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“Este livro visa o desenvolvimento pessoal e profi s-
sional das pessoas que buscam o sucesso de maneira 
sustentável, sucesso este não só na carreira profi s-
sional, mas na vida pessoal, na saúde física e men-
tal. Trata-se de uma tese evolutiva tendo como base 
as melhores obras dos maiores autores mundiais em 
administração, fi nanças, psicologia, direito, gestão, 
dentre outras matérias. Uma compilação seleta e dis-
tinta que chegou a uma palavra que pode mudar o seu 
destino”.

DEDICATÓRIA
Escrever uma dedicatória não é uma tarefa tão fácil, 

pois possuo pessoas que amo e admiro muito e não se-
ria justo citar apenas pessoas A, B ou C. Primeiro, gos-
taria de fazer uma dedicatória mais abrangente. Quero 
dedicar essa peça a todos os jovens que possuem so-
nhos pela frente. Sonhos grandes ou pequenos, o que 
importa é que não deixem de sonhar. (Nota do Autor)

Ônibus coletivos começaram a circular na 
quinta-feira (12) em Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal iniciou no dia 12 a implantação do projeto Tarifa Zero. A empresa ven-
cedora da licitação tem até o final de novembro para iniciar a operação, mas disponibilizou quatro 
veículos para iniciar no dia 12 de novembro, em uma fase experimental. As demais linhas entram em 
circulação a partir de dezembro. Os ônibus seguem os mesmos trajetos e horários que a população já 
está acostumada.

Não haverá cobrança de passagens

Câmara de Jaboticabal vota quatro 
projetos na segunda-feira (16/11)

Os vereadores se reúnem em sessão ordinária na próxima segunda-feira (16/11) para a discussão e 
votação de quatro projetos de lei.

1º MASTER BLENDER CACHAÇA DONA ODILA

No último dia 06, a Cachaça Dona Odila realizou em seu espaço, localizado no bairro Nova Jaboti-
cabal, o “1º Master Blender Cachaça Dona Odila.

Semana de Inovação 2020: 
venha reimaginar e construir 

futuros com a gente

Um lugar para (re)imaginar e construir futuros. Este 
será o tema da Semana de Inovação de 2020, que acon-
tece de 16 a 19 de novembro em um modelo híbrido. 
Com o mote de que, em momentos de crise, é possí-
vel enxergar a oportunidade para imaginar e construir 
futuros possíveis, a Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap) lança chamada de atividades que pode-
rão fazer parte do maior evento de inovação pública da 
América Latina. 

P/ LUCAS RAMOS

Enap lança chamada de ativida-
des para a Semana, que acontece 

de 16 a 19 de novembro
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HOMENAGEM/DESTAQUE
P/ Reginaldo Coelho

Professor Clemente 
Sacco, nascido em agos-
to de 1933, filhos de 
imigrantes italianos e de 
tradicional família Jabo-
ticabalense. Casado com  
Lelia Sacco (também pro-
fessora) , eles tiveram 
quatro filhos: Adriana, 
Aloísio, Ailson e Antonio.

Trabalhou dos 13 aos 
17 anos na extinta Casa 
Caputo. Se formou em 
magistério e exerceu com 

Hospital São Marcos S/A
CNPJ nº 50.385.384/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AVISO AOS ACIONISTAS
Convocamos os senhores acionistas para A.G.O. em 27/11/2020, às 8:00 horas, na sede 
social, em Jaboticabal/SP. Ordem do dia: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir 
e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31/12/2019; b) 
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; 
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal seus respectivos suplentes e fi xação de 
seus honorários. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da 
Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício 
social objeto da Assembleia. Jaboticabal, 27/10/2020. 

           Assinatura: Doutor Paulo Miki Junior - Diretor Presidente    (31/10, 7 e 14/11/2020)

muito amor e dedicação 
o ofício de educador. 

De 1976 a 1978, foi di-
retor na Escola Pedroso 
e de 1979 a 1986 no Dr. 
Joaquim Batista, onde se 
aposentou.

Hoje mora em São 
Carlos, mas continua li-
gado efetivamente com 
Jaboticabal,  cidade que 
tanto ama. Nossa singe-
la homenagem para este 
“Mestre da Educação”. 
Vida longa Professor Cle-
mente Sacco.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora., 

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 13/11/2020 das 00h06 às 01h00. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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Semana de Inovação 2020: venha reimaginar 
e construir futuros com a gente

Um lugar para (re)ima-
ginar e construir futuros. 
Este será o tema da Sema-
na de Inovação de 2020, 
que acontece de 16 a 19 
de novembro em um mo-
delo híbrido. Com o mote 
de que, em momentos de 
crise, é possível enxergar 
a oportunidade para ima-
ginar e construir futuros 
possíveis, a Escola Nacio-
nal de Administração Pú-
blica (Enap) lança chamada 
de atividades que poderão 
fazer parte do maior even-
to de inovação pública da 
América Latina. 

Os interessados enviar 
am suas propostas de ati-
vidades online ou presen-
ciais até 13 de setembro 
de 2020 pelo formulário 
de inscrições (disponível 
em português, inglês e es-
panhol).Participam inte-
grantes da administração 
pública e iniciativa priva-

P/ LUCAS RAMOS

da, pessoas físicas ou jurí-
dicas. Na edição deste ano, 
as pessoas poderão intera-
gir com uma série de even-
tos online, como oficinas, 
mesas redondas, lança-
mento de publicações, ex-
periências, lives e rodas de 
conversa em uma cidade 
virtual da inovação, além 
das atividades presenciais 
organizadas por parceiros 
locais. 

É importante que as 
propostas submetidas se-
jam ministradas/ condu-
zidas pelas instituições 
proponentes e/ou parcei-
ros. No caso de propostas 
de atividades presenciais, 
a Enap encoraja a proposi-
ção de formatos criativos 
de participação que res-
peitem o distanciamento 
social, como drive-ins e 
atividades com baixo nú-
mero de participantes ao 
ar livre. Todas as propos-
tas recebidas foram ana-
lisadas e os proponentes 
selecionados e comunica-
dos sobre a aceitação res-
pectiva.

(Re)imaginar e construir 
futuros em 2020

A Semana de Inovação 
de 2020 espera reunir 

aproximadamente 20 mil 
pessoas e mais de 150 
palestrantes durante qua-
tro dias, com mais de 200 
horas de programação. A 
Enap está em contato com 
mulheres e homens brasi-
leiros e da esfera interna-
cional, empreendedores, 
economistas, especialis-
tas em tecnologia e gover-
no, inovação institucional 
e outros temas correlatos. 
Vamos aprender com os 
melhores.

Entrelugares
Para Bruna Santos, dire-

tora de Inovação da Enap, 
o ano de 2020 desafiou a 
Enap e parceiros a realiza-
rem uma edição histórica 
de um evento que já tem 
espaço marcado no ecos-
sistema de inovação em 
governo. Em 2019, foram 
mais de 2 mil participan-
tes em 200 horas de pro-
gramação em Brasília (DF). 

“É difícil não falar do 
contexto em um ano que 
tem pandemia no repertó-
rio. A Semana da Inovação 
vai abordar o quanto esse 
momento histórico nos 
trouxe a necessidade de 
revisitar certos falsos pa-
radoxos, inclusive quanto 

à inovação”, explica Bru-
na. 

“A gente está forçado a 
se deslocar da resposta de 
curto prazo e construir ao 
mesmo tempo um gover-
no mais ágil e mais adap-
tável e que consiga pensar 
no longo prazo.  Precisa-
mos encontrar um cami-
nho do meio. Nada melhor 
que a inovação e experi-
mentação para vencermos 
essas falsas polaridades”, 
afirma.

“Imaginar a nós mesmos 
de forma diferente do que 
somos nos coloca em um 
estado de transição entre 
o que fomos até agora e 
o que podemos ser da-
qui em diante”, diz a nota 
conceitual da Semana da 
Inovação 2020.

Para inspirar quem não 
esteve e relembrar as boas 
memórias de quem parti-
cipou, trazemos o vídeo 
(aftermovie) que foi gra-
vado na Semana da Inova-
ção 2019 (3 minutos). 

Fonte: https://enap.
g o v. b r / p t / a c o n t e c e /
n o t i c i a s / s e m a n a - d e -
-inovacao-2020-venha-
-reimaginar-e-construir-
-futuros-com-a-gente

Sobre o Amor

À luz do Espiritismo, o 
amor é sentimento.  E sen-
timento é construção dos 
tempos, na tarefa de nos 
instruir e purificar. 

Dentro de nossa con-
dição evolutiva, temos 
belos ensaios de amor 
e, por outro lado,  ainda 
fazemos algumas confu-
sões sobre as sensações e 
o verdadeiro sentimento.  

Tudo isso se transforma 
em material da constru-
ção do Amor. 

Nesta coluna, quero di-
vidir com vocês, para re-
fletir em cada palavra, um 
texto de Emmanuel,  psi-
cografia de Chico Xavier; 
e a letra de uma música 
(com o link para quem 
desejar ouvir) chamada 
Ama, dos queridos Lúcia 
Miluzzi e Moacyr Camar-
go. 

Abraço e até a semana 
que vem!

“Todo discípulo do 
Evangelho precisará co-
ragem para atacar os 
serviços da redenção de 
si mesmo. Nenhum dis-

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

pensará as armaduras da 
fé, a fim de marchar com 
desassombro sob tempes-
tades.

O caminho de resgate e 
elevação permanece cheio 
de espinhos. O trabalho 
constituir-se-á de lutas, 
de sofrimentos, de sacrifí-
cios, de suor, de testemu-
nhos.

Toda a preparação é ne-
cessária, no capitulo da 
resistência; entretanto, 
sobre tudo isto é indis-
pensável revestir-se nossa 
alma de caridade, que é 
amor sublime.

A nobreza de caráter, a 
confiança, a benevolência, 
a fé, a ciência, a penetra-
ção, os dons e as possibi-
lidades são fios preciosos, 
mas o amor é o tear divino 
que os entrelaçará, tecen-
do a túnica da perfeição 
espiritual. 

A disciplina e a educa-
ção, a escola e a cultura, o 
esforço e a obra, são flo-
res e frutos na árvore da 
vida, todavia, o amor é a 
raiz eterna.

Mas, como amaremos 
no serviço diário? Reno-
vemo-nos no espírito do 
Senhor e compreendamos 
os nossos semelhantes. 
Auxiliemos em silêncio, 
entendendo a situação de 
cada um, temperando a 
bondade com a energia, e 
a fraternidade com a jus-
tiça. Ouçamos a sugestão 
do amor, a cada passo, na 
senda evolutiva.

Quem ama, compreen-

de; e quem compreende, 
trabalha pelo mundo me-
lhor.

Emmanuel,  no livro Vi-
nha de Luz

menubuscar
close
AMA
AMA
Lúcia Miluzzi
Moacyr Camargo
Ama que o amor eleva, 

viverás na terra sem tocar 
o chão! 

Ama, afugenta as dores 
pensamentos flores te en-
volverão!

Ama que a natureza 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
(Prenotação 171.188 de 07/07/2020)

	 														ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oficial	de	
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Ju-
rídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório estabelecido, nesta 
cidade, à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone (016) 3202-
3015.

                       FAZ SABER a DIOGENES HENRIQUE COBUCCI 
DE SOUZA, RG nº 41.360.942-X-SSP/SP, CPF nº 339.082.838/92, 
brasileiro, solteiro, maior, mecânico, residente e domiciliado nesta 
cidade, na Rua Nelson Spelman, número 168, Jardim Angélica (en-
dereço constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 
26 da Lei nº 9.514/97 e que a requerimento de STÉFANI PAR-
TICIPAÇÕES LTDA e STÉFANI NOGUEIRA ENGENHARIA 
LTDA,	credoras	fiduciárias	do	Instrumento	Particular	de	Compra	e	
Venda de Imóvel, contrato número 3426, garantido pela alienação 
fiduciária	registrada	sob	nº	05	na	matrícula	nº	35.887,	que	grava	o	
imóvel situado nesta cidade, na Rua Tharcilio Panosso (antiga Rua 
I) lote 17 da quadra E, no Residencial Parque das Araras, vem lhe 
notificar	para	cumprimento	das	obrigações	contratuais	principais	e	
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas, apurado 
pelas	credoras	fiduciárias	até	o	dia	06/07/2020,	no	valor	 total	de	
R$18.657,53 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cin-
quenta e três centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros 
de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
notificação.

																							Assim	fica	V.	Senhoria	NOTIFICADO	a	comparecer	
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$213,00 (duzentos e 
treze	reais),	referente	às	custas	com	as	notificações	extrajudiciais,	
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da última 
publicação do presente edital.

		 	 		Nesta	oportunidade	fica	V.	Senhoria	cientifica-
do de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado 
garante	 às	 credoras	 fiduciárias	 o	 direito	 de	 consolidação	 da	 pro-
priedade do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº 
9.514/97, de forma que, com este ato, perde V. Senhoria a proprie-
dade	do	imóvel	em	favor	da	Stéfani	Participações	Ltda	e	Stéfani	
Nogueira Engenharia Ltda.

                      Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publica-
do em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 30 
de	outubro	de	2020.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oficial,	
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

e toda beleza é fruto do 
amor.

Ama que o amor perdoa 
e o perdão te doa muito 
mais amor.

Ama, pois a lei divina 
que o mestre ensina é a lei 
de amor!

Ama, que a canção mais 
bela é a que revela, as no-
tas do amor.

Ama, que o amor te es-
pera nas altas esferas pra 
compartilhar... Ama, que o 
amor te inspira faz do pei-
to a lira livre a ecoar!

Ah, ah,ah,ah ama, ama 
que o amor é leve...

Nossa Campanha do Sorvete Ice by Nice está a todo sabor, ou melhor, vapor!!!  
Você compra um litro de sorvete da Ice by Nice por R$ 25,00, aproveita essa delícia 
e ainda colabora com o Centro Espírita A Caminho da Luz! Sabores: Chocolate, 
Merengue, Flocos e Leite Condensado com raspas de limão!A entrega será no dia 
14 de novembro, sábado, das 9 às 12h! Fale com um trabalhador da nossa Casa! E 
delicie-se! Delícia de tomar e delícia ajudar!  

Enap lança chamada de atividades para a Semana, 
que acontece de 16 a 19 de novembro
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PRIMAVERA 
V E R Ã O

C O L E Ç Ã O

MARCA EXCLUSIVA

EM JABOTICABAL

Loja 01
Rua Rui Barbosa, 987
16 3204-3634

Loja 02
Jaboticabal Shopping
16 3202-5441

1º MASTER BLENDER CACHAÇA DONA ODILA
No último dia 06, 

a Cachaça Dona 
Odila realizou em 
seu espaço, loca-
lizado no bairro 
Nova Jaboticabal, 
o “1º Master Blen-
der Cachaça Dona 
Odila.

Foram convida-
dos alguns aman-
tes de cachaça, de 
diversos segmen-
tos, para degustar 
e escolher a recei-
ta do próximo ró-
tulo de Cachaça 
Dona Odila

Ao longo da noi-
te os participantes 
avaliaram diver-
sos aspectos vi-
suais e sensoriais 
de 8 blends (mis-
turas) de Cachaça 
Dona Odila espe-
cialmente desen-

volvidos para a 
ocasião.

Ao final o blend 
escolhido foi o de 
número 7, que em 
breve será lançado 
como um produto 
especial de Cacha-
ça Dona Odila.

Durante a noite, 
inserções ao vivo 
foram realizadas e 
você pode conferir 
no IGTV do Insta-
gram @donaodila.

Os proprietários 
Carlos e Letícia Pi-
nelli já confirmam 
que novos even-
tos Master Blender 
vão acontecer e a 
intenção é sortear 
e convidar consu-
midores de Cacha-
ça Dona Odila para 
participar das pró-
ximas ações. 
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JOSÉ LUIZ RAVAZI                LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
FUNÇÃO: PRESIDENTE                               CNPJ: 03.186.927/0001-56
CPF: 594.053.688-34                                     CRC: 2SP.026.168/0-8

                         MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
           CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6
                                       CPF: 028.461.048-83

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR 
CNPJ: 50.387.224/0001-76 - Rua Monteiro Lobato nº 1.150 - (14.870-850) -  Jaboticabal/SP - Telefone: (16) 3203-6373

2019 2018 CIRCULANTE 2019 2018
CIRCULANTE 77.205          67.878            7.247             15.444             

Disponível Obrigações

Numerário 627                  521                    Fornecedores 1.372                4.268                  
Banco Conta Movimento 315                  1.992                 Obrigações Trabalhistas 5.478                  
Total Disponível 942                  2.513                 Outros Débitos

Outros Créditos e Direitos Receitas Diferidas 5.858                5.682                  
Banco Conta Mov. Recurso -                   7.011                 Recursos Subvenção/Parceria
Banco Conta Aplicação 27.317              10.135                Obrigações Tributárias 17                     17                       
Banco Conta Aplicação Recurso 7.629                5.682                 Provisões
Outros Créditos 41.317              42.539                
Total Outros Créditos e Direitos 76.263             65.366               

ATIVO NÃO CIRCULANTE 100.033        110.836          PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 226.293        226.164          Rec. e Projetos/Subvenção 5.858             5.682               

Equipamentos de Informática 10.162              10.162                Recurso Projeto Ponto de Cultura 5.858                5.682                  
Móveis e Utensílios 46.945              46.816                Recurso Projeto Comcriaja -                    
Obras e Benfeitorias 31.121              31.121                
Instalações 6.975                6.975                 
Equipamentos Eletrônicos 3.640                3.640                 
Imóveis 50.000              50.000                
Instrumentos Musicais 32.836              32.836                
Veículos 44.614              44.614                

Depreciação (126.260) (115.329) Fundo Patrimonial 164.133 157.588

Equipamentos de Informática (10.127) (9.075) Fundo Patrimonial 116.143 123.465
Móveis e Utensílios (15.100) (12.470) Doações 41.574 41.445
Obras e Benfeitorias (1.811) (1.505) Superavit/Déficit 6.416 (7.322)
Instalações (3.145) (2.543)
Equipamentos Eletrônicos (2.664) (2.105)
Imóveis (28.958) (26.458)
Instrumentos Musicais (19.841) (16.558)
Veículos (44.614) (44.614)

TOTAL DO ATIVO 177.239        178.714          TOTAL DO PASSIVO 177.239         178.714           

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

ATIVO PASSIVO

31/12/2019 31/12/2018

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Superavit do exercício 6.416              (7.322)             
(+) Depreciação 126.260                  115.329                  

SUPERAVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 132.676 108.006

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
Aplicações de Recursos 34.946                    17.145                    
Outros Créditos 41.317                    48.220                    

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 76.263                    65.366
ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 1.372              4.268              
Contas a Pagar 17                  17                  
Obrigações Trabalhistas -                 5.478              
Outros Débitos -                 -                 

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP 1.390 9.763                      
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 210.329 183.135                  
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado 129                 -                 

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 129 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 942 2.513
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 2.513                      5.558                      
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (1.571)             (3.045)             
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 942                          2.513                      

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

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2019 2018

Recursos - Termo Colab. Esperança 21.281           8.867            
Recursos - Termo Colab. Esp. Estadual 57.171           23.758           
Festa do Quitute 47.860           45.980           
Doações/Contribuições 36.064           39.178           
Campanha Bacalhoada -                11.042           
Campanha Feijoada 25.027           22.811           
Campanha Sorvete 6.215            4.575            
Campanha Filé 12.013           -                
Festa das Familias -                1.480            
Receitas Financeiras 387               166               

RESULTADO OPERACIONAL 206.018       157.856       

Despesas Gerais (77.401)         (89.936)         
Despesas eventuais Doadas -                -                
Despesas - Medicamentos Doados (176)              (599)              
Despesas - Objetos Doados -                (1.217)           
Despesa - Festa do Quitute (21.894)         (18.798)         
Despesas Financeiras (3.313)           (1.658)           
Despesas Tributárias (8)                 (38)                
Despesas com recursos próprios (154)              (11)                
Despesa - Campanha Feijoada (10.511)         (10.846)         
Despesa - Campanha Bacalhoada -                (5.451)           
Despesa - Campanha Sorvete (4.050)           (3.400)           
Despesa - Festa das Familias -                (600)              
Despesa - Termo Colab. Esperança (21.281)         (8.867)           
Despesa - Termo Colab. Esp. Estadual (57.171)         (23.758)         
Despesa - Filé (3.642)           -                

TOTAL DAS DESPESAS (199.602)      (165.178)      

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 6.416           (7.322)          

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO  EXERCÍCIO DE 2019

SALDO 
31/12/2017

SALDO 
31/12/2018

164.910                0 -7.322 0 157.588

SALDO EM 
31/12/2018

SALDO EM 
31/12/2019

157.588 0 6.416 129 164.133

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores Expressos em Reais R$)

PATRIMÔNIO SOCIAL Ajuste Exercícios 
Anteriores

Superavit /// 
Deficit

FUNDO PATRIMONIAL 
(FUNDOS- INSTITUCIONAL 
e ESPECIAIS, DOAÇÕES E 

SUBVENÇÕES)

Total do 
Patrimônio Social

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 

01/01 a 31/12/2019

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL 
1.1 A organização da sociedade civil UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR – 

UNENLAR, inscrita no CNPJ sob nº 50.387.224/0001-76, é pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Monteiro Lobato nº 1.150, Cep 14.870-410, 
bairro Centro , nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo. A entidade 
é reconhecida como de utilidade pública, consoante Lei municipal n° 740 de 
19/03/1968 e pela Lei Estadual nº 2.405 de 30/04/1979 é administrada por uma 
diretoria	colegiada,	com	mandato	bienal	e	as	contas	são	analisadas	e	fi	scaliza-
das	por	conselho	fi	scal.

1.2	 Sua	natureza	social	e	econômica	é	de	caráter	benefi	cente	e	fi	lantrópi-
co	e	sem	fi	ns	lucrativos	ou	econômicos,	proporcionando	aos	usuários	a	presta-
ção de serviços totalmente gratuitos.

1.3	 Tem	como	fi	nalidade	Estudar,	 praticar	 e	propagar	 a	doutrina	 espí-
rita	em	seus	aspectos	científi	cos,	fi	losófi	cos,	fi	lantrópicos	e	religiosos	através	
de	palestras	e	demais	atividades	afi	ns.	São	também	levadas	a	efeito	atividades	
assistenciais à população carente, tais como de dispensários de medicamen-
tos, fornecimento de alimentação, de roupas, assistência ambulatorial, médica, 
odontológica,	hortas	comunitárias,	ofi	cinas	de	música	e	teatro	e	quaisquer	ou-
tros	programas	que	visem	suprir	defi	ciências	sociais	e	econômicas.	

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

evidenciadas	com	e	sem	gratuidades	e	identifi	cadas	pelas	atividades	desenvol-
vidas pela entidade de forma segregada;

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

2.3 2.3 Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos ob-
jetivos sociais. No tocante às despesas, predominam os gastos com folha de 
salários e encargos, trabalhistas e previdenciários, para gerir os projetos as-
sistenciais. Há despesas administrativas para  execução dos referidos projetos 
desenvolvidos pela entidade, assim como as despesas de funcionamento, entre 
outras. O atendimento aos usuários é realizado totalmente de forma gratuita.

NOTA 3 – TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL
3.1 COFINS –  Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FA-

ZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 5.992,63;
3.2 ISS – Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de 

Jaboticabal no valor da renúncia obtida de R$ 5.965,70
3.3 IRPJ e CSLL – Sujeito ativo da obrigação tributária Governo Federal 

(UNIÃO) – Valor da renúncia do IRPJ R$ 962,44 –  Valor da renúncia da CSLL 
R$ 577,46.

  
NOTA 4 – TERMOS COLABORAÇÃO / FOMENTO RECEBIDOS E 

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Termo de Colaboração:
PM Jaboticabal ...................................................... R$ 57.170,77
Recurso Estadual – PROJETO ESPERANÇA ...... R$ 57.018,84
Rend Aplic Financeira ............................................. R$    151,93
Recursos Próprios....................................................... R$      0,00  
Recursos Empregados............................................ R$ 57.170,77

PM Jaboticabal  
Total do Projeto ...................................................... R$ 21.435,43
Recurso Municipal.................................................. R$ 21.281,16
Recursos Próprios...................................................... R$    154,27
Recursos Empregados ............................................. R$ 21.435,43

NOTA 5 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA - Não se aplica.

NOTA 6 – RECURSOS COM RESTRIÇÃO - Não se aplica.
NOTA 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES - Nihil.
NOTA 8 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – GARANTIAS - Nihil.
NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS - Nihil.
NOTA 10 – EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - Não se aplica.
NOTA 11 – IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO 

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

sição reduzido por depreciação acumulada e perdas e por impairment, se aplicá-
vel. 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 premissas de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não há be-
nefícios econômicos 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

12.1 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 totalizando R$ 

78.300,00 (Setenta e Oito Mil e Trezentos Reais , gratuidades essas objeto de 
prestação de contas nos respectivos órgãos governamentais convenentes, todas 
para desenvolvimento de atividades de assistência social, para atendimento de 
criança e adolescente de 06 à 15 anos, em regime de Acolhimento Institucional, 
em atendimento ao artigo 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei 8.069/90. Número de atendidos em regime permanente 31 (trinta e um), crian-
ças e adolescentes, com média anual de 3.200 (três mil e duzentos) atendimentos 
aproximadamente. 

NOTA 14 – DEMONSTRAÇÃO CUSTO x VALOR RECONHECIDO
14.1 Não se aplica, eis que o valor reconhecido cobriram os custos dos servi-

ços prestados.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL

1 - Ativo
1.1 Disponível
      2019  2018
Caixa      626,77     520,91
Banco do Brasil – c/c 5131-4  315,44 1.991,77
Banco do Brasil – c/c 48672-8      0,00 7.010,83
TOTAL    942,21 9.523,51

1.2	Aplicações	Financeiras
      2019  2018
Banco do Brasil – Recursos Livres                27.317,33 4.453,00
Banco do Brasil – Recursos Convênios   7.628,83 5.681,53
Banco do Brasil – Aplic Prox Período  5.857,77 5.681,53                                            
TOTAL                  40.803,93 15.816,06

1.3 Outros Créditos
      2019  2018
Adiantamento a Fornecedores                25.034,20 32.113,62
Termo Colaboração a Receber Municipal  1.773,43    1.773,43
Termo Colaboração a Receber Estadual  4.751,57    4.751,57
Outros Valores a Receber   3.000,00    3.000,00
Ingressos Filé a Receber      900,00       900,00
TOTAL                  35.458,20  42.538,62

1.4 Ativo Não Circulante
1.4.1 Imobilizado
     2019   2018
Imóveis                    50.000,00   50.000,00
(-) Depreciação                  -28.957,95  -26.457,99

Computadores e Periféricos   10.162,00    10.162,00
(-) Depreciação                    -10.127,25     -9.075,41
Móveis e Utensílios  36.341,50    36.341,50
(-) Depreciação                    -6.511,87     -4.992,67
Obras e Benfeitorias   31.121,46    31.121,46
(-) Depreciação                    -1.811,24     -1.505,24
Instrumentos Musicais – Fanfarra  13.105,20    13.105,20
(-) Depreciação                   -8.897,16     -8.093,16
Equipamentos Eletrônicos    3.639,73      3.639,73
(-) Depreciação   -2.663,79     -2.104,83
Veículos   44.614,20    44.614,20
(-) Depreciação                 -44.614,20   -44.614,20
Instrumentos Musicais  19.730,50    19.730,50
(-) Depreciação                  -10.944,01     -8.464,45
Instalações	 	 	 			6.975,11		 					6.975,11
(-) Depreciação    -3.144,50     -2.542,94
Móveis e Utensílios de Cozinha 10.603,78    10.474,78
(-) Depreciação    -8.588,15     -7.477,61
TOTAL VALOR ORIGINAL              226.293,48  226.164,48
(-) Total da Depreciação               -126.260,12                 -115.328,50
TOTAL                  100.033,36 110.835,98

2 – PASSIVO
2.1	Obrigações
     2019       2018
Fornecedores   1.372,44      4.268,44
Obrigações	Tributárias	 	 					17,26	 	 									16,74
Obrigações	Trabalhistas	–	Esper	Est	 							0,00	 	 				3.261,29
Obrigações	Trabalhistas	–	Esper	Mun	 							0,00	 	 				1.773,43
Obrigações	Tributárias	–	Esper	Est	 							0,00	 	 							592,52
TOTAL   1.389,70      9.319,90

2.3 Receitas Diferidas 
     2019   2018
Rend Aplic Financeira   5.857,77  5.681,53
TOTAL   5.857,77  5.681,53

2.4	Recursos	de	Subvenções		
     2019   2018
Recurso Projeto Ponto de Cultura 5.857,77  5.681,53
TOTAL   5.857,77  5.681,53

2.5 Fundo Social (Patrimônio Social)
     2019   2018
Fundo Institucional  116.143,28 123.465,30
Doações	e	Subvenções		 	 		41.573,93	 		41.444,93
Resultado Exercício em curso      6.416,25   -7.322,02
TOTAL   164.133,46 157.588,21

5 Gratuidades
     2019   2018
Projeto Esperança Municipal 21.281,16      8.867,15
Projeto Esperança Estadual     7.018,84    23.757,85
TOTAL   78.300,00    32.625,00

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ LUIZ RAVAZI                LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
FUNÇÃO: PRESIDENTE                               CNPJ: 03.186.927/0001-56
CPF: 594.053.688-34                                     CRC: 2SP.026.168/0-8

                         MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
           CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6
                                       CPF: 028.461.048-83

JOSÉ LUIZ RAVAZI                LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
                              CNPJ: 03.186.927/0001-56
                                    CRC: 2SP.026.168/0-8
                         MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
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Eleições 2020: saiba como votar 
com segurança contra a covid-19

Na nossa cidade, os 
eleitores estão na ex-
pectativa para a es-
colha dos prefeitos 
e vereadores para os 
próximos quatro anos. 
O primeiro turno das 
eleições 2020 aconte-
ce no próximo domin-
go (15). Este ano, por 
conta da pandemia da 
covid-19, será preciso 
respeitar alguns pro-
tocolos adotados pela 
Justiça Eleitoral.  

O plano de seguran-
ça sanitária para as 
eleições 2020 foi ela-
borado por uma equi-
pe de especialistas 
dos hospitais Albert 
Einstein, Sírio-Libanês 
e por técnicos da Fun-
dação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), consultados 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), e é fo-
cado em duas frentes: 
mesários e eleitor. Car-
tazes ilustrativos com 

Pandemia alterou a rotina das eleições 2020

o passo a passo da 
votação serão fixados 
nas seções eleitorais.   

Eleitores 
Horário de votação 

ampliado: 7h da ma-
nhã até as 17h. Porém, 
de 7h às 10h será pre-
ferencial para maiores 
de 60 anos.  

Máscaras: uso obri-
gatório, sem ela o elei-
tor não poderá votar. 
Caso seja necessário, 
o mesário pode pedir 
que o eleitor se afas-
te e abaixe a máscara 
para conferir a foto na 
identidade.  

Distanciamento: 
será exigido mínimo 
de 1 metro.  

Comida: não será 
permitido comer ou 
beber nada na fila de 
espera. A medida é 
para evitar que as pes-
soas tirem a máscara. 

Álcool em gel: será 
distribuído em todas 

seções para que os 
eleitores limpem as 
mãos antes e depois 
da votação. 

Caneta: o TSE reco-
menda que os eleito-
res levem sua própria 
caneta para assinar 
presença no caderno 
de votação. 

Higienização das ur-
nas: os equipamentos 
não serão higieniza-
das pois isso poderia 
danificar as urnas. Por 
conta disso, os eleito-
res deverão higienizar 
as mãos antes e de-
pois de votar. 

Mesários  
Mesários receberão 

máscaras e terão que 
trocá-las a cada qua-
tro horas, usar álcool 
e uma proteção fa-
cial de acetato (face 
shield), que terá de 
ser usada o tempo 
todo. 

Covid-19 

Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 05/11/2020 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 09/11/2020 Às 15h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, 
inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma 
da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo 
realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: JABOTICABAL - SP. BAIRRO JARDIM DAS ROSAS. Rua Fortunato Frascá, 
n° 791, (Lt 36 da Qd 11). Casa. Áreas Totais: Área Terr. 250,00m² e área constr. 177,00m². Matr. 23.269 do RI Local. Obs: Ocupado. (AF).  1º Leilão: 
05/11/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 919.185,80 e 2º Leilão: 09/11/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 171.000,00 (caso não seja arrematado 
no 1º leilão) Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no 
caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida 
no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda 
dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

FIRENZA INVESTIMENTOS LTDA
NIRE 35235733597

CNPJ 35.650.770/0001-64
Redução do Capital Social

A empresa FIRENZA INVESTIMENTOS LTDA, estabelecida 
nesta cidade de Jaboticabal - SP, na Rua Marrey Junior nº. 835 
- Sala 02, Bairro Nova Jaboticabal, CEP 14887-110, resolve Re-
duzir o capital social R$ 1.000.000,00 para R$ 700.000,00 pois o 
capital tornou-se excessivo em relação ao objeto social da empre-
sa; conforme Ata lavrada em 01/09/2020.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
“JÚLIO DE MESQUITA FILHO”

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
E VETERINÁRIAS - FCAV/UNESP 

- CÂMPUS DE JABOTICABAL
AVISO DE LICITAÇÕES

Acha-se aberto nesta FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁ-
RIAS E VETERINÁRIAS - FCAV/UNESP - CÂMPUS DE JA-
BOTICABAL, os Editais de Licitação na modalidade CONVITE 
PRESENCIAL, sendo:

CONVITE PRESENCIAL Nº 04/2020-FCAV - 23/11/2020 às 
9 horas - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 
IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE TRANSFORMAÇÃO DE 300 
KVA NA USINA DE BIOGÁS

CONVITE PRESENCIAL Nº 05/2020-FCAV - 24/11/2020 
às 9 horas - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E ACES-
SOS AO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DO DEPARTAMEN-
TO DE ZOOTECNIA

As	Sessões	Públicas	se	darão	na	Sala	de	Licitações	da	Seção	
Técnica de Materiais, localizada no Prédio Central da FCAV/
UNESP - Câmpus de Jaboticabal, na Via de Acesso Prof Paulo 
Donato Castellane, s/nº, em Jaboticabal, Estado de São Paulo. Os 
Editais na íntegra poderão ser obtidos gratuitamente, mediante 
identifi	cação	(razão	social,	CNPJ,	RG/CPF,	endereço,	telefone	e	
e-mail), até o dia anterior a licitação, no horário das 8 às 11 h e 
das 14 às 17 h, na Seção Técnica de Materiais, no endereço acima, 
fone: (16) 3209-7140 / 3209-7155, via e-mail: materiais.fcav@
unesp.br.	As	informações	estarão	disponíveis	no	sítio	http://apps.
unesp.br/licitacao.

11 a 13 NOV
não beneficiários/comunidade
vagas remanescentes

03 a 09 NOV
beneficiários da indústria

Processo seletivo
rede escolar SESI-SP
ano letivo 2021

inscrições:

www.sesisp.org.br

Processo seletivo para vagas no 1º ano
do Ensino Fundamental, e remanescentes
das demais séries dos ensinos
Fundamental e Médio
As vagas serão prioritariamente preenchidas por filhos
de trabalhadores da indústria (contribuintes do SESI-SP).

No ato da inscrição, somente as escolas e as séries com
vagas disponíveis estarão informadas no sistema.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 50/2020

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do 
artigo 17 de seu Regimento Interno, determina:

Tendo em vista o afastamento do servidor SÉRGIO LUIZ GARCIA, 
por ser considerado como grupo de risco para COVID-19, a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, AUTORIZA o senhor HOMERO MARCIANO DA SILVA a con-
duzir o veículo do Poder Legislativo Municipal, Honda CIVIC com placa GKB 2449, no 
dia 15 de novembro de 2.020 para auxiliar nos trabalhos da Justiça Eleitoral, referente 
às eleições municipais de 2.020, conforme previsão legal do artigo 3º da Resolução nº 
347 de 07 de agosto de 2.018.

Jaboticabal, 06 de novembro de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretário

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

EXTRATO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: EMPRESA JORNALÍSTICA SCANDELAI & SCANDELAI LTDA ME
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 05/2020
OBJETO: Contratação de empresa editora de jornal, nos termos do inciso II 

do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, devidamente credenciada pelos órgãos ofi-
ciais competentes, com edição, circulação e distribuição semanal ininterrupta no 
município de Jaboticabal de, no mínimo, 1.500 (mil e quinhentos) exemplares para 
publicidade de atos oficiais e matérias institucionais de cunho informativo, educati-
vo e cultural de interesse público editadas pela Câmara Municipal de Jaboticabal, 
nos termos do edital.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
- EMPRESA JORNALÍSTICA SCANDELAI & SCANDELAI LTDA ME: 

R$46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais)
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 12/11/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2020 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor pre-
ço por item, para aquisição de equipamentos de informática para o armazenamen-
to e backup das produções audiovisuais, viabilização da instalação de nova versão 
dos “Sistemas de Administração Orçamentária e Controle de Aquisições Públicas, 
Estoque e Patrimônio” e demais periféricos para o Setor de Tecnologia da Infor-
mação desse Poder Legislativo, de acordo com as especificações constantes do 
Anexo I (Termo de Referência), parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 13:00 horas, ou pelo site www.
jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 01/12/2020, até às 09:00 horas.
Início da sessão: Dia 01/12/2020 às 09:30 horas.

Qual será sua make de Natal? 

Bom, se formos 
comparar com a 
make de ano novo, o 
Natal não precisa ter 
tanto brilho quanto 
a make de ano novo. 
Mas se você for da-
quelas que não con-
segue fazer uma 
maquiagem sem um 
brilhinho, não fique 
triste, você ainda 
pode colocar brilho 
em sua maquiagem 
de Natal.

A primeira coi-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

sa que você precisa 
ter em mente é que 

as festividades com 
a família requerem 
uma make mais na-
tural e discreta, que 
dê um ar de casuali-
dade. A maquiagem 
tem que realçar seus 
pontos fortes para 
te deixar mais ra-
diante.

A tendência  cha-
ve é apostar em ma-
quiagens práticas e 
mais naturais, que 
valorizem a beleza 
e a pele de cada mu-
lher com suas indi-
vidualidades.

A maquiagem para 
o Natal é parte im-
portante da produ-
ção para curtir a noi-
te em família ou com 
amigos - assim como 
look e penteado ide-
ais para arrasar na 
ceia. Mas se engana 
quem acredita que é 
preciso passar horas 

se arrumando para 
conseguir um visual 
poderoso. A maquia-
gem de Natal merece 
um look bem glam 
e com aquele toque 
de verão que as bra-
sileiras adoram - afi-
nal, a temperatura 
da noite estará lá no 
alto! 

 Quem curte uma 
make clássica e ele-
gante no Natal pode 
apostar na make 
marrom com um to-
que bronzeado que 
a época de verão 
pede. Aposte em um 
blush com um ar de 
saúde e finalize com 
um pó bronzeador 
para deixar as ma-
çãs do rosto cora-
dinhas. Nos lábios, 
um batom nude cre-
moso ou em gloss 
dá o charme final da 
make!

Tanto mesários 
quanto eleitores que 
estiverem com sinto-
mas da covid-19 no 
dia do pleito não de-
vem comparecer ao lo-
cal de votação. Poste-
riormente, a ausência 
poderá ser justificada 
na Justiça Eleitoral. 

Para justificar au-
sência  

Se o eleitor esti-
ver fora do domicí-
lio eleitoral no dia da 
eleição, será possível 
justificar pelo celular. 
Baixe o app e-Título 
no Google Play e na 
Apple Store. 

É possível justificar 
em até 60 dias após 
cada turno apresen-
tando documentos 
que comprovem o mo-
tivo da falta (atestado 
médico, por exemplo). 
Faça no app, no site 
ou procure um cartó-
rio eleitoral. 
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Ônibus coletivos começaram a circular na 
quinta-feira (12) em Jaboticabal

A Prefeitura de Jabo-
ticabal iniciou no dia 12 
a implantação do proje-
to Tarifa Zero. A empre-
sa vencedora da licita-
ção tem até o final de 
novembro para iniciar a 
operação, mas disponi-
bilizou quatro veículos 
para iniciar no dia 12 
de novembro, em uma 
fase experimental. As 
demais linhas entram 
em circulação a partir 
de dezembro. Os ôni-
bus seguem os mes-
mos trajetos e horários 
que a população já está 
acostumada.

Excepcionalmente na 
quinta-feira (12), a li-
nha de Córrego Rico co-
meçou a circular a par-
tir das 12h. Na manhã 
seguinte (dia 13), os ve-
ículos começaram a ro-
dar a partir das 05h30.

Conheça o horário 
das linhas:

Linha Córrego Rico:
05h30 – Jaboticabal x 

Córrego Rico
06h – Córrego Rico x 

Jaboticabal
12h – Jaboticabal x 

Córrego Rico
12h30 – Córrego Rico 

x Jaboticabal
16h30 – Jaboticabal x 

Córrego Rico
17h – Córrego Rico x 

Jaboticabal

Não haverá cobrança de passagens

Linha 11: (anexo)

Conheça o trajeto das 
linhas:

LINHA 15 – CÓRREGO 
RICO

IDA - Praça Dr. Joa-
quim Batista, R. São Se-
bastião, Av. Benjamin 
Constant, R. Barão Do 
Rio Branco, Av. General 
Glicério, R. Castro Al-
ves, Av. Pintos, R. Prof. 
Osvaldo Martins Cruz, 
Av. Maestro Manzano, 
R. Hermínia Casteletti 
Bellodi, R. Prof. Romá-
rio Gouveia, R. Capitão 
Alberto Mendes Junior, 
R Comendador Aveli-
no Geraldes Martins, R. 

Clotilde Verri, R. Mario 
de Campos, R. Thales 
Bento Ferreira, R. Profª. 
Ana Ramos de Carva-
lho, R. Clotilde Verri, 
Via de Acesso Nisoji Fu-
jisaki, Rod. Dep. Cunha 
Bueno, Distrito De Cór-
rego Rico.

VOLTA - Distrito De 
Córrego Rico, Rod. Dep. 
Cunha Bueno, Via De 
Acesso Nisoji Fujisaki, 
R. Santo André. R. Flo-
riano Peixoto, Av. Pin-
tos, Praça Dr. Joaquim 
Batista.

LINHA 11 – CIRCULAR 
VIA APARECIDA (Das 
06:10 as 23:00)

Praça Dr. Joaquim Ba-

tista, Rua Juca Quito, 
Av. Carlos Berchieri, 
Prefeitura Municipal, 
Av. Jaime Ribeiro, Rua 
Eduardo Zambianchi, 
Av. Valdir Pedro Mora-
no, Rua João Kamla, Av. 
Major Braguinha, Rua 
Virgilio Donadon, Av. 
Florisbela De Campos 
Werneck, Av. Francis-
co Alves De Oliveira, 
R. Dom Luiz Eugênio 
Perez, R. João Batista 
Ferraz Sampaio, R. São 
João, R. Felipe Brisa, 
Rua Momoe Otta, Av. 
Américo Teixeira, Rua 
José Nuno, R. Felipe 
Brisa, R. João Panosso, 
Av. Com. João Maricato, 
Rua Domingos Selaro, 

Rua Adolfo Pavanelli, 
Av. Edmundo Lima, Rua 
Mario Guarita Cartaxo, 
R. José Marfara, R. João 
Volpe, Av. Rosinha Paci-
fico Vieira, Rua Castro 
Alves, Av. XV De Novem-
bro, Rua 24 De Maio, 
Av. General Glicério, 
Rua Claudio Berchieri, 
Av. Francisco Cascaldi, 
R. Joaquim Fonseca, 
R. Gaudêncio Brandi-
marte, Via de Acesso 
Major Hilário Tavares 
Pinheiro, R. Luis Niero, 
Av. Pintos, Praça Dr. Jo-
aquim Batista, R. Juca 
Quito, R. dos Trabalha-
dores, R. Clotilde Verri, 
R. Mário de Campos, R, 
Thales Bento Ferreira, 

R. Profª, Ana Ramos de 
Carvalho, R. Clotilde 
Verri, R Santo André, R. 
Alberto Romeu Gerba-
si, R. Francisco Ferrari, 
R. Maestro Manzano, 
R. Hermínia Castelet-
ti Bellodi, R. Antonieta 
Aleixo de Souza, R Djal-
ma Aleixo de Souza, R. 
Aniballe Fellipeli, R Cé-
sar Nhocancer, R Fortu-
nato Della Libera, R. Dr. 
Avelino Geraldes Mar-
tins, R. João Aleixo de 
Paula, Av. Pintos, Praça 
Dr. Joaquim Batista.

Câmara de Jaboticabal vota quatro projetos 
na segunda-feira (16/11)

Os vereadores se reú-
nem em sessão ordiná-
ria na próxima segun-
da-feira (16/11) para a 
discussão e votação de 
quatro projetos de lei. 

Entre eles está o 
Substitutivo ao Projeto 
de Lei Complementar 
nº 42/2020, que altera 
a Lei Complementar nº 
15, de 29 de novembro 
de 1993, que dispõe so-
bre o parcelamento do 
solo urbano. A matéria 
retorna à votação após 
um pedido de vista do 
vereador Beto Ariki fei-
to na última sessão or-
dinária, dia 03 de no-
vembro. Na prática, o 
novo texto altera o ta-
manho da área de faixa 
de reserva não edifican-
te ao longo das faixas 

de domínio público das 
rodovias, que deverá 
ser de, no mínimo, cin-
co metros de cada lado; 
e ao longo das águas 
correntes e dormentes 
e da faixa de domínio 
das ferrovias, que deve-
rá ser de 15 metros de 
cada lado.

Também retorna para 
a pauta de votação o 
PL nº 373/2020, que 
dispõe sobre a consoli-
dação e equacionamen-
to do déficit atuarial 
e substitui o plano de 
amortização fixado na 
Lei nº 4744, de 28 de 
dezembro de 2015. O 
projeto recebeu pedi-
do de vista na sessão 
passada, feito pelo ve-
reador Paulo Henrique 
Advogado.

Ainda serão vota-
dos o Projeto de Lei nº 
351/2020, que denomi-
na de “Prof. Waldemar 
Martins” a Área de La-
zer entre a Av. Caetano 
Merlino, Travessa Au-
gusto Tonanni, Av. Aris-
tides Cardoso da Cunha 
e Alameda Prof. Maria 
das Dores Ferreira Bas-
tos, entre o Jardim São 
Marcos I e o Residencial 
Barcelona; além do Pro-
jeto de Lei nº 352/2020, 
que denomina de “Ma-
ria Aparecida Chioda 
Marques” a Área de La-
zer entre a Alameda Ze-
non Vargas da Silva, Av. 
Capitão Francisco Bor-
ges de Godoy Macota, 
Rua Francisco Ribeiro, 
Travessa Gentil da Cruz 
Lopes, no Jardim Nova 

Aparecida.

A sessão começa às 
20 horas, com trans-

missão ao vivo pela 
WEBTV da Câmara com 
acesso através do por-
tal de vídeos (tv.cama-

rajaboticabal.sp.gov.br) 
e também pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(WEBTV CMJaboticabal).


