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QUE O NATAL SEJA, PARA CADA UM DE NÓS, A 

OPORTUNIDADE DE APERTAR OS LAÇOS DE AFETO, 

REUNIR QUEM AMAMOS E AGRADECER PELA VIDA! 

É HORA DE RENOVAR O ÂNIMO E UNIR FORÇAS PARA 

CONSTRUIRMOS UM FUTURO MELHOR.
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Setor imobiliário estima manter crescimento em 2021

Elton Alisson | Agên-
cia FAPESP – O Governo 
de São Paulo lançou o 
programa de inovação 
IdeiaGov, com o objeti-
vo de utilizar soluções 
trazidas pelo mercado e 
pela sociedade para de-
safios do poder público 
estadual, de modo a ofe-
recer melhores serviços 
públicos para o cidadão 
e mais eficiência na ges-
tão pública.

Apoiado pela FAPESP, 
o programa atua em três 
frentes de ação. Uma de-
las é como espaço de en-
contro entre diferentes 
atores do ecossistema 
de empreendedorismo 
de impacto e do sistema 
de ciência, tecnologia e 
inovação no Estado de 
São Paulo. A segunda, 
por meio da aceleração 
de negócios que resol-
vam problemas de inte-
resse público e comple-
mentem o trabalho do 
governo. E a terceira, por 
meio de desafios criados 
a partir de demandas de 
órgãos do governo pau-
lista que potencializam 
a relação e a contratação 
de soluções inovadoras.

“A iniciativa tem como 
objetivo tornar o Gover-
no de São Paulo referên-
cia internacional em ino-
vação no setor público 
e também impulsionar 
o desenvolvimento eco-
nômico com compras 
públicas de inovação, 
principalmente dando 
oportunidade para star-
tups, pequenas e médias 
e empresas inovadoras 
em geral”, disse Patricia 
Ellen, secretária de De-
senvolvimento Econô-
mico do Estado de São 
Paulo, no lançamento do 
programa, em junho.

O Impact Hub – organi-
zação brasileira conecta-
da a uma rede global de 

P/ LUCAS RAMOS

empreendedores, com o 
propósito de desenvol-
ver soluções e negócios 
de transformação – foi 
escolhido para operacio-
nalizar o programa.

“As secretarias de Go-
verno e de Desenvolvi-
mento Econômico, que 
idealizaram o programa, 
perceberam a importân-
cia de trazer uma orga-
nização como o Impact 
Hub para executar uma 
iniciativa como essa, 
que busca encontrar 
soluções para desafios 
transversais e comple-
xos encontrados na ges-
tão pública estadual e 
que são comuns a outras 
esferas de governo no 
Brasil e no mundo”, diz 
à Agência FAPESP Feli-
pe Massami Maruyama, 
diretor de inovação em 
governo do Impact Hub 
e que está à frente da 
iniciativa.

O legado do Pitch Gov
O IdeiaGov trouxe 

muito dos aprendizados 
do Pitch Gov – uma ini-
ciativa também lançada 
pelo Governo do Estado 
de São Paulo, no final de 
2015, em parceria com a 
Associação Brasileira de 
Startups, com o objetivo 
de identificar soluções 
inovadoras desenvolvi-
das por startups para so-
lucionar desafios da ad-
ministração pública nas 
áreas de educação, esta-
tística e análise de da-
dos, finanças públicas, 
habitação, saneamento e 
energia, saúde, transpa-
rência e transportes.

Uma das limitações do 
programa, que na primei-
ra edição recebeu mais 
de 300 propostas de so-
luções desenvolvidas 
por startups nas áreas 
de saúde, educação e fa-
cilidades ao cidadão, das 
quais nove foram selecio-
nadas, era a dificuldade 
na implementação dos 
projetos pelo governo.

Algumas das razões 
identificadas foram a fal-
ta de fomento e de apoio 
na etapa de testes, o de-
salinhamento interno 
com a equipe que imple-
mentaria a solução, as-
sim como o fato de não 
ser prevista e não haver 

uma legislação amadu-
recida o suficiente que 
desse conta dos diversos 
caminhos que as propos-
tas inovadoras selecio-
nadas poderiam seguir, 
explica Maruyama.

“O Pitch Gov, na oca-
sião do lançamento do 
programa, não pôde des-
frutar, por exemplo, do 
amadurecimento de le-
gislações surgidas poste-
riormente, como o novo 
Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, 
que trouxe o arcabou-
ço jurídico que poderia 
contribuir na implemen-
tação de soluções inova-
doras”, afirma.

Sancionado no início 
de 2016, o novo mar-
co legal regulamenta as 
parcerias de longo prazo 
entre os setores público 
e privado, dá maior fle-
xibilidade de atuação às 
instituições científicas, 
tecnológicas e de inova-
ção (ICTs) e às respecti-
vas entidades de apoio.

Uma das inovações 
da legislação é a possi-
bilidade de dispensa de 
licitação, pela adminis-
tração pública, nas con-
tratações de serviços ou 
produtos inovadores de 
micro, pequenas e mé-
dias empresas.

Estabelece, ainda, a 
possibilidade de uti-
lização do Regime Di-
ferenciado de Contra-
tações Públicas (RDC) 
para ações em órgãos e 
entidades dedicados à 
ciência, tecnologia e ino-
vação. E prevê a possibi-
lidade de governadores 
e prefeitos estabelece-
rem regime simplifica-
do, com regras próprias 
para as aquisições nes-
sas áreas.

“Mas, mesmo assim, 
o programa Pitch Gov 
representou um marco 
porque trouxe à tona a 
importância da intera-
ção com o ecossistema 
de empreendedorismo e 
das políticas de inovação 
aberta orientadas por 
demandas do governo, 
sendo uma referência 
para muitas iniciativas 
que surgiram desde en-
tão”, avalia Maruyama.

Na segunda edição do 

Pitch Gov, em 2017, a FA-
PESP lançou uma chama-
da conjunta do Progra-
ma Pesquisa Inovativa 
em Pequenas Empresas 
(PIPE) com o Pitch Gov, 
por meio da qual foram 
selecionados oito proje-
tos de pesquisa.

Combate à COVID-19
Com base nesse diag-

nóstico do Pitch Gov e 
com um arcabouço re-
gulatório mais maduro 
e testado, o IdeiaGov foi 
delineado não só para 
fazer a conexão entre as 
soluções do mercado e 
da sociedade com os de-
safios do poder público, 
mas também para apoiar 
em toda a jornada, desde 
o suporte aos servidores 
públicos na estrutura-
ção dos problemas até 
na implementação das 
inovações pelo governo 
por meio das diversas 
modalidades jurídicas 
existentes, explica o es-
pecialista.

O primeiro programa-
-piloto do IdeiaGov é di-
recionado a identificar 
novas tecnologias e so-
luções inovadoras com 
potencial para combater 
e minimizar os impactos 
do novo coronavírus, o 
SARS-CoV-2, na saúde da 
população.

O programa é dividido 
em duas modalidades. 
A primeira, denominada 
“Desafios do Governo”, 
se dedica a encontrar 
soluções inovadoras de 
empresas e organizações 
de pesquisas de qual-
quer porte para desafios 
concretos voltados ao 
enfrentamento do coro-
navírus no cenário atual. 
O primeiro chamamento 
dessa modalidade tem 
como desafio a realiza-
ção de testes para o diag-
nóstico da COVID-19, de 
forma a torná-los aces-
síveis para programas 
de saúde pública e re-
plicáveis para alcançar 
o maior número possível 
de pessoas.

A segunda modalida-
de, nomeada “Ofertas 
tecnológicas do merca-
do”, é um canal de en-
trada para receber pro-
postas de tecnologias 
relacionadas ao combate 

da COVID-19, sejam de 
produtos, serviços ou 
processos para a área da 
saúde pública. Entre os 
critérios gerais para sele-
ção estão o grau de ino-
vação das soluções apre-
sentadas, o potencial de 
adoção por órgãos da 
administração pública, 
o perfil da empresa e da 
equipe envolvida e a ma-
turidade da tecnologia.

As empresas terão 
acesso às equipes técni-
cas do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de 
Medicina da Universida-
de de São Paulo (FM-USP) 
e do Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT), 
além de infraestrutura 
laboratorial e de equipa-
mentos especializados 
para orientação, apoio 
na execução de provas 
de conceito, casos de 
uso real, testes-piloto 
e troca de informações 
técnicas. Além disso, a 
iniciativa também pos-
sui o apoio de diversas 
organizações com atua-
ção nas áreas de geração 
de negócios, a partir de 
ciência e tecnologia, ino-
vação em governo e tec-
nologias sociais, como 
a Wylinka e o Instituto 
Tellus.

Ao final do ciclo de 
ambas as modalidades, 
as soluções validadas 
poderão ter acesso a li-
nhas de financiamento 
e/ou contratação de suas 
soluções por órgãos pú-
blicos.

As inscrições das pro-
postas para o primeiro 
desafio podem ser feitas 
até o dia 10 de agosto 
pelo site www.ideiagov.
sp.gov.br.

“A proposta é lançar 

vários desafios dentro de 
macrotemas, como o da 
COVID-19, possibilitan-
do a articulação de par-
ceiros que nos apoiem 
em diferentes etapas de 
desenvolvimento das 
melhores soluções”, diz 
Maruyama.

O novo edital do Ideia-
Gov busca identificar 
soluções tecnológicas e 
inovadoras que permi-
tam o monitoramento 
dos sinais vitais e/ou 
operação remota de me-
dicação de pacientes in-
ternados. As inscrições 
das propostas podem 
ser feitas até o dia 12 de 
agosto, também pelo site 
www.ideiagov.sp.gov.br.

As propostas serão 
analisadas por um grupo 
de especialistas, com-
posto por representan-
tes de órgãos do governo 
interessados em com-
prar ou implementar as 
soluções selecionadas, 
além de considerar os 
critérios específicos de 
cada um dos editais.

“Esses profissionais 
irão avaliar diferentes 
aspectos das propostas, 
indicando quando testá-
-las ou validá-las dentro 
de um ambiente de uso 
real, como o hospitalar, 
por exemplo, para, a 
partir disso, verificar o 
potencial da implemen-
tação seja por meio de 
uma compra pública ou 
de outras formas”, diz 
Maruyama.

Fonte: https://
a g e n c i a . f a p e s p . b r /
p r o g r a m a - i d e i a g o v -
-pretende- fomentar-
-a-inovacao-por-meio-
-de-demandas-gover-
namentais/33815/#.
XyvNSv8f-Ao.whatsapp

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 

em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos 
MARIELLE MOMESSO, portadora do CTPS 5856855 
série 0030/SC, a comparecer na empresa ACENI - UNI-
DADE UPA JABOTICABAL, CNPJ. 01.476.404/0001-
19,  localizada a Rua Sete de Setembro, 750, Centro, 
Jaboticabal/SP, a fim de retornar ao emprego ou justifi-
car as faltas desde 16/11/2020, dentro do prazo de 72hs 
a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente o contrato de trabalho, nos termos da 
letra “i” do art. 482 da CLT. 

Jaboticabal, 18 de Dezembro de 2020.
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Sim, o Natal de Jesus altera 
a psicosfera do mundo

Nós, Espíritas, te-
mos a consciência de 
que a psicosfera de 
cada ambiente se faz 
a partir da qualidade 
do pensamento e da 
união desses pensa-
mentos. 

Então, a sua psi-
cosfera mental, que 
se reflete em toda a 
sua ‘vibe’, depende 
da qualidade do que 
você pensa, que é a 
base do que você sen-
te e, por consequên-
cia, de como você age. 

O mesmo acontece 
para outros ambien-
tes: lar, rua, bairro, 
cidade, Estado, País e 
o planeta Terra. Tudo 
é questão de compa-
tibilidade fluídico/
energética. 

Neste ponto, a lem-
brança da imagem 
doce a amorosa do 
nascimento de Jesus 
é um estímulo vigo-
roso ao pensamento 
dos espíritos encarna-
dos e desencarnados 
vinculados ao nosso 
planeta. 

Alguém pode ale-
gar que nem todos na 
Terra são cristãos. É 
verdade. Mas, sendo 
ou não, serão bene-
ficiados por aqueles 
que sentem a essên-
cia Divina de Jesus, 
independentemente 
de abraçarem uma 
denominação religio-
sa ou não. 

Um rastro de luz se 
faz na psicosfera do 
planeta nesses dias, 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

enchendo e preen-
chendo a intimidade 
dos seres com espe-
rança e renovando 
as expectativas do 
porvir. Vibra a luz e o 
bem que nos alimenta 
em Verdade e Vida, e 
que muitas vezes, no 
dia a dia, não nos da-
mos conta ou despre-
zamos!

Feliz Natal! E, a par-
tir do Natal, feliz Ano 
Novo, renovado em 
esperança e bem!

A seguir, trechos 
de um texto sobre 
o Natal, da querida 
Meimei, através da 
psicografia de Chico 
Xavier:

Ao clarão do Natal, 
que em ti acorda a 
música da esperan-
ça, escuta a voz de 
alguém que te busca 
o ninho da própria 
alma!... Alguém que 
te acende a estrela 
da generosidade nos 
olhos e te adoça o 
sentimento, qual se 
trouxesses uma harpa 
de ternura escondida 
no peito.

Sim, é Jesus, o ami-
go fiel, que volta. (...) 
Ele te fala no íntimo, 

rogando perdão para 
os que erram, socorro 
aos que sofrem, aga-
salho aos que tremem 
na vastidão da noite, 
consolação aos que 
gemem desanimados 
e luz para os que ja-
zem nas trevas.

Não hesites! Ouve-
-lhe a petição e faze 
algo!... Sorri de novo 
para os que te ofen-
deram; abençoa os 
que te feriram; divide 
o farnel com os irmão 
em necessidade; en-
trega um minuto de 
reconforto ao doente; 
oferece uma fatia de 
bolo aos que moram, 
sozinhos, sob ruínas 
e pontes abandona-
das; estende um len-
çol macio aos que es-
peram a morte, sem 
aconchego do lar; 
cede pequenina parte 
de tua bolsa no auxí-
lio às mães fatigadas, 
que se afligem ao pé 
dos filhinhos que en-
languescem de fome, 
ou improvisa a felici-
dade de uma criança 
esquecida.

Não importa se 
diga que cultivas a 
bondade somente 

hoje quando o Natal 
te deslumbra!... CO-
MECEMOS A VIVER 
COM JESUS, AINDA 
QUE SEJA POR AL-
GUMAS HORAS, DE 
QUANDO EM QUAN-
DO, E APRENDEMOS, 
POUCO A POUCO, A 
ESTAR COM ELE, EM 
TODOS OS INSTAN-
TES, tanto quanto ele 
permanece conosco, 
tornando diariamente 
ao nosso convívio e 
sustentando-nos para 
sempre.

********
Sônia Monteiro Pa-

vanelli é jornalista, 
nascida em família 
espírita, palestran-
te espírita e atua no 
Centro Espírita A 
Caminho da Luz, na 
Alameda Rafael Li-
nardi, 160 – Jardim 
Morumbi - Jabotica-
bal/SP. HORÁRIOS DE 
EVANGELHO E PAS-
SE: Seg.19h; Ter.Qua.
Sex.14h; Qui.13h30; 
Sáb.9h e 18h; 
Dom.18h. Facebook.
com/ ceacaminho-
daluzjab e youtube.
com/ Centro Espírita 
A Caminho da Luz de 
Jaboticabal

O PIRES

(JOSÉ ROBERTO 
BOTTINO)

O Padre Antonio 
Vieira ensina que a 
vida e o tempo nun-
ca param; e, o indo, 
estando ou encami-
nhando ou parados, 
todos sempre e com 
igual velocidade pas-
samos. O importan-
te é que o momento 
onde determinado 
fato ocorreu, deve 
ser relembrado.

Relembrar fatos da 
vida de SALVADOR 
EUGÊNIO PULLO, ho-
mem simples, humil-
de e sem maldade, 
é um dever, é uma 
obrigação de engres-
sar o tempo, trans-
portando-o aqueles 
que não conheceram.

Salvador, conheci-
do como “corre ou-
tra”, era um dançari-
no. Dançava em vida 
e com a vida.

Tudo era um baile.
Vivia em São Paulo. 

Dançava no famigera-
do “Som de Cristal”. 
Já maduro, mudou-se 
para Jaboticabal.

Certa feita, sob a 
acusação de ser cam-
bista do jogo do bi-
cho, foi preso.

Procurado por in-
contáveis amigos de 
“corre outra”, fui à 
delegacia.

O Delegado de Po-
lícia, Dr. Luiz Carlos 
Pires, profissional 
íntegro, culto, com-
petente e educado, 
recebeu-me com a 
educação que lhe 
era – e o é – peculiar. 
Mostrei-lhe que, a 
meu sentir, o “corre 
outra” não oferecia 

qualquer tipo de ris-
co para a sociedade, 
não possuía pericu-
losidade. Pelo seu 
passado e pelo fato 
que estava sendo 
acusado, não por um 
ato criminoso, mas 
por mera conduta 
contravencional, não 
deveria ficar na mes-
ma cela com presos 
criminosos, pois de 
todos é sabido que a 
prisão não recupera 
ninguém. A prisão, 
em verdade, é escola 
pública onde os de-
linquentes transmi-
tem conhecimentos, 
métodos e formas 
para que os demais 
detentos se aperfei-
çoem na prática de 
outros crimes.

Como estudioso 
de Política Penal e 
do Sistema Jurídi-
co Penal, o Dr. Pires 
aquiesceu com as 
ponderações.

Em seguida, disse-
-me:

- Você aceita um 
café?

- R e s p o n d i - l h e , 
sim!

- Sabe, disse o De-
legado, vou convi-
dar o “corre outra” 
para tomar um café 
conosco, o que você 
acha?

- Ótimo, respondi
Assim foi feito.
Adentrando à sala, 

“corre outra” cum-
primentou a todos, 
enalteceu o serviço 
de todos os policiais 
que se encontravam 
na sala: escrivão, in-
vestigador e o Dele-
gado Pires.

Ato contínuo, o de-
legado ofereceu-lhe 
uma xícara de café.

Sendo hilariante, 
produtor de gigan-
tesca ironia, respon-
deu ao Delegado:

- Muito obrigado, 
doutor, não posso 
aceitar o café porque 
não me dou com o 
Pires!  
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HOMENAGEM/DESTAQUEP/ Reginaldo Coelho 
ARMAZÉM LESSI 

desde 1895.
Italianos de Veneza 

tinham uma só certe-
za: haveriam de ven-
cer nesta terra nova 
e dadivosa. SANTO E 
AMÁBILE  vinham de 
Descalvado, traziam 
na mudança os frutos 
da esperança: Pedro, 
Amélia e Domingos, 
Jaboticabal generosa 
viu-lhes nascer mais 
oito valentes rebentos 
: Savério , João, Ama-
deu, Ernesto, Hum-
berto, Maria Regina, 
Clara e Regina, filhos 
de espíritos austeros 
e amorosos, deixaram 
em sua passagem lu-
minosa, exemplos de 
dignidade e de fé na 
sua família, nos ami-
gos e na justiça de 
Deus . Parabéns fa-
mília Lessi pelos 125 
anos de uma linda 
história em atividade,  
aplausos  de todo Gru-
po Túnel do Tempo 
Jabuka

Em nome de toda Diretoria do Grupo 
Túnel do Tempo Jabuka.. nossos sinceros 
votos de um Feliz e Santo Natal!
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Transforme o Ano Novo com 21 dicas 
para renovar as energias

A neurociência expli-
ca que 21 dias é o tem-
po que o cérebro precisa 
para se adaptar a uma 
mudança. Com base nis-
so, a escritora, bióloga, 
benzedeira e terapeu-
ta holística, Jacqueline 
Naylah traçou um plano 
de três semanas para 
começar o ano de 2021 
com novos hábitos. São 
21 técnicas simples que 
vão transformar a vida 
de quem quer cumprir 
os objetivos.

Um ano inteiro está 
para surgir e é chega-
da a hora da mudança. 
Então, veja 21 dicas e 
comece 2021 com o pé 
direito:

Dia 1 - Sopre canela: 
existe um ritual do so-
pro de canela no 1º dia 
de cada mês, mas você 
também pode definir o 
início de cada ciclo de 
sua vida. O sopro da 
canela é muito simples: 
basta colocar um pu-
nhado de canela em pó 
em suas mãos e soprar 
em sua porta de entra-
da, de fora para dentro, 
pedindo prosperidade e 
abundância.

Dia 2 - Organize seus 
armários e gavetas: se-
pare uma caixa para o 
que deve ser jogado 
fora e outra para do-
ações. Remova o pó, 
crie caixas com rótulos 
para melhor visualiza-
ção. Otimize! Facilite o 
manuseio, deixe ao seu 

alcance o que você utili-
za com frequência. De-
sapegue, priorize o seu 
tempo e libere espaços 
para novas energias.

Dia 3 – Cuide da sua 
saúde: se você ainda vi-
bra na energia da pregui-
ça, podemos selar um 
trato agora: vamos co-
meçar por algo bem sim-
ples? Uma caminhada 
de 15 minutos por dia, 
pode ser? Tenho certeza 
de que aos poucos você 
sentirá vontade de cami-
nhar mais e mais.

Dia 4 - Eu amo meu 
cantinho: organize um 
canto SÓ SEU, seja um 
espaço para meditar, 
orar, estudar e refletir. 
Esse “canto” deve se tor-
nar uma rotina no tem-
po e espaço. Reserve no 
mínimo uns 5 minutos 
do seu dia para esse 
momento. O cantinho 
“SÓ SEU” é um cuidado 
para sua saúde espiri-
tual, física, emocional e 
mental.

Dia 5 – Limpeza das 
crenças: no momento 
do banho, imagine-se 
em uma cascata e essa 
água tem o poder de re-
mover todas as crenças 
que limitam sua prospe-
ridade. Deixe que a água 
caia sobre sua nuca e 
sinta essa fonte limpan-
do seus medos, ansie-
dades e tristezas. Saia 
do seu banho confiante 
de que a água cumpriu 
o papel.

Dia 6 – Autocuidado: 
há quanto tempo você 
não tira um momento 
para cuidar de si? Au-
tocuidado também está 
relacionado com saúde, 
equilíbrio, bem-estar e 
amor. Vou deixar aqui 
algumas dicas fáceis: 
um escalda pés com 
manjericão e bolinhas 
de gude; um banho de 

ervas; uma máscara fa-
cial de argila; ou uma 
hidratação capilar.

Dia 7 - Vida Social: 
como está sua vida so-
cial? Hoje é um ótimo 
dia para conversar com 
aquela pessoa que você 
adora dar boas risadas. 
Aquela que sintoniza 
com você? Então, liga 
pra ela! Sem falar sobre 
problemas, claro!

Dia 8 - Você já elo-
giou alguém hoje? A 
sensação de receber um 
elogio é prazerosa, ini-
gualável. Quando nosso 
trabalho é valorizado, 
reconhecido e elogiado 
também nos impulsiona 
a aprimorar e continuar. 
Elogie o trabalho de al-
guém de modo gentil, 
sorrindo, com o coração 
tranquilo e confiante!

Dia 9 – Adquira co-
nhecimento: reflita 
nesse momento sobre 
alguma área em sua 
vida que você deseja 
transformação. Busque 
por pessoas que sejam 
inspiração e o que elas 
podem oferecer para 
que você adquira mais 
conhecimento: livros, e-
-books, cursos, vídeos, 
palestras.

Dia 10 - Respiração 
Consciente: rotina muito 
corrida, estresse, insônia, 
cansaço? Separe um tem-
po no seu dia, busque 
um lugar para si e perce-
ba-se: o simples exercício 
de inspirar e expirar de 
forma lenta e profunda 
tem o enorme poder de 
oxigenar a mente e acal-
mar o coração.

Dia 11 – Escolha uma 
música para esse mo-
mento da sua vida: ouça 
a canção todos os dias até 
seu sonho sair do plano 
da energia e ser cocria-
do. Algumas opções: The 
Piano Guys (Beethoven’s 

5 Secrets) The Piano 
Guys (Titanium) Simply 
Three (Counting Stars) 
Viva La Vida (Coldplay) 
e Brooklyn Duo (Hallelu-
jah).

Dia 12 – Trate o di-
nheiro como energia: 
dinheiro não é algo 
ruim. Existem inúmeras 
crenças que até hoje nos 
limitam a alcançar pros-
peridade. Está na hora 
de ressignificar o simbo-
lismo do dinheiro. Fazer 
as pazes com ele.

Dia 13 - Espelho, es-
pelho Meu: faça um 
teste: durante 21 dias, 
olhe-se no espelho e re-
pita para você mesmo 
“eu sou maravilhosa(o) e 
a vida é maravilhosa(o). 
Diga com firmeza, con-
vicção, alegria e tenho 
certeza absoluta que 
algo em você e ao seu 
redor irá mudar!

Dia 14 - Sabedoria de 
Cura: uma das técnicas 
que podemos utilizar 
para limpeza de nos-
sos bloqueios e cone-
xão com nossa essência 
divina é a prática de 
Ho’oponopono. A práti-
ca havaiana antiga, com 
vista ao perdão, é com-
posta pelas frases: Sinto 
muito; Me perdoe; Eu 
te amo; Sou grato. Diga 
essas frases sempre que 
tiver um problema. É 
mágico.

Dia 15 - Carta de De-
creto: escreva a seguin-
te frase: No dia XX/XX/
XXXX terei em meu po-
der R$ XXX que chega-
rão até mim de tempos 
em tempos nesse ínte-
rim. Em troca desse di-
nheiro, prestarei o ser-
viço mais eficiente de 
que sou capaz, entrega-
rei a melhor qualidade 
e a maior quantidade 
de serviço como XXX. 
Acredito que terei esse 

dinheiro em meu poder, 
minha fé é tão forte que 
posso ver esse dinheiro 
diante dos meus olhos, 
posso toca-lo com mi-
nhas mãos. Tenho um 
plano para ter esse di-
nheiro e vou seguir 
quando ele for recebido.

Dia 16 – Blinde a sua 
autoestima: a era da 
competição findou! O 
tempo de você acre-
ditar que é menos do 
que alguém também. 
Você é única(o) e mui-
to especial! Autoestima 
não é ego, é valorizar o 
grandioso presente que 
Deus lhe deu: A VIDA.

Dia 17 - Elimine 
Distrações: você está 
focada(o) na transfor-
mação, praticando 
exercícios, realizando 
alinhamentos e, de re-
pente, se distrai e fica 
horas e mais horas no 
celular. Elimine essas 
pequenas distrações. 
Comece a refletir: quan-
tas atividades produ-
tivas, significativas e 
transformadoras cabe-
riam nesse tempo?

Dia 18 - Qual seu so-
nho, meta, objetivo? O 
conceito de felicidade 
é diferente para cada 
um de nós. Por isso, 
em termos de energia, 
é necessário ter clareza 
e definição do que de-
sejamos. Tire os seus 
sonhos da nuvem das 
ideias e mova ele para 
o papel, dessa forma o 
Universo atua com rapi-
dez para eles sejam ma-
terializados.

Dia 19 – Tabela de 
Finanças: pegue um ca-
derno ou uma folha de 
papel e comece a orga-
nizar as suas pendên-
cias, uma a uma, sem 
medo e sem ansiedade. 
Tente manter o coração 
sereno, tranquilo e con-

fiante. Agradeça cada 
vez que quitar uma dívi-
da e honre a quem está 
devendo.

Dia 20 - Um presente: 
você é único e especial! 
Se deseja o melhor, ema-
ne essa energia! Você 
não é merecedora(o) 
de “qualquer coisa”. A 
vida é agora! Convido-
-te a preparar uma mesa 
bonita com uma comi-
dinha que você adora, 
vestir-se como se hoje 
fosse a ocasião super 
especial e dizer para si 
mesma(o): EU MEREÇO!

Dia 21 - Gratidão 
Transforma: faça um 
“potinho da gratidão”. 
A cada motivo para ser 
grata(o) no seu dia es-
creva em um bilhetinho 
e coloque em um pote. 
Dá até para deixar esse 
pote no cantinho “SÓ 
SEU”. Ao término de um 
ano abra-o. Tenho cer-
teza que o próximo ano 
será mais inspirador e 
você será imensamente 
grato pelo ano que pas-
sou.

Caso queria ter aces-
so ao material completo 
do eBook Novo Rumo 
acesse: https://jacque-
naylah.com.br/ebook-
-novo-rumo/

Sobre a autora: Jac-
queline Naylah é cientis-
ta bióloga, biopatologis-
ta, terapeuta holística. 
Aliou seus conhecimen-
tos acadêmicos ao ho-
lismo, trabalhando com 
vivências, cursos e pa-
lestras observando o 
ser humano em sua to-
talidade. Idealizadora 
do Curso de Benzimen-
to, peregrinou por todo 
o país transmitindo seu 
legado a milhares de 
pessoas, além da cria-
ção da versão on-line do 
curso que já chegou em 
seis países. 

Benzedeira e terapeuta holística, Jacqueline Naylah traça um plano de três semanas para começar 2021 com novos hábitos
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 41/2020

UILSON JOSÉ DE MIRANDA Presidente da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, no uso das atri-
buições que lhe compete a legislação vigente 
resolve:

CONSIDERANDO que perdura a situação que ensejou os Atos da 
Presidência nº 17/2020, nº 20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020 
nº 30/2020 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020 
e 40/2020.

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual nº 65.357 de 11 de 
dezembro de 2.020, que estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 
64.881, de 22 de março de 2020 e demais medidas referentes ao controle da pandemia.

Art. 1º. Permanecem vigentes até 31 de dezembro de 2020:
I - as medidas estabelecidas pelos Atos da Presidência nº 

20/2020, nº 25/2020, nº 26/2020, nº 28/2020, nº 29/2020, nº 30/2020, nº 31/2020, 
32/2020, nº 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020 e 40.

II - a suspensão dos prazos processuais das Comissões Especiais de 
Inquérito em curso, observado o teor dos Atos da Presidência nº17/2020, 20/2020, 25/2020, 
26/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 
37/2020, 38/2020, 39/2020 e 40.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir do dia 17 de dezembro de 2020.

Jaboticabal, 30 de novembro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

ERRATA
Onde se lê: “Jaboticabal, 30 de novembro de 2020”. Leia-se: “Jaboticabal 16 de 

dezembro de 2020”

EXTRATOS

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA:  TMO – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EMPRESARIAL PÚ-

BLICA E PRIVADA LTDA
FUNDAMENTO LEGAL:  art. 79, inciso II, cumulado com art. 78, inciso XII, am-

bos da lei Federal 8.666/93.
OBJETO: Rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço especializado 

de consultoria e assessoramento técnico de natureza continuada, presencial e à dis-
tância, na área pública, para suporte à gestão governamental da Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

DATA DA RESCISÃO: 14/12/2020.

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 06/2019
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Jaboticabal
FUNDAMENTO LEGAL: art. 78, inciso XII, da Lei Federal 8.666/93.
OBJETO: Revogação de Licitação, modalidade Pregão Presencial do tipo menor 

preço por empreitada global - Pregão Presencial nº 06/2019 – para contratação de 
empresa para a prestação de serviços especializados de consultoria e assessoramen-
to técnico presencial e a distância aos agentes públicos acerca de procedimentos no 
âmbito da administração publica, conforme especificações constante do edital e seu 
Anexo I (Termo de Referência).

DATA DA REVOGAÇÃO: 14/12/2020.

Serviço essencial, pão de cada dia

P/ JOÃO MARTINS 
NETO

Em meio a tantos de-
cretos definindo quais 
são as atividades essen-
ciais chega-se à conclu-
são de que o serviço es-
sencial é aquele que põe 
comida na mesa. Não há 
como negar que sem o 
trabalho não existe pos-
sibilidade de uma socie-
dade sobreviver.  Todos 
nós já aprendemos que 
apenas isolar-se em casa 
não contribui em nada 
para a sobrevivência. 

Os cuidados sanitários 
são necessários mesmo 
estando dentro de casa. 
Não podemos esquecer 
que muitas famílias tem 
um número considerável 
de pessoas, de diversas 
idades convivendo em 
um cômodo e não há 
como evitar o contato 

direto. Lembrando ainda 
que estas famílias estão 
privadas de estruturas 
mínimas ambientais, fí-
sicas e suas condições de 
saúde são precárias.

São muitas barreiras a 
ser vencidas. A maioria 
necessita do Sistema Úni-
co de Saúde, seu último 
bastião de esperança. O 
sistema está inchado, 
atendentes estressados 
pela jornada de trabalho, 
pacientes que são toma-
dos pela impaciência das 
reiteradas remarcações 
de exames, esperas in-
termináveis para marcar 
exames, depois; para 
buscar o resultado.   

O comércio e indústria 
precisam sobreviver e 
dar condições de sobre-
vivência aos seus funcio-
nários e clientes, fazendo 
a roda econômica girar. 
É necessário produzir e 
trabalhar. Evidentemen-
te com todas as cautelas 
de proteção que todos já 
sabem, mas muitos não 
se cuidam. As aglomera-
ções estão acontecendo e 
sem os devidos cuidados 
tomando proporções 
gigantescas os casos de 
contágios pelo Covid-19.

Em meio a tantas in-
formações e desinforma-
ções, surge uma espe-

rança de imunização em 
massa a “toque de caixa” 
com as mais diversas 
discussões, colocando 
inclusive em xeque a sua 
eficácia, dividindo opini-
ões de todos, até do judi-
ciário. 

O que se precisa en-
tender no meio de tudo 
e muito mais, é que o 
serviço essencial, é o que 
leva comida à mesa e não 
há como sobreviver sem 
o trabalho. É necessário 
a conscientização de to-
dos de que medidas sa-
nitárias ainda é o melhor 
remédio para manter o  
equilíbrio entre a saúde 
pública e o trabalho. Hi-
gienizar as mãos, usar 
máscaras e evitar aglo-
merações é a receita para 
se evitar o contágio.

É um privilegio estar 
vivo e contemplar mais 
um natal e a passagem 
de mais uma primavera. 
Neste ano, muitos per-
deram parentes, amigos 
e conhecidos. Grande 
parte destas perdas foi 
pela exposição inade-
quada. Manter o serviço 
essencial “Ganhar o pão 
de cada dia” e levar a co-
mida para casa com os 
cuidados necessários é a 
única forma de continuar 
vivos.  
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A Pandemia afetará o Natal?

O cenário de de-
semprego e de inse-
gurança econômica 
trazida pela pande-
mia da Covid-19 de-
verá impactar nas 
compras de Natal 
deste ano. É o que 
mostra uma pesqui-
sa feita em todas as 
capitais pela Confe-
deração Nacional de 
Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pela Offer 
Wise Pesquisas. De 
acordo com o levan-
tamento, 54% dos 
consumidores de-
vem presentear al-
guém no Natal deste 
ano.

O número repre-
senta uma queda de 
22 pontos percentu-
ais em relação ao úl-
timo ano, em que a 
intenção de compra 
era de 77%. Estima-
-se que 86 milhões 
de pessoas devam 
ir às compras, movi-
mentando cerca de 
R$ 38,8 bilhões no 
setor de comércio 
e serviços. A cifra 
representa uma re-
dução significativa 
frente à sondagem 
do último ano, quan-
do a estimativa era 
de que fossem mo-
vimentados aproxi-
madamente R$ 60 
bilhões.

Para aqueles que 
não pretendem pre-
sentear este ano, a 
principal justificati-

P/ Rodrigo Manolo

va é o fato de esta-
rem desempregados 
(24%) e não terem 
dinheiro (22%). De 
acordo com a pes-
quisa, 23% dos con-
sumidores ainda não 
decidiram se vão ad-
quirir presentes e 
22% declararam não 
terem a intenção de 
presentear terceiros.

A pesquisa de-
monstra que diante 
de um cenário de 
grandes dificulda-
des e desafios para 
os brasileiros, a 
população está in-
segura em relação 
aos próximos me-
ses, principalmente 
com o fim do auxílio 
emergencial.

Principais presen-
tes do Natal

De acordo com o 
levantamento, os 
mais lembrados na 
hora de presentear 
serão os filhos/fi-
lhas (59%), o cônju-
ge (45%) e as mães 
(45%), sendo que o 
presente mais caro 
será destinado aos 
filhos/filhas (27%). 
Entre os entrevista-
dos, 25% pretendem 
comprar até dois 
presentes, e 33% en-
tre três e quatro pre-
sentes. Em média, os 
entrevistados devem 
comprar 3,6 itens.

Os produtos mais 
buscados por quem 
vai presentear são 
roupas (57%), brin-
quedos em geral 
(38%), perfumes e 
outros cosméticos 
(31%), e calçados 
(31%). O ticket mé-
dio – ou seja, o valor 
a ser investido pelo 
consumidor em cada 
presente – será de 
R$ 108,78.

Internet e lojas de 
departamento

A pandemia foi 
responsável pela 
mudança de diver-
sos hábitos dos bra-
sileiros. É o caso das 
compras online, que 
já vinham ganhan-
do espaço há alguns 
anos, e se intensi-
ficaram de forma 
expressiva nos últi-
mos meses. Dessa 
forma, o local pre-
ferido para realizar 
as compras de Natal 
será justamente a in-
ternet/lojas online 
(47%). Em seguida 
aparecem as lojas de 
departamento (40%), 
o shopping center 
(34%) e as lojas de 
rua (26%).

De acordo com os 
entrevistados que fa-
rão compras online, 
os canais da internet 
preferidos são os si-
tes (78%), principal-
mente os de lojas 
varejistas nacionais 
(75%), os de compra 
e venda de produ-
tos novos ou usados 
(42%) e os interna-
cionais (31%). Além 
dos sites, os entre-
vistados citaram os 
aplicativos (63%), 
Instagram (19%), 
Whatsapp (18%) e Fa-
cebook (14%).

Quando se trata 
da forma de paga-
mento, oito em cada 
dez consumidores 
que dizem que farão 
compras neste Natal 
pretendem pagar à 
vista (85%), sobre-
tudo em dinheiro 
(57%) e no cartão 
de débito (36%). Por 
outro lado, 44% que-
rem usar o crédito 
para pagar as com-

pras, principalmen-
te o cartão de crédi-
to parcelado (37%), o 
cartão de crédito em 
parcela única (25%) e 
o cartão da própria 
loja parcelado (10%).

Pesquisa de pre-
ços no Natal

Em meio à pande-
mia, mesmo aque-
les que pretendem 
comprar presentes 
parecem estar cau-
telosos com os gas-
tos. Quando se trata 
dos entrevistados 
que compraram no 
ano passado, 45% di-
zem que vão gastar 
menos em 2020, en-
quanto 26% preten-
dem gastar a mesma 
quantia, e 20% vão 
gastar mais.

Os principais mo-
tivos para reduzir 
os gastos com pre-
sentes são o fato de 
querer economizar 
(37%), estar com o 
orçamento apertado 
(33%) e as incertezas 
com relação à econo-
mia para o próximo 
ano (25%). Já entre 
aqueles que vão gas-
tar mais este ano, 
32% afirmam que 
darão presentes me-
lhores, 26% que uti-
lizarão o 13º salário 
para fazer compras, 
24% que economiza-
ram ao longo do ano 
e 23% que os preços 
aumentaram.

Diante de uma si-
tuação de incerte-
zas e dificuldades 
financeiras, a pes-
quisa de preços se 
torna grande aliada 
do consumidor: 84% 
pretendem pesqui-
sar preços antes de 
comprar seus pre-
sentes. O levanta-
mento destaca o 

predomínio das fer-
ramentas virtuais na 
hora de pesquisar 
preços (80%), seja 
por meio de sites e 
aplicativos (74%) ou 
das redes sociais 
(29%).

Por outro lado, um 
percentual signifi-
cativo dos entrevis-
tados (69%) também 
menciona os meios 
físicos de pesquisa 
de preços, sobretu-
do as lojas de shop-
ping (43%), lojas de 
rua (38%) e os super-
mercados (20%).

Preço e ofertas in-
fluenciam local de 
compra

De acordo com a 
pesquisa, os fatores 
que mais influen-
ciam na escolha do 
local de compra são 
o preço (53%), as 
ofertas e promoções 
(39%), o valor do fre-

te (24%), a diversida-
de de produtos (22%) 
e o atendimento 
(22%). Já na hora de 
escolher o presen-
te, os entrevistados 
vão levar em conta a 
qualidade do produ-
to (24%), o perfil do 
presenteado (18%) e 
as promoções e des-
contos (18%).

É importante para 
o consumidor ter 
uma boa experiência 
de compra, por isso 
o lojista deve estar 
atento e se preparar 
oferecendo como-
didade, promoções, 
frete grátis e um 
bom atendimento 
ao cliente, tanto nas 
vendas presenciais, 
quanto pela internet. 
O Natal é a principal 
data comemorati-
va do ano e o setor 
deve aproveitar esse 
momento.

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino 

Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos das localidades de São Lourenço do Turvo e Guariba tiveram seu 
funcionamento prejudicado de 23/11/2020 às 18h02 até 24/11/2020 às 03h08. Assim 
que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo 
óptico danificado foi recuperado.

Comunicado
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APRESENTO ANA 
BEATRIZ

Ela arrasa e 
não é à toa que a 
new face integra 
o time de mode-
los First Models. 
Isso significa que 
a bela tem tudo 
para arrebentar 

no mercado da 
moda. Natural de  
Ituverava, tem 
uma determina-
da beleza que di-
ficilmente passa-
rá despercebida.

Com 18 anos 
de idade e uma 
beleza toda tra-
balhada em 1,76;  
ela promete ar-
rasar em muitos 
trabalhos Brasil a 
fora. 

Guardem bem 
esse nome que 
se prepara para 
acontecer e que 
vai causar muito.

Podem apostar!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 

Moda, Scouter
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Dicas para finalizar o ano e começar 
2021 com mais saúde

Faltam apenas 
24 dias para o final 
de 2020. Segun-
do a Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS), o Brasil é o 
campeão mundial 
em casos de trans-
torno de ansiedade 
e ocupa o segundo 
lugar em transtor-
nos depressivos. 
Além disso, o per-
centual da popula-
ção brasileira com 
mais de 20 anos 
considerada obesa 
mais que dobrou 
entre 2003 e 2019, 
de acordo com da-
dos do Instituto 
Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística 
(IBGE): no perío-
do, a prevalência 
da obesidade fe-
minina passou de 
14,5% para 30,2%, 
enquanto a mascu-
lina subiu de 9,6% 
para 22,8%.

Segundo a mé-
dica clínica geral, 
Márcia Simões, 
atitudes simples 
conseguem trans-
formar a saúde em 
poucas semanas, 
além garantir o 
bem-estar mental. 
“Mesmo que o ano 
esteja no fim, ain-
da dá tempo de co-
locar aquele plano 
em ação, e come-
çar 2021 com no-
vos hábitos para 
manter a saúde 
mental e física em 
dia”, afirma. Con-
fira:

- Exames em dia!
É indicado fa-

zer seus exames 
de sangue anual-
mente, para veri-
ficar se há algum 
déficit ou excesso 
de substâncias no 

organismo. Além 
disso, outros exa-
mes, como o Papa-
nicolau, para mu-
lheres, e exame de 
próstata, para os 
homens acima de 
50 anos, são es-
senciais para um 
controle anual da 
saúde;

- Exercite-se!
Há quem diga 

que não sobra 
tempo ou que não 
sabe qual exercí-
cio praticar, mas 
uma caminhada de 
40 minutos, pelo 
menos, quatro ve-
zes por semana, já 
garante uma maior 
circulação, melhor 
f u n c i o n a m e n t o 
dos pulmões e a 
produção de en-
dorfina, que ajuda 
a afastar as doen-
ças mentais;

- Alimentação 
balanceada

A dica é con-
sumir alimentos 
frescos, priori-
zar o consumo de 
verduras, frutas e 

evitar os proces-
sados. Se possí-
vel, consuma ali-
mentos orgânicos, 
pois os agrotóxi-
cos intoxicam o 
corpo e favorecem 
o aparecimento de 
doenças;

- Controle o 
peso!

A obesidade está 
ligada a doenças 
como hipertensão, 
diabetes, coleste-
rol e doenças res-
piratórias, contro-
lar massa magra 
e gordura é ideal 
para manter a saú-
de em dia;

- Saúde mental!
Priorize uma boa 

noite de sono, te-
nha uma rotina 
organizada e pla-
neje a sua semana. 
Pesquisa realizada 
pela instituição 
de saúde pública 
do Reino Unido, 
Royal Society for 
Public Health, e do 
Movimento de Saú-
de Jovem, mostra 
que o comparti-

Médica sugere algumas ações para implementar na rotina e 
entrar no novo ano com mais saúde e disposição

lhamento excessi-
vo de fotos no Ins-
tagram influencia 
negativamente a 
autoimagem, pre-
judica o sono e au-
menta o medo de 
não estar vivendo 
tudo o que a vida 
tem para oferecer. 
Então, priorize a 
realidade, deixe o 
celular de lado um 
pouco e invista em 
uma boa leitura, 
medite com fre-
quencia e mante-
nha os pensamen-
tos positivos.

Segundo a mé-
dica, mudar exige 
disciplina e orien-
tação. “Visite o 
médico pelo me-
nos uma vez ao 
ano e se não con-
seguir transformar 
as metas em ação, 
procure ajuda, seja 
do psicólogo, do 
nutricionista, do 
educador físico. A 
saúde precisar ser 
prioridade!”, afir-
ma Márcia.

EMPRESA B. TOBACE
 DIVULGA:

VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e 
Telefônicas LTDA. está abrindo processo sele-
tivo para portadores de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino 

Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SOCIEDADE ESPIRITUALISTA TEMPLO DA 

ESPERANÇA – SETE, convoca seus associados para 
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 23  
de janeiro de 2021, às 14h00, na sede da entidade, situa-
da na Rua Aurélio Migliori nº 181, Jardim Paulista, nes-
ta cidade. Pauta: 1- Prestação de contas das atividades e 
da gestão financeira do exercício de 2020; 2- Eleição da 
Nova Diretoria; e 3- Reforma do Estatuto Social; 

Jaboticabal, 18 de dezembro de 2021.
Ademar da Silva

Presidente
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Câmara de Jaboticabal vota orçamento para 2021 e outros 
quatro projetos na segunda-feira (21/12)

Os vereadores da 
Câmara Municipal 
de Jaboticabal vo-
tam o Orçamento 
para 2021 na pró-
xima segunda-feira 
(21/12), na última 
sessão ordinária 
desta Legislatura. 
Na sequência, estão 
previstas sessões 
extraordinárias para 
votação de outros 
projetos que aguar-
dam apreciação em 
Plenário, uma vez 
que, conforme man-
da o Regimento In-
terno da Casa, a LOA 
deve ser exclusiva 
na Ordem do Dia da 
sessão em que for 

discutida e votada.
A previsão é de Ja-

boticabal tenha um 
orçamento de R$ 
357 milhões para o 
próximo ano (PL nº 
372/2020). Pelo tex-
to apresentado pelo 
Poder Executivo, o 
orçamento jabotica-
balense para 2021 
será 5,99% maior do 
que o orçamento de 
2020 (este foi de R$ 
337 milhões), con-
siderando as recei-
tas da cidade, como 
arrecadação de im-
postos, repasses es-
taduais e federais. 
De acordo com a ex-
posição de motivos 

apresentada pelo 
Executivo, o Muni-
cípio estima arreca-
dar com impostos 
e transferências de 
impostos cerca de 
R$ 208 milhões.

A estimativa é de 
que a Prefeitura Mu-
nicipal conte com 
um orçamento de 
R$ 267.6 milhões, 
a Câmara Municipal 
R$ 13.3 milhões, o 
Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 
(SAAEJ) com R$ 34.6 
milhões, o SEPREM 
com R$ 57.4 mi-
lhões e a Fundação 
de Amparo ao Es-
porte (FAE), com R$ 

912 mil.
Entre as despesas 

previstas na pro-
posta da LOA pelo 
município estão: 
R$ 95.2 milhões em 
Saúde; R$ 78.1 mi-
lhões em Educação; 
R$ 3.5 milhões em 
cultural; R$ 2.7 mi-
lhões em segurança 
pública; R$ 1.5 em 
desporto e lazer; en-
tre outros.

EXTRAORDINÁ-
RIAS – Dois projetos 
de autoria do Po-
der Executivo que 
tiveram pedido de 
vista na sessão or-
dinária do dia 16 de 
novembro retornam 
para apreciação em 
Plenário em sessão 
extraordinária. São 
eles: o Projeto de 
Lei nº 379/2020, 
que altera o tipo so-
cietário da Empresa 
Municipal de Jaboti-
cabal (EMURJA), au-
torizando o Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboti-
cabal (SAAEJ) a inte-
grar a sociedade da 
EMURJA, com cota 
de 1%; e o Projeto 
de Lei nº 378/2020, 
que trata do Plano 
Municipal de Sane-
amento Básico. Na 

prática, o projeto 
aprova o Plano de 
Saneamento do Mu-
nicípio de Jabotica-
bal elaborado pela 
empresa Amplar En-
genharia e Gestão 
Ambiental, e que de-
verá nortear as dire-
trizes do sistema de 
abastecimento de 
água, esgotamento 
sanitário, limpeza 
urbana, manejo dos 
resíduos e manejo 
de águas pluviais 
do município para 
atender aos prin-
cípios da Política 
Nacional de Sanea-
mento Básico e da 
Política Municipal 
de Saneamento Am-
biental. 

Ainda retorna 
para votação, em 2º 
turno, o Projeto de 
Lei nº 371/2020, de 
autoria do Executi-
vo Municipal, que 
retira a denomina-
ção de “David Brito” 
do prédio (antiga 
estação ferroviária 
de Jaboticabal) doa-
do ao Ministério Pú-
blico de São Paulo. 
O PL foi rejeitado 
em 1ª discussão e 
votação por unani-
midade na sessão 
ordinária do dia 16 

de novembro.
CONTAS DA PRE-

FEITURA – Ainda 
será discutido e 
votado pelos parla-
mentares, em ses-
são extraordinária, 
o Projeto de Decre-
to Legislativo nº 
86/2020, que apro-
va as Contas da Pre-
feitura Municipal de 
Jaboticabal relati-
vas ao Exercício de 
2017, acatando o 
parecer do Tribunal 
de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-
-SP) que julgou-as 
regulares (Processo 
TC nº 6836.989.16).

A sessão ordiná-
ria começa às 20 
horas, com trans-
missão ao vivo pela 
WEBTV com acesso 
pelo site da Câmara 
(www.jaboticabal.
sp.leg.br > menu 
“COMUNICAÇÃO” > 
“WEBTV Câmara”), 
a partir das 20h00. 
Inscreva-se no ca-
nal da Câmara no 
YouTube (WEBTV 
CMJaboticabal). Os 
vídeos também es-
tão disponíveis no 
Portal de Vídeos ofi-
cial da Câmara (tv.
camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Bala de Prata
Versículos 
da Bíblia 
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Campanhas do Papai Noel 
foram virtuais neste ano

Este ano, a cam-
panha Papai Noel 
foi virtual, para se 
proteger da Covid, o 
Papai Noel também 
está em casa, mas 
não deixou de traba-
lhar.

O ano 2020 foi 
um ano totalmente 
diferente. A maio-
ria das escolas, por 
exemplo, fizeram 
a confraternização 
online ou no esque-
ma drive thru. No 
colégio Objetivo, as 
crianças do infantil, 
além da tradicional 
escrita da cartinha, 
também interagiram 
com brincadeiras e 
atividades online, 
além do presente 
que foi entregue aos 
pais que foram bus-
car no colégio.

A campanha dos 
correios também foi 
online. As cartinhas, 
escritas à mão, fo-
ram digitalizadas 
ou fotografadas, 
e enviadas para o 
blog da campanha 
(https://blognoel.
correios.com.br/
app/index.php). As 
crianças que partici-
param foram de até 
dez anos de idade 
em situação de vul-
nerabilidade social 
em todos os estados 
do Brasil.

“Gostaria de ga-
nhar roupa n° 12 ou 
sapato 33/34, feliz 
natal!” Pede Nicoly, 
10 anos de Jabotica-
bal.

A campanha de 
Natal dos Correios 
já tem mais de 30 
anos e, durante todo 
esse tempo cerca de 

seis milhões de car-
tinhas tiveram um 
padrinho em todo 
o Brasil. Em 2020, a 
adoção dos pedidos 
foi totalmente digi-
tal. O padrinho en-
trou no blog, fez um 
cadastro e escolheu 
uma cartinha ou 
várias cartinhas. O 
benfeitor entregou 
o presente na agên-
cia que foi informa-
da, em Jaboticabal, 
na praça doutor Jo-
aquim batista, e os 
Correios se incum-
biram de entregar 
esse presente até a 
criança. O prazo foi 
de dezoito de no-
vembro até dezoito 
de dezembro.

Outro meio de re-
alizar a adoção de 
cartinhas, foi atra-
vés do Jaboticabal 
Shopping. Lá as 
crianças deixavam 
as cartinhas dentro 
da casinha de cor-
reios do Papai Noel. 
Casinha localizada 

Live de lançamento do livro “Uma 
outra canção para os dias escuros”, do 

escritor Gabriel L. Trizoglio

“Uma outra canção 
para os dias escuros” 
é uma coleção de 
contos a ser lançada 
no mês de Dezembro 
de 2020. Neste livro a 
ser publicado através 
da editora Penalux, 
as histórias se pas-
sam em ambientes 
de tensão, suspense 
e mistério. Algumas 
de suas personagens 
demonstram com-
portamento perver-
so, outras estão no 
limite da paciência, 
da esperança e mes-
mo da sanidade. Ou-
tras, ainda, extrapo-
laram este limite, o 
que desencadeia nas 
histórias quadros de 
stress e violência. 
Por fim, há também 
as que adotam com-
portamentos pouco 
convencionais e, por 
receio de serem re-
chaçadas, procuram 
suas próprias manei-
ras de se esconder. 

Acompanhamos, 
infelizmente a todo 
tempo, na TV, no rá-
dio, nos jornais, e, 
pior, à nossa volta, 
em exemplos mui-
to próximos de cada 
um de nós, o au-
mento de casos de 
violência doméstica, 
intolerância, incom-
preensão do dife-
rente e o desenfre-
ado crescimento no 
número de casos de 

depressão e suicídio. 
A inspiração para a 
criação dos contos 
deste livro vem do 
incômodo e da pre-
ocupação pessoal de 
Gabriel com estes 
exemplos de proble-
mas do mundo con-
temporâneo. 

O livro teve lan-
çamento virtual 
marcado para o dia 
11/12/2020, sexta-
-feira, às 19h00 no 
canal do YouTube 
da editora Penalux 
(link: https://www.
youtube.com/chan-
nel/UCi6B9uMGK_
CwpUXJHFH87_A ) 
em live junto com 
outro autor da casa, 
Adriano B. Espíndola 
Santos, que também 
lançou seu livro “O 
ano em que tudo co-
meçou”. O bate-papo 
de lançamento com 
os dois autores foi 
mediado por Cefas 
Carvalho, jornalista 
parceiro da Editora.

 “Uma outra can-
ção” estará disponí-
vel para leitura em 
breve em Jabotica-
bal, na Biblioteca Mu-
nicipal, e em Ribeirão 
Preto, nas bibliotecas 
Padre Euclides e Si-
nhá Junqueira, am-
bas no centro. “Uma 
outra canção” tem 
exemplares à venda 
no site da editora Pe-
nalux (através deste 
link: https://www.
editorapenalux.com.
br/loja/uma-outra-
-cancao-para -os -
-dias-escuros) e com 
o próprio autor (pe-
didos pelo e-mail: 
gabrieljaboticabal-
contato@gmail.com). 
Comprando direto 
com o autor, tem 
desconto.

na decoração nata-
lina da empresa. O 
adotante escolhia a 
cartinha e entregava 
o presente no ende-
reço escrito pelas 
crianças.

Dentro do Jabo-
ticabal Shopping 
também, uma outra 
iniciativa para ale-
grar as crianças da 
cidade, foi possível 
a criança falar onli-
ne com o Papai Noel. 
Através de uma su-
per tela e fones de 
ouvidos, a criança 
podia interagir com 
o “bom velhinho”. 
Além dessa inicia-
tiva, o Jaboticabal 
Shopping, dispo-
nibilizou de modo 
virtual, o “Whatsapp 
do Noel”. Bastava 
um adulto colocar a 
criança em contato 
com o “bom velhi-
nho” pelo utilizando 
o número 16 99759 
3807, e ele “conver-
sava” com os peque-
nos para receber os 

tradicionais pedidos 
de presentes. 

Ainda nessa “onda 
online” sites como 
https://shopping-
-recife-papai-noel.
web.app/ é possí-
vel até dia 25 de de-
zembro, receber um 
vídeo personalizado 
do papai noel. Basta 
preencher o formu-
lário com o nome, 
foto, idade da crian-
ça e o que ela mais 
gosta de fazer. Pron-
to! Em poucos mi-
nutos o internauta 
pode fazer o down-
load do vídeo.

Muitas outras ini-
ciativas foram cria-
das nesse ano, de 
uma maneira total-
mente diferente, 
além de modernas 
e criativas, tiveram 
que ser seguras 
para as crianças e 
para os envolvidos, 
mas todas tiveram o 
mesmo objetivo, ver 
a felicidade dos pe-
quenos. 
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Ceia de Natal dos acolhidos
No último dia 19, 

os peludinhos do Ca-
nil Municipal de Jabo-
ticabal, tiveram um 
dia muito especial - a 
Ceia de Natal dos aco-
lhidos. Evento reali-
zado já há 4 anos por 
Val Barbieri, vereado-
ra recém eleita. Nesse 
ano a ceia contou com 
a realização da direto-
ra do departamento 
de Proteção Animal 
de Jaboticabal, Isabel 
Santos Borsari, e par-
ticipação dos jovens 
do Intetact e Roraract. 
As doações foram fei-
tas pela população e 
arrecadadas pelos vo-
luntários.

Além da ceia, hou-
ve também ferinha 
de adoção de cães e 

gatos. Na foto a úni-
ca adoção do dia, foi 
realizada por Marcelo 
Mazeo e esposa. As 
adoções são feitas o 

2020: o ano do desafio

Por Tatiana Schu-
chovsky Reich-
mann*

Sem dúvida, 2020 
foi um ano desafia-
dor para o mundo, 
não só no aspecto 
da saúde, mas tam-
bém socioeconômi-
co. De acordo com 
dados do Ministério 
da Economia, o im-
pacto financeiro da 
Covid-19 no Brasil 
deve chegar a 8,6% 
do PIB (Produto In-
terno Bruto), ou R$ 
615 bilhões. Neste 
contexto, o planeja-
mento fez mais sen-
tido do que nunca, 
porém sempre tendo 

em mente a flexibili-
dade para ajustes de 
rota quando neces-
sário. Momentos de 
adversidade devem 
ser encarados como 
oportunidades úni-
cas de aprendiza-
do, de reinvenção e 
inovação. De acordo 
com a consultoria 
Russell Reynolds 
Associates, as maio-
res mudanças ocor-
rem em momentos 
de incerteza, e os 
melhores líderes 
são aqueles que en-
xergam oportunida-
des neste cenário.  

Após mais de 9 
meses de pandemia, 
algumas lições fo-
ram apreendidas e 
já é possível fazer 
um balanço de tudo 
que vivemos e tra-
çar o caminho para 
os próximos doze 
meses. Na Ademi-
con, de janeiro a 
novembro de 2020, 
crescemos 45% em 

volume de crédi-
tos de consórcios 
em comparação ao 
mesmo período do 
ano anterior. Prestar 
atenção aos fatores 
externos ao nosso 
negócio foi primor-
dial para o sucesso 
da companhia. 

Esse olhar para 
o que estava acon-
tecendo no mun-
do, ajudou o gestor 
mais atento a se an-
tecipar e estabelecer 
planos de contin-
gência, minimizan-
do, na medida do 
possível, os impac-
tos provocados pela 
pandemia. Segundo 
o pesquisador Ri-
cardo Hausmann, 
diretor do Centro 
de Desenvolvimen-
to Internacional de 
Harvard, o conhe-
cimento só ocorre-
rá para aqueles pa-
íses que puderem 
aprender com suas 
próprias experiên-

cias e com base na 
experiência de ou-
tros.

O relacionamen-
to com o principal 
ativo de qualquer 
empresa – o capital 
humano – também 
precisou de adapta-
ções. Cuidar do co-
laborador foi muito 
além do distancia-
mento social e da 
obrigatoriedade do 
uso de máscaras e 
álcool em gel. Roti-
nas de acompanha-
mento de proces-
sos entre equipes 
e gestores, mesmo 
à distância, serviu 
como ferramenta 
motivacional e pos-
sibilitou dividir os 
mesmos anseios. 
Manter a programa-
ção estabelecida no 
planejamento anual, 
sem cancelar trei-
namentos e eventos 
internos, transfor-
mando-os em vir-
tuais, transmitiu 

tranquilidade para 
os envolvidos, mos-
trou que o negócio 
permaneceu “vivo”, 
mas apenas em for-
matos diferentes. 

Mesmo com a ins-
tabilidade econômi-
ca, houve setores 
que surpreenderam 
e registraram boa 
performance, como 
foi o caso do consór-
cio. De acordo com 
dados da Associação 
Brasileira das Admi-
nistradoras de Con-
sórcios, a ABAC, em 
outubro de 2020 a 
modalidade bateu o 
recorde de adesões, 
o maior número dos 
últimos dez anos. No 
acumulado dos dez 
primeiros meses, fo-
ram 2,48 milhões de 
aderências, 4,2% a 
mais que as 2,38 mi-
lhões dos mesmos 
meses de 2019. O 
desafio, neste caso, 
foi lidar com a de-
manda represada, 
dar apoio à equipe 
de vendas para que 
o processo fluísse 
e se transformasse 

em bons resultados 
para o setor.

A chamada segun-
da onda da pande-
mia já está entre 
nós e não podemos 
“baixar a guarda”. Li-
dar com a ansiedade 
provocada pela in-
certeza ainda é um 
obstáculo, e gestões 
que tenham o firme 
propósito de manter 
o colaborador sadio 
se destacarão. E isso 
não se limita só nos 
aspectos mental e 
físico, é necessário 
também cuidar da 
saúde econômica, 
oferecendo toda a 
estrutura para que 
eles se sintam se-
guros profissional-
mente e reforcem a 
crença de que, jun-
tos, todos sairemos 
dessa, muito mais 
fortes e unidos.

*Tatiana Schucho-
vsky Reichmann, 
CEO da Ademicon, 
responsável pelas 
marcas Ademilar 
Consórcio de Imóveis 
e Ademimotors Con-
sórcio de Veículos.

ano todo. Quem qui-
ser adotar um “pelu-
do” procure por Isa-
bel no telefone 3202 
8320.
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BANDA MUSICAL SÃO LUIS ENCERROU O 
ANO  CULTURAL EM JABOTICABAL

P/ Abel Zeviani
Como é de tradi-

ção, a última apre-
sentação deste 
ano deu-se em 21 
de dezembro den-
tro do projeto “Na-
tal Emoção 2020”, 
p r o p o r c i o n a d a 
pelo proponente 
Carlos Alberto de 
Faria (músico pro-
fissional e produ-
tor cultural) apro-
vado em edital 
do Departamento 
de Cultura, den-
tro da Lei “Aldir 
Blanc” - Lei Federal 
nº 14.017, onde 
a corporação se 
apresentou à noite 
nas vias centrais 
da cidade com re-
pertório natalino 
e habitual, trans-
mitido ao vivo via 
internet pela pági-
na do  facebook: 
BmSãoLuis Jab, 
com o vídeo salvo 
para quem quiser 
acessar e assistir 
a qualquer tempo. 
Regência do corpo 
musical a cargo 
do jovem Maestro 

Charlex Leite Bue-
no, participações 
especiais do Mor e 
Tenor Denis Carva-
lho, Papai Noel e a 
Baliza Noel - Gaby 
Sanchez, com dis-
tribuição de balas.

A Corporação 
se separou em 3 
veículos, dentro 
das normas de 
segurança sani-
tária)  contando 
com integrantes 
de Jaboticabal e 
Pradópolis. Nem 
mesmo a chuva 
paralisou o anda-
mento. O projeto 
contou também 
com os colabora-
dores: Acelerados 
off Road, agricul-
tor Edenilson Go-
mes (Grão), em-
presário Adriano 
Christovam (Uni-
maq - Máquinas e 
Equipamentos) e 
Ednei Aparecido 
Schimidt, (conce-
dendo e dirigin-
do o caminhão e 
o jipe militares 
restaurados que 
serviram ao Exér-

cito Brasileiro), 
Renato Monteiro, 
Vanderlei dos Reis 
(Pradópolis), Luci 
Gastaldo, Mara 
Sanchez Milla, Ti-
dula Vantini, Fa-
culdade São Luis, 
DJ Borracha - Som 
e Iluminação e Fa-
ria Zeviani Produ-
ções e outros.

Devido ao ano 
atípico a corpora-
ção desfilou me-
nos que nos anos 
normais.

Apresentações 
em 2020:

1 6 - 0 2 - 2 0 2 0 : 
Desfile dos 61 
Anos de Cândido 
Rodrigues

2 9 - 1 1 - 2 0 2 0 : 
Abertura das co-
memorações do 
Natal 2020 em 
Taiuva

30-11-2020: Fa-
culdade São Luis 
(Live da Lei Aldir 
Blanc)

2 1 - 1 2 - 2 0 2 0 : 
Desfile Natal Emo-
ção – Jaboticabal 
(Live da Lei Aldir 
Blanc.
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ABRAPEC iniciou a entrega de cestas natalinas a pessoas 
em tratamento do câncer atendidas pela Associação

Onde há amor, 
sempre há luz para 
iluminar os cora-
ções. Aonde há 
amor, haverá sem-
pre a promessa de 
que a paz estará 
presente, portan-
to mesmo distante 
desejo que nesta 
noite especial que 
O amor invada seu 
coração e sua vida 
trazendo um Feliz 
Natal!

No dia 15 de de-
zembro a ABRA-
PEC através da sua 
Campanha de Natal 
que em 2020 teve 
como slogan “Natal 
com Vida é o Natal 
do Acolhimento e 
Renovação”, deu 
início à entrega das 
cestas natalinas 
que vão proporcio-
nar um Natal mais 
feliz a centenas de 
pessoas em trata-
mento do câncer 
que mensalmente 
recebem atendi-
mentos diversos e 
gratuitos disponi-
bilizados pela As-
sociação.

“Mesmo com a 
Covid-19 a ABRA-
PEC não interrom-
peu os seus atendi-
mentos, e tivemos 
que nos adequar, 

com as normas 
Ministério e Secre-
taria da Saúde. E 
seguindo todas as 
orientações, con-
seguimos atender 
a todas as solici-
tações de nossos 
usuários, contando 
sempre com a ajuda 
de nossos colabora-
dores, e agora esta-
mos dando início à 
entrega das cestas 
natalinas e um kit 
de material de hi-
giene pessoal con-
tendo um frasco de 
álcool em gel e uma 
máscara.” Disse Ja-
mir Silva, assessor 
de comunicação da 
ABRAPEC 

Neste ano, a 
ABRAPEC está con-
tando com o apoio 
do Cheff Dário Cos-
ta que venceu o re-
ality show Mestre 
dos Sabores que 
aceitou o convite 
para ser o padri-
nho da Campanha. 
“Agradeço o con-
vite que foi feito 
pela diretora da 
ABRAPEC e que me 
deixou muito feliz, 
pois sei que de al-
guma forma estou 
ajudando às cen-
tenas de pessoas 
que recebem apoio 

para vencer a luta 
contra o câncer e 
espero que outras 
também possam 
colaborar com as 
ações sociais da 
ABRAPEC”, finali-

zou Dário. 
Em Jaboticabal a 

ABRAPEC está lo-
calizada à Rua Ma-
estro Grossi, 459 
– Nova Jaboticabal - 
e-mail Jaboticabal@

abrapec.org Fones: 
(16) 3203-2428 ou 
(16) 3203-2473. 

Você pode cola-
borar ainda mais 
com as ações so-
ciais da ABRAPEC 

no atendimento às 
centenas de pesso-
as em tratamento 
do câncer Acesse: 
https://www.abra-
pec.org/como-aju-
dar-a-abrapec
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Vamos nos unir em uma só 
canção neste Natal. 

Que todos nós possamos 
formar um único coral e que ele seja 

pleno de magia, alegria e, mais 
do que tudo, de muita esperança. 

FFeliz Natal a todos. 



24 SÁBADO, 19 DE DEZEMBRO DE 2.020


