei de tudo 
e isso é insuportável”, 
substitua por “se não 
estou conseguindo li-
dar com isso sozinho, 
preciso de ajuda espe-
cializada, e vou procu-
rar ajuda médica e psi-
cológica porque quero 
ser feliz”. 

O fato de sermos es-
píritas não nos isenta 
de problemas, mas am-
plia nossos instrumen-
tos para lidar com eles. 
Isso inclui reconhecer 
o valor e a necessidade 
de profissionais que, 
em sua atuação nobre, 
serão instrumentos di-
vinos para nos amparar. 

Afinal, Deus cuida de 
nós e se manifesta em 
nossa vida através do 
próximo. Assim como 
nós mesmos podemos 

ser ‘os braços e a voz 
de Deus” junto àqueles 
que convivem conos-
co, sempre sugerindo 
o bem e preenchendo a 
vida de esperança. Em 
tempo: essa caridade 
deve começar por nós, 
para nós mesmos. 

Para encerrar, duas 
trovas da minha querida 
conterrânea, a potiguar 
Auta de Souza, a gentil 
mensageira do amor. 

REGISTRO
Ama e serve, 
sofre e luta...

Sem lâmina que a 
sublima

A pedra largada e bruta
Nunca seria obra prima. 

RIMAS DA 
ESPERANÇA

Embora desiludida, 
Alma cansada e sincera,
Por muito te doa a vida, 

Não desanimes!... 
Espera.
********

Sônia Monteiro Pava-
nelli é jornalista, nascida 
em família espírita, pa-
lestrante espírita e atua 
no Centro Espírita A Ca-
minho da Luz, na Ala-
meda Rafael Linardi, 160 
– Jardim Morumbi - Ja-
boticabal/SP. HORÁRIOS 
DE EVANGELHO E PASSE: 
Seg.19h; Ter.Qua.Sex.14h; 
Qui.13h30; Sáb.9h e 18h; 
Dom.18h. Facebook.com/ 
ceacaminhodaluzjab e 
youtube.com/ Centro Es-
pírita A Caminho da Luz 
de Jaboticabal

Setor imobiliário estima manter crescimento em 2021

O forte aquecimento do 
mercado imobiliário tende 
a se manter em 2021, con-

P/ LUCAS RAMOS

forme levantamento da As-
sociação Brasileira das In-
corporadoras Imobiliárias 
(Abrainc) realizado com 
presidentes e diretores 
de 38 das maiores empre-
sas do setor entre 23 e 30 
de setembro. A pesquisa 
apontou que 97% dos em-
presários pretendem lan-
çar projetos, nos próximos 
12 meses, e 92% comprará 
terrenos — principal maté-
ria-prima para a produção 
imobiliária — no período.

“Temos tudo para que o 
crescimento seja sustentá-
vel”, afirma o presidente da 
Abrainc, Luiz Antonio Fran-
ça. Entre os fatores que vão 
possibilitar a expansão, 
França cita o número recor-
de de alvarás — 973 —, nos 
12 meses encerrados em 
setembro, para construção 
de novos empreendimen-
tos verticais, em São Paulo. 
“Os dados vêm demons-
trando vendas e lançamen-
tos crescentes”, diz.

Do total de entrevista-

dos, 87% informou aumen-
to de vendas no terceiro 
trimestre. Entre os que atu-
am no programa habitacio-
nal Casa Verde e Amarela, 
o incremento foi de 82% e, 
nas empresas com foco no 
segmento de médio e alto 
padrão, a expansão foi de 
90%. Em relação às expec-
tativas de comercialização, 
nos próximos três meses, 
68% do total avalia que ha-
verá alta e, nos próximos 
12 meses, 87% acreditam 
em crescimento.

Pesquisa mostrou que 97% dos empresários pretendem lançar projetos nos próximos 12 meses

A revolta da vacina

P/ JOÃO MARTINS NETO
A FNP (Frente Nacional de 

Prefeitos) divulgou nota na 
4ª feira (9.dez.2020) cobran-
do do governo federal um 
plano nacional de imuniza-
ção, bem como a compra e 
distribuição de vacinas con-
tra a covid-19 “com agilida-
de e presteza“.

Dentre os muitos argu-
mentos a favor e contra a 
vacinação existem inúme-
ras pessoas que não se im-
portam se a vacina ira ser 
aplicada de forma obrigató-
ria ou não. Sequer querem 
saber se o Governo Federal 
elaborou plano de vacinação 
Nacional.

Existe uma quebra de bra-
ço entre Governos Estaduais 
e o Governo Federal para a 
normatização da vacina no 
Brasil. Até mesmo a OAB Na-
cional entrou na discussão 
requerendo direitos junto 
ao STF para que a Suprema 
Corte obrigue o Governo Fe-
deral a efetuar a Vacinação 
sem a autorização da ANVI-
SA, fazendo uso de certifica-
ções para a vacina de outros 
países.  

O que se vê, são atropelos 
e disparates contrários às 
normas sanitárias do País. 
Pesquisadores, médicos, sa-
nitaristas e outros estudio-
sos da área são maioria em 
afirmar que não há compro-
vação cientifica ainda, para 
que a vacina “x” ou “y” seja 
aplicada na população. Não 
se sabem os efeitos colate-
rais e sequelas das vacinas 
que podem ser muitos, in-
clusive letais. Tais efeitos po-
dem demorar de um a dois 
anos para surgir segundo a 
fala de pessoas que enten-
dem do assunto.

Há uma contradição neste 
aspecto quando analisamos 
aquele caso do remédio con-
tra o câncer (fosfoetanolami-
na sintética), que foi desco-
berto pelo Professor da USP 
de São Carlos e era vendido 
a preço de bananas. Embo-
ra os resultados; segundo 
o descobridor do remédio, 
eram positivos, houve celeu-
ma e uma grande discussão 
sobre o resultado efetivo e 
efeitos colaterais. A fabrica-
ção foi proibida porque não 
foi certificada pela ANVISA. 
O remédio não era vacina, 
mas era remédio, e quem 
deveria; como o fez, aprovar 
e certificar sua produção e 
uso era a ANVISA.

O órgão fiscalizador é a 
ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e ela 
não pode ser suprimida por 
qualquer outro órgão, seja 
pela esfera Municipal, Esta-
dual ou Federal. Quem en-
tende de Medicina é médico 
e não Politico ou outro pro-
fissional. Quem deve certi-
ficar as condições sanitárias 
de um produto de saúde é a 
ANVISA. 

Tais fatos nos faz lembrar 
sobre a Revolta da vacina: A 
Revolta da Vacina aconteceu 
no Rio de Janeiro, quando 
ainda era capital do Brasil, 
entre os dias 10 e 16 de no-
vembro de 1904. O povo in-
satisfeito protestou contra a 
Lei da Vacinação Obrigatória 

e também contra os serviços 
públicos prestados. A anti-
-varíola foi a vacina respon-
sável por essa revolta.

A revolta era pela maneira 
como era produzida a vaci-
na. Aliado a esta condição, 
o povo se revoltou pela for-
ma em que ela deveria ser 
aplicada (obrigatória) e se 
instalou uma grande confu-
são, dada o inicio de reur-
banização da cidade do Rio 
de Janeiro, em vista do nú-
mero incalculável de ratos 
que conviviam com a po-
pulação. Estes bichos eram 
transmissores de doenças e 
hospedeiros de outras mo-
léstias. Com atos de autori-
tarismo onde as casas eram 
sistematicamente invadidas 
e vasculhadas à procura dos 
bichos o povo se revoltou. 
Após algumas ações do Go-
verno que se mostraram au-
toritárias, a vacina deixou de 
ser obrigatória sendo então 
opcional a quem quisesse 
receber a aplicação.   

A história se repete. Os 
atos de autoritarismo desti-
lado por Governadores es-
tão gerando revolta na popu-
lação. Órgãos de regulação 
e fiscalizadores iniciaram 
questionamentos. O TCE-SP 
diz que o governo não apre-
sentou justificativas satis-
fatórias e classificou como 
‘genéricas’, as informações 
encaminhadas ao órgão 
após a primeira notificação, 
feitas em junho. O TCE-SP 
questionou os critérios que 
o estado de São Paulo usou 
para firmar a parceria com a 
empresa chinesa.

Agindo assim, sugere-se 
que outros interesses; que 
não os corretos, estão sendo 
prestigiados por parte dos 
Governantes. Qual a razão 
do Governo de São Paulo 
apresentar justificativas ge-
néricas do Contrato de va-
cina fornecido pela China?  
Fala-se até que o Governo do 
Estado de São Paulo está ini-
ciando tratativas de Comer-
cialização do produto com 
países da América Latina. 
Dentro de suas atribuições, 
não é função administrativa 
de Governo Estadual esta 
prática.

Além disso, vemos tam-
bém as ações para defesa 
de uma segunda onda da 
pandemia, como se hou-
vesse terminado a primeira. 
Outrossim, muitos prefeitos 
e Governadores acreditam 
que fizeram um grande tra-
balho durante a pandemia, 
quando na realidade não re-
alizaram o que de fato deve-
riam ter feito. Dinheiro não 
faltou. Houve montagem e 
desmontagem de hospitais 
de campanha a toque de cai-
xa. Morreu um grande nú-
mero de pessoas e continua 
morrendo por falta de leitos 
de UTI. - O que foi feito? O 
que será feito então? Haverá 
montagem de novos hospi-
tais de campanha novamen-
te? Compra de respiradores 
mecânicos?

A revolta do povo não é 
somente contra a vacina. A 
revolta é contra as ações dos 
Prefeitos e Governadores 
que não avaliaram de for-
ma correta os riscos de suas 
ações causando prejuízo 
letal a muitas pessoas. A re-
volta é contra o autoritaris-
mo, desmandos, politização 
do assunto de competência 
sanitária por agentes incom-
petentes que foi instaurado 
de forma absurda, atingindo 
sobremaneira a economia e 
vida social do povo que es-
pera sim, a chegada da va-
cina, com responsabilidade 
e a aprovação da ANVISA 
(AGÊNCIA NACIONAL DE VI-
GILÂNCIA SANITÁRIA).

Essa imagem remete à transformação que a borboleta tem de fazer. Primeiro ela se 
arrasta (comparo às dificuldades que nos dão a sensação de peso), é lagarta. Depois, 
vira pupa, (tempo de introspecção, de digerir e transformar o peso em força para, pos-
teriormente, voar). Só depois, saindo do processo de transformação para voar livre.

O visual natural 
está super em alta 
para maquiagem de 
noiva e promete não 
ir embora tão cedo. 
Comum em casa-
mentos de dia ou 
ao ar livre, a ideia é 
fugir de maquiagens 
coloridas e extrava-
gantes, dando um ar 
de “acordei assim”. 
Basta caprichar na 
pele com produtos 
mais leves e apos-
tar em cores que se 
aproximem de sua 
tonalidade.

Até mesmo em vi-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

suais mais suaves, o 
delineado pode ser o 
toque final perfeito 
para a maquiagem 
de noiva. O deline-
ado, seja com tra-
ço fininho ou mais 
grosso, será ideal 
para te proporcionar 
elegância e poder. 
Basta escolher entre 
os diversos modelos 
e definir o que mais 
tem sua cara.

As noivas estão, 
cada vez mais, fu-
gindo dos olhos es-
curos e muito mar-
cados. A tendência 
é apostar, sim, em 
um olhar poderoso, 
porém mais leve e 
aberto. Para isso, 
sua maquiagem de 
noiva deve passar 
longe de sombras 
muito escuras. O 
olhar iluminado 
vem através de cí-
lios bem capricha-
dos, lápis branco na 
linha d’água e brilho 
no canto interno do 

Make up noiva 2021
olho!

Repita comigo: 
“cílios postiços são 
sempre bem-vin-
dos”! Como cita-
mos acima, o olhar 
aberto e iluminado 
está em alta, e os 
cílios postiços são 
perfeitos para agre-
gar esse efeito. Eles 
funcionam até mes-
mo em maquiagens 
mais naturais. Além 
disso, ficarão lindos 
nas fotos!

Outra tendência 
que chega, também 
reforçando a ideia 
de visual natural e 
iluminado, é a dos 
lábios brilhantes. 
Apesar de lindíssi-
mos, os produtos 
com efeito matte 
têm ficado longe 
das noivas. A apos-
ta do momento para 
sua maquiagem de 
noiva são os produ-
tos mais cremosos 
e brilhantes, como 
o gloss. A dica é uti-

lizá-lo por cima do 
batom para garantir 
um efeito maravi-
lhoso. Que tal?

Não esqueça: seja 
você!

Até as próximas 
dicas!
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Val Barbieri é eleita e Câmara de Jaboticabal terá 
quatro vereadoras na próxima Legislatura

A Justiça Eleitoral 
oficializou no final da 
tarde de quarta-feira 
(09/12) a eleição de Val 
Barbieri (PRTB) para o 
cargo de vereadora em 
Jaboticabal.

Val, que conquistou 
672 votos no pleito mu-
nicipal do dia 15 de no-
vembro, garantiu uma 
cadeira na Câmara Mu-
nicipal após os 388 vo-
tos do então candidato 
Wilsinho Locutor (PRTB) 
– que estavam sub judi-
ce aguardando resposta 
da Justiça – serem com-
putados depois de de-
cisão favorável do Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE-SP), por unanimi-
dade, pela validação 
definitiva da candidatu-
ra de Wilsinho, que fica 

como suplente.
Com a somatória dos 

votos, o Partido Renova-
dor Trabalhista Brasilei-
ro (PRTB) computou um 
voto a mais que o Par-
tido Trabalhista Cristão 
(PTC) (1437 a 1436 vo-
tos), elegendo assim Val 
Barbieri (PRTB) no lugar 
de Beto Ariki (PTC).

Em seu perfil no Face-
book, a vereadora elei-
ta se manifestou logo 
após o resultado oficial 
ser divulgado na pági-
na do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE): “O sor-
riso no rosto de quem 
lutou, lutou e venceu!!!!! 
“Muito obrigada a todos 
que acreditaram em 
mim”!

Com a definição do 
resultado, esta será a 

primeira vez, na histó-
ria do Legislativo jabo-
ticabalense desde sua 
instalação, em 1868, 
que quatro mulheres 
são eleitas para uma 
mesma Legislatura. De-
las, três são novatas: 
a própria Val Barbieri, 
além de Prof. Paula (PT) 
– 676 votos – e Renata 
Assirati (PSC) – 647 vo-
tos. Já Dra. Andréa Dele-
gada (PSC), a mais vota-
da em Jaboticabal para 
o cargo de vereadora, 
com 820 votos, volta a 
exercer mandato no Le-
gislativo após ocupar a 
vereança na Legislatura 
de 2013-2016.

Foto em anexo: TSE e 
perfil pessoal Facebook 
de Val Barbieri

Plenário aprova três projetos, um é rejeitado 
e dois têm pedido de vista

Unimed Jaboticabal renova Selo Ouro de Sustentabilidade

O projeto que altera 
o tipo societário da Em-
presa Municipal de Ja-
boticabal (EMURJA) – PL 
nº 379/2020 – previsto 
originalmente na Or-
dem do Dia da sessão 
ordinária de segunda-
-feira (07/12), teve a vo-
tação adiada após rece-
ber um pedido de vista 
do vereador João Bassi 
(PATRI), acatado pelos 
demais parlamentares. 

O PL, que autoriza o 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboti-
cabal (SAAEJ) a integrar 
a sociedade da EMURJA, 
com cota de 1%, chegou 
a ser discutido entre os 
vereadores e represen-
tantes da prefeitura em 
reunião antes do início 
da sessão. Represen-
tantes do Executivo de-
fenderam que a criação 
do tipo societário pro-
posto no texto é mera 
formalidade necessária 
para que a EMURJA te-
nha registro na junta 
comercial e mantenha a 
sua certificação. Apesar 
da exposição, o texto 
acabou não sendo vo-
tado pelos parlamen-
tares e deve retornar à 

A qualidade da Uni-
med Jaboticabal como 
operadora de planos de 
saúde foi reconhecida 
novamente. A Unimed 
Jaboticabal conquistou, 
pela segunda vez con-
secutiva, a categoria 
Ouro na edição 2020 do 
Selo Unimed de Gover-
nança e Sustentabilida-
de, concedido pela Uni-
med do Brasil.

O Selo reconhece as 
cooperativas do Siste-
ma Unimed que avan-
çam demonstrando o 
equilíbrio entre saúde 
econômica, social e am-
biental, como exige a 

discussão em Plenário 
no dia 21 de dezembro, 
última sessão ordinária 
da Legislatura.

Outros cinco proje-
tos foram incluídos na 
Ordem do Dia por re-
querimento assinado 
pela maioria dos verea-
dores, sendo dispensa-
dos da tramitação pelas 
comissões permanen-
tes da Casa. Entre eles 
está o Projeto de Lei nº 
378/2020, que trata do 
Plano Municipal de Sa-
neamento Básico. Ape-
sar da inclusão, a maté-
ria também não chegou 
a ser votada por um 
pedido de vista do ve-
reador Paulo Henrique 
Advogado (PATRI), aca-
tado pelo Plenário, que 
solicitou mais tempo 
para melhor análise da 
matéria. Na prática, o 
projeto aprova o Plano 
de Saneamento do Mu-
nicípio de Jaboticabal 
elaborado pela empre-
sa Amplar Engenharia 
e Gestão Ambiental, e 
que deverá nortear as 
diretrizes do sistema de 
abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, 

pauta da sustentabili-
dade, essencial para a 
competitividade e para 
a perenidade da coope-
rativa. 

As práticas avalia-
das para essa certifica-
ção também estão em 
concordância com as 
exigências dos órgãos 
regulatórios, como a 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS).

O selo direciona a 
Unimed para a melho-
ria contínua de sua 
gestão, prezando pela 
transparência, conduta 
ética frente à crescente 

limpeza urbana, mane-
jo dos resíduos e mane-
jo de águas pluviais do 
município para atender 
aos princípios da Po-
lítica Nacional de Sa-
neamento Básico e da 
Política Municipal de 
Saneamento Ambiental. 
O projeto também deve 
retornar para discussão 
em plenário na sessão 
ordinária do dia 21 de 
dezembro.

Já o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 85/2020, 
de autoria do vereador 
Beto Ariki (PTC), que 
concede Diploma de 
Honra ao Mérito à Insti-
tuição “Educandário Lar 
do Caminho”; o Proje-
to de Lei nº 383/2020, 
de autoria do vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI), que deno-
mina de Altino Bellodi 
a Área Verde localizada 
entre as ruas Mário de 
Campos e Avenida Jú-
lio de Marco, no Jardim 
São Marcos; e o Proje-
to de Lei nº 366/2020, 
de autoria do Poder 
Executivo, que promo-
ve alterações na lei de 
Criação da Secretaria 

competitividade e exi-
gências dos órgãos de 
regulação.

“Dedicamos a nossos 
clientes essa conquista, 
porque ela é o resulta-
do do trabalho conjun-
to, esforço e dedicação 
de cooperados, colabo-
radores e gestores da 
Unimed Jaboticabal. A 
conquista também in-
dica que nossos pro-
cessos refletem a pre-
ocupação com o tema 
sustentabilidade, com 
planejamento e moni-
toramento das nossas 
ações. Nossa próxima 
meta é a categoria Dia-
mante, que representa, 
a maturidade máxima 
no conceito gestão sus-
tentável”, afirmou o di-
retor presidente da Uni-
med Jaboticabal, Luiz 
Roberto Lins Ferraz.

Reconhecimento
Além da confirmação 

do Selo Ouro, em 2020, 
a Unimed Jaboticabal 
obteve o reconhecimen-

Municipal de Negócios 
Jurídicos (Lei Ordinária 
nº 3715, de 02 de janei-
ro de 2008) no que se 
refere aos honorários 
advocatícios oriundos 
da sucumbência em fa-
vor dos profissionais 
do direito vinculados à 
Secretaria de Negócios 
Jurídicos, além de dis-
ciplinar a distribuição 
dos recursos do Fundo 
de Honorários de Su-
cumbências (FUSUP); 

to pela qualidade da as-
sistência que oferece à 
saúde. Confira as certi-
ficações e pesquisa que 
atestam a qualidade da 
Unimed Jaboticabal:

ISO 9001:2015
Em auditoria rea-

lizada no mês de se-
tembro, a Unimed Ja-
boticabal manteve a 
certificação de Quali-
dade ISO 9001:2015. 
Essa é a principal cer-
tificação para sistemas 
de gestão com foco em 
qualidade e melhoria 
de produtos, processos 
e serviços e é reconhe-
cida e praticada, mun-
dialmente. A Unimed 
Jaboticabal foi certifi-
cada pela DNV-GL.

RN-277
A Unimed Jabotica-

bal também manteve 
a certificação da RN 
277:2011, do Progra-
ma de Acreditação de 
Operadoras de Planos 
Privados de Assistência 
à Saúde.  Foram avalia-

foram aprovados por 
unanimidade.

Por sua vez, o Proje-
to de Lei nº 371/2020, 
de autoria do Executivo 
Municipal, igualmen-
te incluído na pauta, e 
que retira a denomina-
ção de “David Brito” do 
prédio (antiga estação 
ferroviária de Jaboti-
cabal) doado ao Minis-
tério Público de São 
Paulo, foi rejeitado em 

dos diferentes aspectos 
da Unimed Jaboticabal, 
entre eles, o índice de 
satisfação dos benefici-
ários, a administração, 
a estrutura, o desempe-
nho dos profissionais 
de saúde, o desempe-
nho dos estabelecimen-
tos de saúde convenia-
dos e os serviços de 
saúde oferecidos. Mo-
nitorada pela Agência 
Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), tem 
como principal objetivo 
promover a melhoria 
contínua na qualidade 
da assistência ofereci-
da.

Nota máxima da ANS
A Unimed Jabotica-

bal conquistou a maior 
nota no conceito de 
qualidade da ANS para 
planos de saúde, co-
nhecido como Índice de 
Desempenho de Saúde 
Suplementar 2019. A 
pontuação é atribuí-
da a indicadores, que 
monitoram, entre ou-

1º turno por unanimi-
dade e retorna para 2ª 
discussão e votação na 
próxima sessão ordiná-
ria, dia 21 de dezem-
bro de 2020.

A íntegra da sessão 
está disponível no por-
tal de vídeos da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br) e também 
pelo canal da Câma-
ra no YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal).

tros aspectos, o acesso 
a exames; a quantia e 
localização da rede de 
médicos, clínicas e la-
boratórios; a solidez fi-
nanceira da operadora, 
o índice de satisfação 
do cliente e o volume 
de reclamações.  A ANS 
recomenda que os con-
sumidores e empresas 
consultem a nota do 
IDSS antes da contrata-
rem um plano de saúde.

Pesquisa de Satisfa-
ção do Usuário

Um total de 84 a cada 
100 clientes considera 
bom ou muito bom o 
atendimento e os ser-
viços prestados pela 
Unimed Jaboticabal. O 
índice de satisfação do 
cliente cresceu cinco 
pontos em relação ao 
último ano, alcançando 
84,13%, de acordo com 
pesquisa realizada na 
segunda quinzena de 
março em atendimento 
à instrução normativa 
da ANS.
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BANDA MUSICAL SÃO LUIS RETORNOU APÓS 9 MESES

Associação “Cora Coralina”

Em 29-11-2020 a 
Banda Musical São 
Luis retornou com 
suas atividades no 
município de Taiu-
va, atendendo mais 
um convite pessoal 
do Prefeito Kiko (a 
exemplo dos últimos 
anos) se apresentan-
do na noite de do-
mingo de uma manei-
ra inédita até então. 
Abrindo oficialmen-
te as comemorações 
do Natal 2020 des-
filou pelos bairros 
e centro da cidade 
em cima da Carreta 
da Alegria, um cami-
nhão iluminado, vin-
do com o corpo musi-

A Associação “Cora 
Coralina” - Centro Ja-
boticabalense de Ativi-
dades Culturais e Ar-
tísticas, fundada em 
30-03-1994, com 26 
anos de atividades, re-
alizou em 05-12-2020 
às 9h na Escola de Arte 
Prof. “Francisco Berlin-
gieri Marino” sua Assem-
bleia Geral Ordinária 
para a eleição do novo 
comando, cujo mandato 
será efetivado no Qua-
driênio de 01-01-2021 a 
31-12-2024. Houve cha-
pa única aprovada por 
aclamação, cuja direto-
ria executiva e demais 
formações ficaram as-
sim constituídas: 

Chapa Oficial
Diretoria Executiva
Presidente de Honra: 

Emerson Rodrigo Ca-
margo

Presidente: Jayme dos 
Santos

Vice presidente: Bene-
dito Celso Pinheiro de 

cal, destaques, Papai 
Noel e Família Noel, 
promovendo senti-
mentos de felicida-
des por onde pas-
sava.  Com número 
reduzido de músicos 
promoveu repertório 
habitual e natalino 
com a participação 
do Mor e Tenor Denis 
Carvalho e narração 
do presidente Ricar-
do Martins, agradan-
do sobremaneira. 

Após o tour pela ci-
dade onde a popula-
ção saiu às ruas para 
saudar a passagem, a 
parada e o show final 
foi no Terminal Ro-
doviário de Taiuva.

Quadros
1º secretário: Dioni-

zio Tabajar Gulli
2ª secretária: Juliana 

Paula Bedin
1º tesoureiro: Carlos 

Alberto de Faria
2º tesoureiro: Paulo 

Eduardo Facco
Diretorias 
nomeadas
Diretoria de Patrimô-

nio: Juracy Ziviani
Diretoria de Cultura: 

Abel Aparecido Ziviani
Diretoria de Progra-

mação de Eventos e Ci-
nema: Mara Sanchez 
Milla

Diretoria de Teatro e 
Artes Cênicas: José Al-
fredo Teixeira Homem

Diretoria Social: An-
dré Luis Sousa Dias

Diretoria Jurídica:  
Maria Antonia Sparvoli

 
Conselho Fiscal
5 Efetivos:
Carlos Augusto San-

tiago de Jesus

Divaldo Rodrigues 
dos Santos

José Carlos Sartori
Luci Palmira de Anto-

nio Gastaldo
Orivaldo Briza
4 Suplentes:
Eduardo Torati Silva
Gilberto Antonio Co-

mar Junior

Sergio Aparecido Ra-
mos

Rita Aparecida Elias 
Martinez

Conselho Deliberativo
5 Efetivos
Adriano Henrique 

Marchi
Edno Manoel Gomes 
José Augusto Camar-

go Silva
Osvaldo Luis Vieira
Ricardo Marcelo de 

Castro Martins
4 Suplentes
João Henrique Pifer
José Paulucci Filho
Paulo Sergio Santa Ca-

pita
Samuel da Silva Mora-

es

A associação é a man-
tenedora do Cine The-
atro Municipal “Mano-
el Marques de Mello” e 
da Escola de Arte Prof. 
“Francisco Berlingieri 
Marino” desde a sua im-
plantação.

Banda Musical São Luis sapresentou live em grande estilo

Em 30-11-2020 tive-
mos a oportunidade de 
assistir via internet um 
magnífico concerto ec-
lético da Banda Musical 
São Luis em homenagem 
ao Dia da Música (come-
morado em 22 de novem-
bro), foi levado a efeito 
nas dependências da Fa-
culdade São Luis através 
de projeto do produtor 
cultural - Abel Zeviani 
por intermédio da Lei 
Federal nº 14.017 de 29-
06-2020 - “Aldir Blanc”, 
aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal 

(Departamento de Cul-
tura). Sob a regência do 
jovem Maestro Charlex 
Leite Bueno a corporação 
executou o seguinte pro-
grama: 

01- Dois Corações (do-
brado de Pedro Salgado)

02- My Way (Claude 
François / Jacques Re-
vaux / Gilles Thibault / 
Paul Anka)

03- Canção da Infanta-
ria (Hildo Rangel / Thiers 
Cardoso)

04- Amigos para sempre 
(Andrew Lloyd Webber) 

05- Brasil (Marcha de 

Guerra de Thiers Cardo-
so)

06- Aquarela do Brasil 
- (Samba de Ary Barroso)

07- Trem das Onze - 
Adoniran Barbosa

08- Pout Pourri de Na-
tal (arranjo de Charlex 
Leite Bueno)

A- Anoiteceu (Assis Va-
lente)

B- Jingles Bells (James 
Lord Pierpont - 1857) 

C- Pinheirinho de Natal 
(Autor alemão anônimo) 

D- Noite Feliz (Padre 
Joseph Mohr / Franz Xa-
ver Gruber - 1818)

09 - 2 Corações (dobra-
do, repetido a pedidos)

10 - My Way (repetido a 
pedidos)

Mesmo com a banda 
reduzida apresentou um 
belo repertório com a 
participação impecável 
do Mor e Tenor Denis Car-
valho em várias canções, 
sempre impressionando 
com sua bela voz. Corpo 
musical em distancia-
mento com vários inte-
grantes de Jaboticabal e 

de outros municípios. Ex-
pressões corporais com 
as lindas Balizas Larissa 
Chini, Adriana Barbo-
sa de Oliveira, Nathália 
Sgobbi Ruvieiro, Fabíola 
Fernandes e Elaine Sou-
za; Mor Vitórya Oliveira, 
Corpo Coreográfico com 
a liderança de Mayara 
Linz e coreografado por 
Andréa Lara (Pradópolis), 
presença do Boneco do 

Mestre Prof. Waldemar 
Martins, diretoria, grupo 
de apoio, equipe técnica, 
colunista social Cláudia 
Grotta, Gislene de Castro 
Martins Duarte - direto-
ra presidente da AJEC e 
colaboradores. Narração 
do Mestre-de-Cerimônias 
André Luis de Souza Dias 
com fechamento do pre-
sidente da corporação - 
Ricardo Martins.
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HOMENAGEM/DESTAQUE 
SENHORAS E SENHORES, DO GRUPO TÚNEL DO 

TEMPO JABUKA, VAMOS APLAUDIR ELE...
MAESTRO EDWILSON VALÉRIO

P/ Reginaldo Coelho 
Maestro Edwilson Va-

lério, também conheci-
do como Maestro Edu, 
nasceu em 12 de março 
de 1957, em Jaboticabal 
– SP, filho único dos sau-
dosos, Maestro Eduwiges 
(Edu) Valério e Prof.ª Ma-
estrina Maria Apparecida 
Mendes Valério, ambos 
proprietários do lendário 
“Conservatório Musical 
Santa Cecília”.

Desde cedo, por influ-
ência de seus pais e tios, 
o jovem Edwilson, pen-
deu para a música, e as-
sim se formou em piano 
clássico, e também em 
direito e em contabilida-
de.

Antes da maioridade 
fundou o seu primeiro 
conjunto, o “Musical 5” e 
posteriormente “Musical 
Show”, juntamente com 
seus amigos, Beto Fene-
rich (cantor), Ronaldo 
Grecco (guitarra), Lélio 
Carange (bateria) e Raul 
de Góes (contrabaixo).

Neste ínterim, com a 
sua formação em piano, 
e posteriormente com 
a sua carteira profissio-
nal de músico, OMB/SP 
23.150, o maestro Edu, 
começou a ministrar au-
las no renomado conser-
vatório de seus pais.

Com o fim do “Musi-
cal Show” no início dos 
anos 80, o maestro Edu 
e o contrabaixista Raul 
de Góes, foram convida-
dos a ser sócios do con-
junto “Copacabana Som”, 
assim, com a entrada de 
ambos, o conjunto teve o 
nome alterado para “Mu-
sical Copacabana”.

Ambos conjuntos fize-
ram enorme sucesso nas 
décadas de 70, 80 por 
toda a região sul e sudes-
te do Brasil.

No final de 1989, ma-
estro Edu decide sair do 
“Musical Copacabana”, 
e acaba fundando o seu 
próprio grupo, conjunto, 
musical, o “Musical Show 
Classic III”, posterior-
mente acaba retirando 
o “III” ficando somente, 
“Musical Show Classic”, 
que desde 1989 continua 
na ativa, animando bai-
les, jantares dançantes, 
festas e demais eventos 
sociais.

Maestro Edu, duran-
te 15 anos, também foi 
Delegado da “Ordem dos 
Músicos do Brasil”, sem-
pre lutando em prol dos 
direitos dos músicos e 
promovendo a classe ar-

tística-musical.
Durante os quase 50 

anos de sua vida artísti-
ca, o maestro Edu, acom-
panhou, gravou ou fez 
baile-show com diversos 
artistas nacionais e inter-
nacionais, na qual pode-
mos destacar: The Plat-
ters, Double You, Patrick 
Dimon, Mafalda Minozzi, 
Laura Pausini, Billy Joel, 
Tony Angeli, Sidney Ma-
gal, Jair Rodrigues, Be-
nito Di Paula, Vanusa, 
Wanderléia, Nilton Cé-
sar, Ângelo Máximo, Os 
Vips, Os Travessos, Fa-
lamansa, Erasmo Carlos, 
Mauricio e Marcelo, Trio 
Parada Dura, Joaquim 
e Manoel, Matogrosso e 
Mathias, Moacir Franco, 
Milionário e José Rico, 
Duo Glacial, Trio Silvia 
Samantha e Sofia, Emílio 
Santiago, Simoni, Luiz 
Ayrão, Salgadinho, Perla, 
Trio Los Angeles, Demô-
nios da Garoa, Cristian e 
Ralf, Ary Sanches, entre 
outros.

Durante a sua vida ar-
tística o Maestro Edu, 
ganhou diversos títulos 
e homenagens, na qual 
podemos destacar;

A) Placa de prata, ofer-
tada pelo município de 
Jaboticabal ao final da 
década de 70, com os di-
zeres “AO VIRTUOSO DO 
TECLADO”;

B) Diploma de honra 
ao mérito ofertado pela 
OMB – Ordem dos Músi-
cos do Brasil – “A Ordem 
dos Músicos do Brasil, 
pelo seu Conselho Re-
gional do Estado de São 
Paulo, cuja a meta funda-
mental é a valorização do 
trabalho profissional, no 
uso de suas atribuições, 
confere a EDWILSON VA-
LÉRIO, o presente diplo-
ma, pelo seu profícuo de-
sempenho profissional, e 
valiosa dedicação à mú-
sica, como Arte e Cultu-
ra, na sua mais cristalina 
forma.” - São Paulo, 22 de 
novembro de 2009;

C) Comenda pelo Con-
selho Internacional dos 
Acadêmicos de Ciências, 
Letras e Artes (CONIFER) 
“em reconhecimento aos 
que com fé, trabalho e 
coragem cultuam e aca-
lentam os ideais de soli-

dariedade e fraternidade, 
confere a presente meda-
lha ao Maestro Edwilson 
Valério - Grau de Comen-
dador”;

D) 1º lugar no concur-
so nacional de música 
autoral da fabricante 
japonesa de teclados e 
instrumentos musicais 
CASIO em 1994, na qual 
fora premiado com 3 te-
clados de última geração 
da CASIO;

E) Diploma e troféu 
“José do Patrocínio” ofer-
tado no início da década 
de 2010, como um dos 
primeiros conjuntos/
grupos musicais a tocar 
bailes em um clube de 
negros em Bebedouro - 
SP, nas décadas de 1970 
e 1980, onde muitos con-
juntos e grupos não toca-
vam, onde o Maestro Edu 
e o seu conjunto quebrou 
esse preconceito;

F) Títulos de consagra-
ção pública através de 
pesquisas em Jabotica-
bal e região nos anos de 
1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 e 2014;

G) Diploma, Placa e Me-
dalha de Ouro, recebida 

em 04 de agosto de 1974 
no imponente Teatro 
Municipal de São Paulo, 
ofertado do Governador 
do Estado de São Paulo, 
com a execução da peça 
“O Guarani” de Carlos Go-
mes;

H) Diploma de Honra 
ao Mérito, através do De-
creto Legislativo n.º 701 
de 19 de junho de 2018, 
ofertado pela Câmara 
Municipal de Jaboticabal, 
autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich.

O Maestro Edu Valério, 
contraiu matrimônio em 
1984 com a senhora Leo-
nide E. Valério, do enlace 
nasceram dois filhos, o 
Edu Valério, que é o úni-
co que de fato se chama 
Edu, rsrsrs, que é músi-
co, e atualmente está ter-
minando a faculdade de 
Direito e de Gestão Públi-
ca, é casado com a pro-
fessora Arlete Valério, e 
o Edwilliam Valério, que 
também é músico.

Este é um simples his-
tórico, do músico, com-
positor, arranjador e ma-
estro mais premiado e 
na ativa de Jaboticabal, 
o maestro Edu Valério 
(Edwilson).

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 748 DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordiná-
ria realizada dia 07 de dezembro de 2020, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, 
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Concede Diploma de Honra ao Mérito a Instituição “Educandário Lar 
do Caminho” do Município de Jaboticabal-SP.

Autoria: Beto Ariki

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à Instituição “Educandário Lar 
do Caminho” do Município de Jaboticabal-SP.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto-Legislativo 
correrão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 08 de dezembro de 2020.

PRETTO MIRANDA CABELEIREIRO 
Presidente

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal, em 08 de dezembro de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AGENTE LEGISLATIVO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 51/2020

A MESA DIRETORA da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, com fulcro na Letra B 
do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento Inter-
no, determina:

Art. 1º  Fica a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, após expedição de Decreto Executivo, autorizada a abertura de um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
reais), para suprir a seguinte dotação do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.1.90.11.00 Venctos e Vant Fixas Pes.Civil 01.110.00 R$750.000,00

Total do Crédito R$750.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com 
recursos de anulação parcial de dotação da Câmara Municipal, constante do orça-
mento vigente, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), assim 
especificada:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Especificação Vínculo Valor

3.3.90.30.00 Material de Consumo 01.110.00 R$600.000,00

3.3.90.33.00 Passagens e Desp c/Locomoção 01.110.00 R$ 150.000,00

Total das anulações R$750.000,00

Art. 3º  O presente ato entrará em vigor após a publicação de Decre-
to Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 01 de dezembro de 2.020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

Edital De Intimação – Prazo: 20 Dias. – Processo 0003489-50.2020.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jalme De Souza 
Fernandes Junior, Brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, CPF 792.356.201-63, com endereço à Av. Deputado Jamel Cecilio, 
2496, B72, Jardim Goiás, CEP 74180-020, Goiania - GO que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, 
movida por Agro Toledo Insumos Agrícolas Ltda, CNPJ 48.450.688/0001-38. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.681.756,51 (Um milhão, seiscentos e oitenta e um mil, 
setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do 
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Se o executado não apresentar impugnação, será assistido pelo curador especial, a ser nomeado após o decurso de 
prazo do edital e a quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa e atender os interesses do executado até a 
extinção do feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Jaboticabal, aos 20 de novembro de 2020. K-05e12/12

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária para Dissolução 
da Associação

GRUPO ECOLÓGICO AMIGOS DA NATUREZA
GEAN

CNPJ nº 03.502.976/0001-50

Pelo presente edital convocamos todos os associados para a As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 de Dezem-
bro de 2020, terça-feira, na cidade de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, sito à Rua São Sebastião, n° 271, bairro Centro, às 18:00 
horas em primeira chamada, e às 18:30 horas em segunda chamada 
com qualquer número de presentes, de acordo com os artigos 18 
ao 25 do Estatuto da Associação. A assembleia em questão será 
destinada a:

1. Formalizar a extinção da associação.

2. Destinação do Patrimônio. 

Jaboticabal, 12 de Dezembro de 2020.

____________________________________
Roberto Carlos de Souza
Presidente da Associação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do Presidente fi cam convocados todos os Senhores 
Conselheiros, bem como todos os Sócios Mantenedores e Contri-
buintes da SOCIEDADE ESPÍRITA CRISTÃ IRMÃO VICENTE 
“SECIV”, para a Assembléia Geral Ordinária de Eleição da nova 
diretoria a realizar-se no dia 22 de Dezembro de 2020 às 18:00 ho-
ras em sua sede, no Lar do Caminho, situado à Via de Acesso Prof. 
Paulo Donato Castellani, s/nº, nesta cidade, a fi m de ser eleito, 
dada a posse ao Presidente e ser formada a Diretoria que regerá os 
destinos desta Sociedade no biênio 2021/2022.

Jaboticabal, 14 de Dezembro de 2020.

ELIALBA FRANCISCA ANTONIA DANIEL
(Secretária)
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APÁS
Avenida Capitão Francisco Borges de Godoy Macota nº 51 CEP 14.883-390, Bairro Recreio dos Bandeirantes, Jaboticabal, Estado de São Paulo. -  CNPJ 50.406.958/0001-55

Nota 2019 2018 CIRCULANTE Nota 2019 2018
CIRCULANTE 58.976            54.112 101.008          120.362          

Disponível Obrigações
Numerário 365                     1.361                  Fornecedores 11.468                12.083                

Seguros Contratados 1.091                  1.091                  
Banco Conta Movimento 8.159                  2.129                  Obrigações Trabalhistas 65.296                94.809                
Total Disponível 8.524                  3.490 Outros Débitos 23.039                10.746                

Outros Créditos e Direitos Obrigações Tributárias 48                       -                      
Banco Conta Mov. Recurso -                      -                      Parcelamentos PIS -                      -                      
Banco Conta Aplicação -                      -                      Parcelamentos IRRF 65                       1.633                  
Banco Conta Aplicação Recurso 32.007                25.968                
Outros Créditos 17.353                23.563                
Total Outros Créditos e Direitos 49.360                49.531

Estoques
Almoxarifados -                      -                      
Total Estoques -                      -                      

Despesas do Exercicio Seguinte
Seguros a Apropriar 1.091                  1.091                  
Total 1.091                  1.091                  

ATIVO NÃO CIRCULANTE 170.303          175.605 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 358.720          358.720 Parcelamentos 62.571            99.370
Terrenos 70.000                70.000                Parcelamento INSS 38.443                57.458                
Computadores e Periféricos 33.636                33.636                Parcelamento FGTS 19.433                34.137                
Imoveis e Instalações 118.720               118.720               Outras Obrigações 4.695                  7.775                  
Aparelhos Auditivos-Pro Vida 44.144                44.144                
Veículos 29.700                29.700                
Móveis e Utensílios 41.387                41.387                
Equip Comum e Informática 2.161                  2.161                  
Máqs,Equip e Instalações 2.610                  2.610                  
Aparelhos Auditivos 12.310                12.310                
Computadores e Perif Pro Vida 1.838                  1.838                  
Outras Imobilizações 2.215                  2.215                  

Depreciação (190.967) -185.664 Fundo Patrimonial 65.699 9.986
Computadores e Periféricos (33.636) (33.636) Fundo Patrimonial 9.381 9.381
Imoveis e Instalações (21.095) (16.346) Doações 56.557 56.557
Aparelhos Auditivos-Pro Vida (44.144) (44.144) Reservas para Contingências 38861,48 38861,48
Veículos (29.700) (29.700) Superavit/Déficit (39.100) (94.814)
Móveis e Utensílios (41.387) (41.387)
Equip Comum e Informática (2.161) (2.161)
Máqs,Equip e Instalações (2.610) (2.610)
Aparelhos Auditivos (12.310) (12.310)
Computadores e Perif Pro Vida (1.838) (1.838)
Outras Imobilizações (2.086) (1.532)

Intangível
Marcas e Patentes 2.455 2.455
Sistemas de Comunicação 94 94
Total 2.549 2.549

TOTAL DO ATIVO 229.278          229.717 TOTAL DO PASSIVO 229.278          229.717

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2019 2018

Recursos - Comcriaja 19.016             26.000             
Recursos - Pref Mun Jaboticabal 15.300             15.300             
Recursos - Pref Mun Guariba 15.000             15.000             
Recursos - Gov Est São Paulo- Seds 35.621             35.621             
Recursos - Pref Mun Jaboticabal 33.413             38.606             
Recursos - Pref Mun Taquaritinga 40.854             50.000             
Recursos - Pref Mun Pradópolis 10.000             10.000             
Doações 27.290             2.297               
Telemarketing P Física 271.399           316.027           
Telemarketing P Jurídica 4.070               6.452               
Campanha Sukiaki -                  580                  
Festa do Quitute 27.204             25.485             
Créditos Nota Fiscal Paulista 9.041               8.199               
Créditos Recebidos Seguros -                  413                  
Campanha Bolinho de Bacalhau -                  1.880               
Centro Audiológico 9.428               10.315             
Curso de Libras 937                  2.480               
Venda de Pilhas 695                  430                  
Festa Junina 293                  -                  
Pagode Show 8.982               4.859               
Campanha Sorvete -                  5.378               
Receitas Financeiras 177                  120                  
Despesas Operacionais -                  
Descontos Obtidos -                  (34)                  

TOTAL RECEITAS 528.721         575.409         

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Serviços voluntários -                  

TOTAL RECEITAS 528.721       575.409       

Despesas Gerais (35.194)            (12.167)            
Despesa - Festa do Quitute (11.115)            (10.103)            
Despesas Financeiras (5.616)              (9.737)              
Despesas Tributárias (8.080)              (9.515)              
Despesas recursos próprios convênios (1.107)              (8.741)              
Despesa - Telemarketing (240.113)          (370.931)          
Despesa - Comcriaja (19.016)            (26.000)            
Despesa - Seds  (35.621)            (35.621)            
Despesa - Pref Mun Jaboticabal   (15.300)            (15.300)            
Despesa - Pref Mun Jaboticabal (33.413)            (38.606)            
Despesa - Pref Mun Guariba (15.000)            (15.000)            
Despesa - Pref Mun Taquaritinga (40.854)            (50.000)            
Despesa - Pref Mun Pradópolis (10.000)            (10.000)            
Despesa - Bolinho de Bacalhau -                  (519)                 
Despesa - Sorvete -                  (3.052)              
Despesa - Pagode Show (2.579)              (90)                  

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO  EXERCÍCIO DE 2019

Fundo Patrimonial Superavit/Deficit Total do Fundo 
Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 104.799 -54.841 61.959

Doações e Subvenções -12.000
Fundo Institucional
Superávit/Déficit do exercício -39.973

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 61.959 -39.973 9.987

Doações e Subvenções
Fundo Institucional
Superávit/Déficit do exercício 55.713

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2019 9.987 55.713 65.699

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019
(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2019 31/12/2018

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Superávit do exercício 55.713            (39.973)           
(-) Depreciação 190.967                  185.664                  

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 246.670 145.691

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
Aplicações de Recursos 32.007                    25.968            
Outros Créditos 19.081                    24.810            

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 51.088                    50.778
ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 11.468            12.083            
Contas a Pagar 63.576            102.563                  
Obrigações Trabalhistas 77.276            94.340                    
Outros Débitos 11.176            10.746                    

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP 163.496 219.732                  
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 461.254 416.201                  
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado -                 -                 

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 0

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aquisição de Empréstimo Bancário -                           -                           
Aumento de Capital -                           -                           

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           -                           
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 8.524 3.490
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 3.490                       1.763                       
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 5.034              1.726              
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 8.524                       3.490                       

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APÁS
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO

 EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2019

NOTA 1 – Contexto Operacional
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APÁS, situada na 

Avenida Capitão Francisco Borges de Godoy Macota nº 51 CEP 14.883-390, Bair-
ro Recreio dos Bandeirantes, no município e comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ 50.406.958/0001-55, tem como finalidade:

I – promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência 
auditiva ou surdos, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos, idosos, 
buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; II – prestar serviço de 
habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção 
de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando 
atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou 
cumulativa às pessoas com deficiência auditiva ou surdos e para suas famílias; 
III- prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência auditiva ou 
surdos;

A entidade é reconhecida como de utilidade pública, consoante Lei Munici-
pal n° 1.466 de 22/10/1979, pela Lei Estadual nº 3.803 de 22/08/1983 e pela Lei 
Federal nº 735 de 13/08/2001. É administrada por uma diretoria colegiada, com 
mandato trienal. As contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

Sua natureza social e econômica é de caráter beneficente, filantrópico e sem 
fins lucrativos ou econômicos, proporcionando aos usuários a prestação de servi-
ços totalmente gratuitos.

Tem com objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de rele-
vância pública e social.:

NOTA 2 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA
2.1 As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, eviden-

ciadas com e sem gratuidades e identificadas pelas atividades desenvolvidas pela 
entidade de forma segregada;

2.2 As receitas decorrentes de  gratuidades, doações, subvenções, contribui-
ções e aplicações de recursos são registradas em contas próprias e reconhecidas no 
momento do desembolso (efetiva aplicação do recurso);

2.3 Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos objetivos so-
ciais. No tocante às despesas, predominam os gastos com folha de salários e encar-
gos, trabalhistas e previdenciários, para gerir os projetos assistenciais. Há despesas 
administrativas para  execução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, 
assim como as despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuá-
rios é realizado totalmente de forma gratuita.

NOTA 3 – TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL
3.1 INSS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – INSS - Instituto Nacional 

da Seguridade Social – Valor da renúncia obtida de R$ 87.241.95
3.2 COFINS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA 

FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 16.133.11. 
3.3 ISS – Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jabotica-

bal patronal no valor da renúncia obtida de R$ 16.125.88.
3.4 IRPJ e CSLL – Sujeito ativo da obrigação tributária Governo Federal 

(UNIÃO)- Valor da renúncia do IRPJ R$ 8.356.97 – Valor da renúncia da CSLL 
R$ 5.014.18.    

NOTA 4 – TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO RECEBIDOS E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

TERMO DE COLABORAÇÃO’
Prefeitura Municipal de Guariba
Total do Projeto ................................. R$ 15.000,00
Recurso Municipal............................. R$ 15.000,00
Recursos Empregados........................ R$ 15.000,00

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SEDS 
Total do Projeto...................................R$ 35.911,26
Recurso Estadual................................ R$ 35.621,18
Recursos Próprios............................... R$    290,03

Recursos Empregados............................ R$ 35.911,26

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – S.M. SAÚDE
Total do Projeto..................................... R$ 16.048,09
Recurso Municipal.................................R$ 15.300,00
Recursos Próprios................................. R$    748,09  
Recursos Empregados........................... R$ 16.048,09

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
Total do Projeto .................................... R$ 33.413,35
Recurso Federal .................................... R$ 33.413,35
Recursos Empregados .......................... R$ 33.413,35

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - COMCRIAJA
Total do Projeto..................................... R$ 19.015,92
Recurso Municipal................................ R$ 21.732,48
Recurso a Devolver............................... R$  2.716,56
Recursos Empregados........................... R$ 19.015,92

Prefeitura Municipal de Pradópolis
Total do Projeto..................................... R$ 10.069,02
Recurso Municipal.................................R$ 10.000,00
Recursos Próprios................................. R$     69,02  
Recursos Empregados........................... R$ 10.069,02

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Total do Projeto..................................... R$ 50.000.00
Recurso Municipal.................................R$ 50.000,00
Recurso Utilizado 2019......................... R$ 40.853.70
Recurso a ser útil.2020.......................... R$  9.146.30  
Recursos Empregados........................... R$ 40.853.70

NOTA 5 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA 
5.1 Não se aplica.
NOTA 6 – RECURSOS COM RESTRIÇÃO
6.1 Não se aplica.
NOTA 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES
7.1 Nihil.
NOTA 8 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – GARANTIAS 
8.1 Nihil.
NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS 
9.1 Nihil.
NOTA 10 – EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - LDB (EDUCA-

CIONAL)
10.1 Não se aplica.
NOTA 11 – IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO 

e AMORTIZAÇÃO 
11.1Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisi-

ção reduzido por depreciação acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A 
depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com base na vida útil estimada 
dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das premis-
sas de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não há benefícios eco-
nômicos futuros de uso continuo do ativo. Qualquer perda ou baixa de um item do 
imobilizado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido do resultado. 

NOTA 12 – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS 
ATENDIMENTOS

10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recur-
sos provenientes de subvenções e convênios.

NOTA 13 – SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS
13.1 As gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R$ 

169.204.40 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Quatro Reais e Quarenta 
Centavos) gratuidades essas objeto de prestação de contas nos respectivos órgãos 
governamentais convenentes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias 
aos usuários em geral. 

NOTA 14 – DEMONSTRAÇÃO CUSTO x VALOR RECONHECIDO
14.1 Não se aplica. O valor reconhecido cobriu os custos dos serviços prestados.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL

1 - Ativo

1.1 Disponível
     2019   2018
Caixa          365.37    1.361,14
Banco do Brasil – c/c 7822-0   3.372.48    2.126,05
Banco Santander – c/c 13.000705-3   4.786.16           0,00
TOTAL     8.524.01    3.487,19

1.2 Aplicações Financeiras
     2019   2018
Banco do Brasil – 1003-0         51.63           0,03
Banco do Brasil – 27053     1.247.50         11,45
Banco do Brasil – 1297-1        216.33       650,39
Banco do Brasil – 1836-8  25.140.76  25.240,70
Banco do Brasil – 37788-0         98.81         54,87
Banco do Brasil – 37787-2    5.252.00         10,85
TOTAL   32.007.03  25.968,29

1.3 Outros Créditos
     2019   2018
Adiantamento a Fornecedores    8.907.11  15.977,61
Recurso Municipal a Receber    2.550.00    1.275,00
Recurso Federal a Receber      1.199.66    2.094,60
Recurso Seds a Receber     2.968.39    2.968,39
TOTAL   15.625.16  22.315,60

1.4 Tributos a Recuperar   
     2019   2018
IRRF      1.017.12    1.017,12
INSS         230.07       230,07
PIS         480.87           0.00
TOTAL     1.728.06    1.247,19

1.5 Despesas do Exercício Seguinte   
     2019   2018
Seguros a Apropriar        1.091.28       1.091,28
TOTAL        1.091.28       1.091,28

1.6 Ativo Não Circulante

1.6.1 Imobilizado
     2019  2018
Terrenos      70.000.00     70.000,00
Computadores e Periféricos      33.636.00     33.636,00
(-) Depreciação     -33.636.00    -33.636,00
Imóveis e Instalações     118.719.62   118.719,62
(-) Depreciação      -21.095.18    -16.346,40
Aparelhos Auditivos – Pro Vida    44.144.00     44.144,00
(-) Depreciação     -44.144.00    -44.144,00
Veículos      29.700.00     29.700,00
(-) Depreciação     -29.700.00    -29.700,00
Móveis e Utensílios      41.386.75     41.386,75
(-) Depreciação     -41.386.75    -41.386,75
Equipamentos Comunicação e Informática      2.161.00       2.161,00
(-) Depreciação       -2.161.00      -2.161,00
Máquinas,Equipam e Instalações      2.610.00       2.610,00
(-) Depreciação       -2.610.00      -2.610,00
Aparelhos Auditivos     12.310.00     12.310,00
(-) Depreciação     -12.310.00    -12.310,00
Computadores e Periféricos Pro Vida      1.838.00       1.838,00
(-) Depreciação       -1.838.00      -1.838,00
Outras Imobilizações       2.215.00       2.215,00
(-) Depreciação       -2.085.83      -1.532,08
TOTAL VALOR ORIGINAL  358.720.37   358.720,37
(-) Total da Depreciação  -190.966.76  -185.664,23
TOTAL   -167.753.61  -173.053,14

1.7 Intangível 
     2019   2018
Marcas e Patentes        2.455.00       2.455,00
Sistemas de Computação            93.90            93,90
TOTAL        2.548.90       2.548,90

2 – PASSIVO
2.1 Obrigações Tributárias   
     2019   2018
ISS Retido a Recolher             48.14          468,50
TOTAL             48.14          468,50

2.1.1 Obrigações
     2019   2018
Fornecedores      11.467.96     12.082,58
Seguros a Pagar        1.091.28       1.091,28
IRRF S/Folha a Recolher       1.555.69       1.683,56
Contribuição Sindical a Recolher          827.51          827,51
INSS a Recolher – Segurados      8.883.76       2.005,32
FGTS a Pagar        16.881.15     11.238,31
PIS s/Folha a pagar        7.080.72       4.579,83
Férias a Pagar            327.37              0,00
Rescisões Trabalhistas a Pagar       3.878.18       6.078,18
Salários a Pagar         9.085.71     10.461,67
Salários a Pagar           992.80              0.00
13° Salário a Pagar          579.71              0,00
Salários a Pagar – Seds               0.00       1.943,99
Salários a Pagar – Comcriaja       2.450.00              0,00
Salários a Pagar – PM Jaboticabal         800.00       1.581,48
Salários a Pagar – PM Taquaritinga      6.529.60       6.926,19
Indenização Trabalhista a Pagar      5.424.00     47.014.00
TOTAL      77.855.44   107.513.90

2.1.2 Outras Obrigações 
     2019   2018
Recurso a Devolver - Comcriaja      2.716.56              0,00
Acordo Progr NF Paulista a Pagar      2.620.00              0.00
Parcelamento IRRF s/Folha            65.47       1.633,09
TOTAL        5.402.03       1.633,09

2.1.3 Outros Débitos  
     2019   2018
Cheques a Compensar – Bco Brasil       8.555.87     10.746,13
TOTAL        8.555.87     10.746,13

2.2 Passivo Não Circulante 
     2019   2018
Parcelamento INSS     16.879.22     15.990,26
Parcelamento FGTS              0.00       3.720,50
Parcelamento INSS Pert     21.563.38     41.467,26
Parcelamento FGTS 01/2016 à 09/2017    19.433.45     30.416,64
TOTAL      57.876.05     91.594,66

2.2.1 Outras Obrigações  
     2019   2018
Contas a Pagar         4.695.44       7.775,25
TOTAL        4.695.44       7.775,25

2.3 Fundo Social (Patrimônio Social)
     2019   2018
Fundo Institucional     65.698.78       9.985.56
Resultado Exercícios em Curso    55.713.22    -94.813.67

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2019.



8 SÁBADO, 12 DE DEZEMBO DE 2020

Cobrar contribuição previdenciária de 
aposentados é confi scar direitos 

e se ausentar de deveres
Sancionada em março deste ano, a Reforma da Previdência Es-

tadual (Lei 1354/2020), sob a proposta de equilibrar as contas públicas 
de São Paulo, trouxe um item pernicioso em sua essência. O artigo 31, 
parágrafo 2º, indica que “havendo défi cit atuarial no âmbito do Regime 
Próprio de Previdência do Estado, a contribuição dos aposentados e pen-
sionistas (...) incidirá sobre o montante dos proventos de aposentadorias 
e de pensões que supere 1 salário mínimo nacional.” Em resumo, se o 
Governo declarar que há défi cit na Previdência, os aposentados que con-
tribuíram durante toda a vida profi ssional serão os responsabilizados e 
vão precisar cobrir o rombo.

 Em junho deste ano, o Governador publicou o Decreto 
65.021/2020, em que declarou défi cit atuarial na Previdência, ou seja, 
insufi ciência de recursos. De imediato, a SPPrev estabeleceu a cobrança 
para os aposentados e pensionistas, dando o prazo de 90 dias para o início 
dos descontos. Em vigor desde o holerite do mês de outubro, a cobrança 
tem gerado indignação e revolta. 

 Desde a publicação do Decreto, Entidades representativas dos 
servidores públicos do Estado têm atuado para barrar o desconto de dife-
rentes formas. A Associação de Professores Aposentados do Magistério 
Público do Estado de São Paulo (Apampesp), por exemplo, entrou com 
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. Como outros Sindicatos e As-
sociações também entraram na Justiça para barrar o mesmo desconto, a 
questão foi parar no STF e, neste momento, aguarda o julgamento em 
sede de Repercussão Geral no Supremo, denominado TEMA 933.

 No dia 10 de novembro, um pedido de impeachment contra o 
Governador e assinado por dezenas de Entidades foi protocolado na As-
sembleia Legislativa, pelo cometimento de crime de responsabilidade por 
descumprimento das Constituições Federal e Estadual. Dois projetos de 
lei em tramitação na Casa, o PDL 22/2020, de autoria do deputado Carlos 
Giannazi, e o PDL 39/2020, da deputada Professora Bebel, buscam sus-
pender a cobrança da contribuição no âmbito legislativo.

 Ao estabelecer uma cobrança de quem já contribuiu, o Go-
vernador confi sca o salário dos aposentados e pensionistas do Estado. 
Os servidores estão pagando a mesma contribuição duas vezes, pois o 
desconto ocorre em cima do que já foi cobrado e pago, durante mais de 
três décadas de vida dedicadas ao funcionalismo público. São mais de 3 
décadas de contribuição, e agora os aposentados se sentem violentados, 
diante de uma clara transgressão à lei, uma afronta à Constituição e à dig-
nidade humana. O Governador joga a responsabilidade sobre aposentados 
e pensionistas ao passo em que oferece a grandes empresas, devedoras de 
impostos, isenções fi scais que custam mais de R$ 20 bilhões por ano aos 
cofres do Estado.

 Em meio a tantos absurdos, os aposentados e pensionistas do 
Estado conclamam ao Governador, a quem falta responsabilidade e sensi-
bilidade social, aos deputados estaduais, que deram aval a esta grave vio-
lação de direitos, e a toda a sociedade pela reversão urgente e necessária 
desta cobrança abusiva. 

  Por Walneide Romano, presidente da Apampesp


