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Véspera de feriado terá Rick e 
Giovani em Jaboticabal

Na próxima segunda-feira (30), véspera de feriado, a Estação de Eventos Cora Coralina, em 
Jaboticabal, recebe de ‘braços abertos’ a volta do Show do Trabalhador. A partir das 22h, dois 
shows irão animar o público: Ulisses e Moisés e Rick e Giovani. A entrada é gratuita.

Dupla é atração principal no Show do Trabalhador, de 
volta ao calendário da cidade

Projeto esteve de volta à cidade recheado de atrações
No último domingo 

(22), a 10ª edição do 
Circuito Sesc de Artes 
esteve no Lago Muni-
cipal de Jaboticabal 
apresentando números 
artísticos e estimulan-
do novas experiências 
ao público que passou 
pelo local. Com um re-
pertório de atrações 
que atingiu crianças, 
adultos e idosos, o 
projeto, mais uma vez, 
cumpriu seu papel cul-
tural e inovador na ci-
dade.

Circuito Sesc de Artes interage com 
todos os públicos e encanta Jaboticabal

Córrego Rico volta a ter 
internet grátis

A Prefeitura de Ja-
boticabal continua 
trabalhando para 
reativar os bons 
projetos. Agora é a 
vez de Córrego Rico 
ser beneficiada com 
a liberação de inter-
net. Os interessados 
em aderir ao proje-
to Jaboticabal Digi-
tal devem se cadas-
trar, instalar uma 
antena e aguardar a 
visita do técnico da 
prefeitura. O sinal é 
gratuito o ano intei-
ro.

Sinal 
já 

está 
liberado

Show é uma releitura dos maiores 
sucessos do Rock dos anos 80 

A Concha Acústica 
recebe um dos artis-
tas mais completos 
e polêmicos do rock 
nacional. Lobão e os 
Eremitas da Monta 
chegam em Jaboti-
cabal em 19 de maio 
para apresentação 
única. Parte da ren-
da será revertida em 
leites para o Fundo 
Social de Solidarie-
dade.

“Lobão e os Eremitas da 
Montanha” realiza apresentação 

única em Jaboticabal

Campanha teve início na segunda-feira (23); 
mobilização atinge grupos prioritários

Começou na segunda-feira (23), promovida 
pelo Ministério da Saúde – MS, a 20ª Campanha 
Nacional de Vacinação Contra a Influenza. Como 
nos últimos anos, a mobilização atinge grupos 
prioritários e é realizada por etapas. Os Ciafs de 
Jaboticabal já estão vacinando os profissionais de 
saúde pública e privada, indígenas e idosos aci-
ma de 60 anos. 

Ciafs de Jaboticabal começam a 
vacinar contra a gripe

Com proximidade do 
inverno, Fundo Social 
inicia campanha do 

agasalho
Doações podem ser encaminhadas ao 

Fundo Social de Solidariedade
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A KARINA SHIBA MARCHIORI
(Prenotação 159.409 de 05/02/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Docu-
mentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a Karina Shiba Marchiori, RG nº 23.576.161-8-SSP/SP, CPF nº 
144.440.078/93, brasileira, separada judicialmente, veterinária e zootecnista, residente e domiciliada 
nesta cidade, na Rua Regina Zacharias de Almeida Castro, número 120, Jardim Morumbi (endereço 
constante da matrícula do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento 
da Caixa Econômica Federal - CEF, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
144440864872, garantido pela alienação fi duciária, registrada sob nº 05 na matrícula nº 42.339, que 
grava o imóvel situado nesta cidade, na Avenida Rosa Celestino, número 551, no loteamento deno-
minado Monterrey II, vem lhe notifi car para cumprimento das obrigações contratuais principais e 
acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 18, 19 e 20, apurado pela credora 
até o dia 02/02/2018, no valor total de R$22.786,16 (vinte e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais 
e dezesseis 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 
notifi cação.
                       Assim fi ca V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da Co-
marca 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 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$275,34 (duzentos e setenta e 
cinco reais e trinta e quatro centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.
  Nesta oportunidade fi ca V.Sª. cientifi cada de que o não cumprimento da obrigação 
no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, 
nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a 
propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - CEF.
                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 19 de 
abril de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 
APAE DE JABOTICABAL 

  
 
                        A Apae de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na rua Profª 
Ana Ramos de Carvalho, nº 691, bairro Nova Jaboticabal, através de sua 
Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Celso 
Aparecido Cassiano, CONVOCA através do presente edital, todos os 
associados especiais e contribuintes para Assembléia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que será realizada na sede da Apae, às 16h em primeira 
convocação e às 17h em segunda convocação, no dia 28 de maio de 2018, 
com a seguinte ordem do dia: 
 
 
Ordinariamente: 
 
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2017, em 

cumprimento ao disposto no artigo 23º, § 6º do Estatuto; 
 
2- Apreciação e aprovação das contas do exercício 2017, mediante parecer do 

Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no artigo 23º, § 6º do 
Estatuto; 

 
       
 
Jaboticabal, 20 de abril de 2018. 
 
 
 
                                              ___________________________ 
                                                   Celso Aparecido Cassiano 
                                                              PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com proximidade do 
inverno, Fundo Social inicia 

campanha do agasalho
Doações podem ser encaminhadas ao 

Fundo Social de Solidariedade

As noites estão mais 
frias e o Fundo Social 
de Solidariedade já está 
sendo procurado pelas 

famílias mais carentes 
que necessitam de aga-
salhos. Diante da de-
manda, começou mais 
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Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à , nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n., Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, no uso e gozo de 
seus direitos sociais, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se em sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 28 de maio 
de 2.018, às 10 horas com presença de 2/3 dos sócios em primeira convocação, e em 
segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número de sócios presentes, 
para aprovação do Relatório Anual das Atividades realizadas pela AREA e aprovação do 
Balanço Financeiro descritivo da Receita e da Despesa do Patrimônio Social do exercício de 
2017, conforme está estabelecido no Estatuto da AREA, Capítulo VI, Artigo 49. 

  

Diretoria 

2018-2019-2020 

 

 

 
 
 
 

                                                                                           

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605

uma campanha do aga-
salho em Jaboticabal.

Na primeira etapa, as 
doações podem ser fei-
tas no Fundo Social de 
Solidariedade. “Neste 
momento precisamos 
de doações de agasa-
lhos e cobertores em 
boas condições de uso. 
Se necessário nossa 
equipe vai até o local 
retirar as doações. Peço 
a cooperação de todos 
com as famílias caren-
tes de nosso município 
que tanto precisam”, 
afi rma a primeira-dama 
e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Adriana Hori.

O Fundo Social de So-
lidariedade fi ca na Ave-
nida General Glicério, 
276. O telefone de con-
tato é (16) 3202-8994.

Reforma do Laboratório 
Municipal avança

A Prefeitura de Ja-
boticabal segue mo-
nitorando a reforma 
do prédio que abriga 
o Laboratório Munici-
pal. A fachada já ga-
nhou nova pintura, 
enquanto que na par-
te interna os profis-
sionais trabalham na 
execução do piso.

O laboratório, que 

está localizado na 
Rua Monteiro Loba-
to, 1017, tem grande 
importância para o 
município, pois rea-
liza diversos exames 
hormonais e bioquí-
micos, gratuitamente, 
como hemogramas, 
hematologia, bioquí-
mica, parasitologia, 
microbiologia e soro-

logia para sífilis, he-
patites, tiroide, HIV, 
colesterol, glicemia, 
citomegalovirose, to-
xoplasmose.

Enquanto a obra é 
concluída, o labora-
tório atende tempora-
riamente na Avenida 
General Glicério, 823.

Quem completou 
mais um NIVER 
no dia 14 de abril, 
é o nosso querido 
leitor Éderson José 
Casagrande. Rece-
beu os cumprimen-
tos dos familiares e 
amigos. 

Parabéns!
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Balanço Patrimonial Página:  1 

CNPJ: 45.337.185/0001-62 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

ATIVO PASSIVO

    CIRCULANTE 1.906.010,93     CIRCULANTE 334.854,30

      DISPONÍVEL 1.419.794,40       CIRCULANTE 334.854,30

      ADIANTAMENTOS 406,99     NÃO CIRCULANTE 210.139,18

      EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 210.139,18

      TITULOS A RECEBER 9.178,95

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.682.586,29

      SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER 475.580,59

      PATRIMÔNIO SOCIAL 2.528.917,45

      ESTOQUES 1.050,00

      SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 153.668,84

    NÃO CIRCULANTE 1.321.568,84                *

               *

      PERMANENTE 1.321.568,84                *

               *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:3.227.579,77 3.227.579,77

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$  
3.227.579,77 (tres milhoes, duzentos e vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove Reais e setenta e sete Centavos)
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Social Reservas

Ajustes Aval.

Patrimonial Déficit

Total do

Patrimônio Líquido

Patrimônio Outras Superávit /

1.670.349,01 0,00 0,00 0,00 1.670.349,01Saldo em 31/12/2016

Movimento do Período

858.568,44 0,00 0,00 0,00 858.568,44Aumento do Patrimônio Social

0,00 0,00 0,00 153.668,84 153.668,84Superávit / Déficit do Período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ajustes da Avaliação Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Superávit com Restrição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição

2.528.917,45 0,00 0,00 153.668,84 2.682.586,29Saldos Finais

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.
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Receitas Brutas

Total: C1.776.476,14

1.776.476,14 C = Receita Líquida

1.776.476,14 C = Superávit Bruto

Despesas Financeiras (-)

Total: D16.522,23

Despesas Gerais (-)

Total: D1.325.182,13

Despesas Tributárias (-)

Total: D325,12

Outras Despesas Operacionais (-)

Total: D4.201.774,59

Receitas Financeiras (+)

Total: C100.925,15

Outras Receitas Operacionais (+)

Total: C3.820.216,14

153.813,36 C = Superávit Operacional

Outras Despesas (-)

Total: D144,52

153.668,84 C = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

153.668,84 C = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

153.668,84 C = Superávit 

153.668,84 C = Superávit Líquido do Período

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2017.
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I-CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil, de direito privado e natureza socioas-
sistencial, sem fins econômicos, com duração indeterminada, que há 46 anos dedica-se à missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com deficiência 
e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de habilitação e reabilitação, de articulação 
de políticas públicas e de garantia e defesa de direitos.
Atuando na interface de políticas sociais básicas, executou Serviços de modo planejado, permanente, contínuo e sem contraprestação por parte dos usuários; princi-
palmente de Assistência Social, Saúde e Educação; a APAE de Jaboticabal atendeu a 769 pessoas no ano de 2017, superando a Meta de atendimento estabelecida no 
Plano de Ação intitulado “Autonomia e Participação Social”, por representar os desafios que esta organização social assume ao atender a pessoa com Deficiência Física, 
Intelectual, Múltipla (associada à Intelectual) e com Transtorno do Espectro Autista, além de suas famílias.
A APAE de Jaboticabal manteve sua organização à luz das normas legais vigentes e de padrões de Serviços que privaram pela qualidade e eficiência ao serem ofertados 
ao público alvo, no âmbito local e regional, estendendo-os aos municípios vizinhos de Guariba, Barrinha, Pradópolis, Pontal, Pitangueiras e Monte Alto; embora, 
busque aprimorá-los constantemente dado aos novos conhecimentos e à diversidade da demanda dos usuários.
Dentre os desafios experienciados destacaram-se as complexas questões sociais dos usuários e suas famílias que provocaram uma maior articulação em rede desta 
organização com serviços e equipamentos de áreas afins, e as questões financeiras, que por sua vez mobilizaram a gestão dos recursos humanos, dos próprios serviços e 
da captação de recursos de esferas governamentais e privadas, para dar continuidade ao conjunto de ações intersetoriais no atendimento às necessidades do contingente 
populacional vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, moralidade, publicidade 
e economicidade; contrária a qualquer forma de discriminação; esta organização social se esforçou para melhor atender as dimensões do cotidiano de pessoas com 
deficiência, na perspectiva da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam. Executou ações relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e pesquisas, e à defesa 
e garantia de direitos; destacando:

Área de Assistência Social
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias.
- Modalidade de Centro Dia - 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos, diariamente, por ½ período e em algumas situações por período integral - Aproximada-
mente 16.000 atendimentos.
- Projeto de Apoio à Família - 35 famílias.  Aproximadamente 1.400 atendimentos.
- Projeto Escola de Família - 65 famílias. Aproximadamente 300 atendimentos.
- Inclusão no Mercado de Trabalho - 17 pessoas com deficiências, em acompanhamento longitudinal.
- Defesa de Direitos - Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - Participação em 28 reuniões.
- Assessoramento - Às entidades congêneres - 19 APAEs referenciadas ao Conselho Regional de         Jaboticabal (sediado pela APAE).
- Diagnóstico Socioassistencial - Ingresso de 23 famílias.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Execução do Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade de Residência Inclusiva - “Casa de Esther”
- Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - Aproximadamente 16.000 atendimentos.

Área de Educação
Modalidade de Educação Especial
 Nível Ensino Fundamental
a) Séries Iniciais (6 a 15 anos) - Atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo / pervasivo - Aproximadamente 11.000 atendimentos.
b) Sócio-educacional (acima dos 15 anos) - Atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Aproximadamente 21.000 
atendimentos.
- Atendimento Educacional Especializado - 111 alunos matriculados na rede comum de ensino e atendidos no contraturno escolar - Aproximadamente 9.000 atendi-
mentos.  

Modalidade de Educação Especial para o Trabalho
- Educação Especial para o Trabalho - Atendimento a 30 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Aproximadamente 9.000 atendimentos.

Área da Saúde
Número Total de Pessoas Atendidas - 769 pacientes.
a) Não permaneceram no Serviço - 212 pacientes, devido a Inelegibilidade, Falecimentos, Encaminhamento para outros Serviços da Rede para Manutenção, Desis-
tências e Transferências.  
b) Elegíveis que permanecem nos Serviços - Total de 522 pacientes, sendo:
- Atendimento Especializado às Crianças de 0 à 06 Anos de Idade com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor -  Atendimento a 34 pacientes - totalizando 2.134 
procedimentos.
- Atendimento Neurossensorial - Atendimento a 249 pacientes - totalizando 18.949 procedimentos.
- Atendimento em Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual/CER II - Atendimento a 239 pacientes - totalizando 11.216 procedimentos.
c) Altas dos Atendimentos Especializados - 35 pacientes.
Com a finalidade de aferir a qualidade dos serviços, a APAE de Jaboticabal aplicou todos os recursos financeiros repassados pela administração pública e captados pela 
iniciativa privada na consecução dos objetos pactuados. Tal qualidade foi averiguada, mediante a aplicação de Pesquisa sobre a Qualidade dos Serviços e a Satisfação 
dos Usuários, não havendo na opinião das famílias que responderam ao questionário, desabono considerável em quaisquer dos serviços prestados.
Esta organização é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Direto-
ria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo; que tem investido esforços para a manutenção e melhoria dos serviços prestados, o que pode ser exemplificado 
pela implantação de consultoria visando a padronização de processos internos de Gestão, a fim de potencializar sua capacidade em atingir os objetivos institucionais 
frente aos constantes desafios.
II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as 
peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  
As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.
NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a 
data do balanço, não superando o valor de mercado.
NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, DOA-
ÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS.
As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se 
as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2017 e recebidas em 2018. As despesas da entidade são apuradas 
através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais.
NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
PATRIMÔNIO SOCIAL.
O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2017 é de   R$ 2.528.917,45

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS.
Física:       R$ 109.884,10
Jurídica:       R$ 18.077,03

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO.
Recursos recebidos do poder público:
Federal       R$ 1.826.953,82;
Estadual       R$ 534.852,08;
Municipal      R$ 972.843,76.
Recurso a receber do poder público:
Federal       R$ 409.020,40
Estadual       R$ 14.259,24
Municipal      R$ 52.300,95
  
NOTA 09 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU 
ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.  
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investi-
mentos Patrimoniais.
NOTA 10 - AS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS QUE ESTÃO RESPALDADAS EM DOCUMENTA-
ÇÃO HÁBIL E RESPECTIVAS PLANILHAS DE APURAÇÃO. É INFORMADA DE MANEIRA SEGREGADA AS GRATUIDADES CONSEDIDAS POR 
ÁREA DE ATUAÇÃO.

* ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                      R$ 1.549.294,35

- Proteção Social Especial - Média Complexidade - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias
CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA                                        VALOR
3.1.01.001          PAF/ESTADUAL    R$ 25.367,80
3.1.01.002          PAC/FEDERAL    R$ 136.722,47
3.1.01.004          SUBVENÇÃO - P.M. BARRINHA   R$ 24.026,33
3.1.01.006          SUBVENÇÃO - P.M. JABOTICABAL  R$ 161.658,64
3.1.01.007          SUBVENÇÃO - COMCRIAJA   R$ 17.999,75
3.1.01.012          PROJETO SABER VIVER   R$ 85.770,05
3.1.01.020          FEDERAL ESTADUAL DAS APAES  R$ 3.597,57
3.1.01.021          SECRET. EST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL  R$ 51.629,36
3.1.01.022          PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAE  R$ 14.486,10
3.1.01.023          PROCESSO JUDICIAL   R$ 13.303,48
Contrapartida da Entidade para Área de Assistencial Social
3.2.01                 RECURSO PRÓPRIO    R$ 664.236,21

- Proteção Social Especial - Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento - Institucional (Residência Inclusiva)

CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.01.010          CONVENIO P.M. JABOTICABAL   R$ 170.457,92
3.1.01.015          SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL R$ 120.034,75
3.1.01.016          SECREATARIA ESTADUAL DESEVOLVIMENTO SOCIAL R$ 60.003,92
Contrapartida da Entidade para Área de Assistencial Social
3.2.01.401
ao                       Recurso Próprio    R$ 36.764,77  
3.2.01.407

* ASSISTÊNCIA SAÚDE                                                                      R$ 2.551.059,11
- Atendimento Especializado em Saúde às Crianças de 0 a 6 anos de idade com atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor

CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.02.001          CONVÊNIO - SUS JABOTICABAL   R$ 93.083,45

- Serviço de Habilitação e Reabilitação Física e Intelectual
CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.02.005          CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE   R$ 2.682,00
3.1.02.006          CONVÊNIO MINISTÉRIO SAÚDE   R$ 38.180,99
3.1.02.101                                      
ao                       CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO  R$ 1.602.332,16
3.1.02.108

- Serviço de Habilitação e Reabilitação à Pessoa com Deficiência Intelectual, Múltipla e com Transtorno do Espectro Autista
CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.02.200         
ao                       PROGRAMA NEUROSENSORIAL   R$ 289.894,22
3.1.02.201
Contrapartida da Entidade para Àrea de Saúde
3.2.02                 RECURSO PRÓPRIO    R$ 524.886,29

* ASSISTÊNCIA EDUCAÇÃO                                                                R$ 1.382.506,12
Modalidade de Educação Especial e Educação Especial para o Trabalho:
- Atendimento Pedagógico de Alunos com Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla e Transtorno do Espectro Autista

CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
3.1.03.001          CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO R$ 379.572,95
3.1.03.004          CONVÊNIO PDDE    R$ 4.867,68

- Atendimento Educacional Especializado - AEE

CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
3.1.03.002          CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NAEE  R$ 211.799,03

- Atendimento Educacional às Pessoas com Deficiência

CONTA          NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.03.003          CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NEMS  R$ 153.256,09
3.1.03.005          SUBVENÇÃO - P.M. GUARIBA   R$ 160.690,72
Contrapartida da Entidade para Área de Educação
3.2.03                 RECURSO PRÓPRIO    R$ 472.319,65

TOTAL DA GRATUIDADE    R$ 5.482.859,58
NOTA 11 - A Organização Social oferta serviço na perspectiva da autonomia e garantia de direitos, de forma continuada, permanente e planejada, sem discriminação, 
desenvolvendo um conjunto articulado de ações que envolvem diversas politicas públicas, entre elas saúde, educação e assistência social; sem qualquer exigência de 
contraprestação por parte de seus usuários ou famílias.

NOTA 12 - OS VALORES DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS DA SEGUINTE FORMA:
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 833.435,80.
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CULTURA
Escola de Arte abre vagas para 

cursos de teatro e desenho
A Escola de Arte “Prof. 

Francisco Berlingeri Ma-
rino” está com inscrições 
abertas para os cursos de 
Teatro, Desenho Ilustra-
ção e Desenho Pintura. 
São oferecidas dez vagas 
para cada um dos três 
cursos oferecidos, todas 
com bolsa integral.

De acordo com Carli-
nhos Santiago, diretor da 
Escola de Arte, os inte-
ressados devem procurar 
a secretaria da escola o 

Inscrições abertas: Jaboticabal revive 
a época dos festivais de música

Nas décadas de 70, 
80 e 90, Jaboticabal po-
dia ser considerada a 
capital regional da mú-
sica autoral, motivada 
pelo Festival de Música 
Popular Brasileira, da 
Unesp. Com a Concha 
Acústica revitalizada, 
a Prefeitura fará um 
“revival” dos antigos 
festivais – o Concha in 
Concert. Os músicos 
interessados devem se 
inscrever de 27 de abril 
à 27 de maio. As cin-
co músicas escolhidas 
pelo juri fará a grande 
final no dia 23.

O evento surge com a 
proposta de aproximar 

Serão selecionadas 10 canções para apresentação 
nos dias 22 e 23 de junho

Show é uma releitura dos maiores 
sucessos do Rock dos anos 80 

a música popular brasi-
leira a um público-alvo 
composto por músicos, 
artistas e pela comuni-
dade de Jaboticabal e 
região. O Festival Con-
cha in Concert aconte-
cerá em duas noites, 
dias 22 e 23 de junho, 
a partir das 19h, no 
Concha Acústica. “É um 
orgulho resgatar essa 
época tão importante 
na história do jaboti-
cabalense. Os festivais 
foram inesquecíveis e 
queremos oferecer essa 
qualidade musical para 
as novas gerações além, 
é claro, de incentivar os 
músicos da nossa ter-

ra”, enfatiza o prefeito 
José Carlos Hori.

Concha in Concert 
será realizado pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Facul-
dade de Tecnologia de 

Jaboticabal (FATEC de 
Jaboticabal) e a Escola 
de Arte. Mais informa-
ções no Departamento 
de Cultura - na Rua Mi-
zael de Campos, 212, 
Centro- ou pelo telefo-
ne (16) 32028323.

A Concha Acústica 
recebe um dos artistas 
mais completos e polê-
micos do rock nacional. 
Lobão e os Eremitas da 
Monta chegam em Jabo-
ticabal em 19 de maio 
para apresentação úni-
ca. Parte da renda será 
revertida em leites para 
o Fundo Social de Soli-
dariedade.

O público terá a 
oportunidade de acom-
panhar releituras dos 
maiores sucessos do 
rock nacional nos anos 
80 encontradas no dis-
co duplo “Antologia Po-
liticamente Incorreta 
dos Anos 80 pelo Rock”.

O repertório reserva 
“Ôrra Meu”, sucesso na 
voz de Rita Lee; até “Eu 
Não Matei Joana D’Arc”, 
do Camisa de Vênus; 
“Primeiros Erros (Cho-
ve)”, do Capital Inicial; 
“Toda Forma de Poder”, 
do Engenheiros do Ha-

waii; e “Lanterna dos 
Afogados”, hit dos Pa-
ralamas do Sucesso. Em 
meio a essas e outras 
releituras, o cantor ain-
da mostrará uma nova 
versão para “Esfinge de 
Estilhaços”, canção lan-
çada por ele em 1988; 
e “Azul e Amarelo”, gra-
vada ao lado de Cazuza 
no ano seguinte.

“Temos o prazer de 
receber um dos rema-
nescentes do mais puro 
rock nacional. É o mo-
mento de curtir as mú-
sicas em um local que 
transborda saudosismo 
e atitude: a nossa con-
cha acústica. Vamos 
juntos curtir e viver 
este momento tão es-
pecial”, afirma o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira. 

Serviço:
Show: LOBÃO E OS 

EREMITAS DA MONTA-
NHA

Data e Horário: 19 de 
maio de 2018 – a partir 
das 20 horas

Setores: Camarote 
Frisson Ana Mattos, Ca-
marote Open Ecobier, 
Camarote Solidário e 
Arquibancada.

Local: Concha Acústi-
ca – Lions Clube Jabo-
ticabal

Ingressos: A partir de 
R$50

www.guicheweb.com.
br/ingressos/7924

I n f o r m a ç õ e s : 
(16)3204-3784/3204-
2620

www.facebook.com/
intervalobrasileventos

“Lobão e os Eremitas da 
Montanha” realiza apresentação 

única em Jaboticabal

quanto antes, pois, devi-
do a procura o preenchi-
mento é rápido. “Estamos 
ampliando o número de 
alunos, dando assim mais 
oportunidade para as 
pessoas que buscam fa-
zer uma atividade artísti-
ca”, explica o diretor.

Os interessados pode-
rão se inscrever na secre-
taria da escola, que está 
localizada na Rua Mizael 
de Campos, nº 202. Mais 
informações podem ser 

obtidas na secretaria da 
escola, ou pelo telefone 

(16) 3202-9161.

“Abril Marrom”: PL quer instituir mês de 
prevenção e combate à cegueira

A perda da visão 
atinge uma parcela 
considerável da po-
pulação brasileira. De 
acordo com o Censo 
de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), 
Jaboticabal possuía 
150 pessoas cegas, 
1.601 com grande di-
ficuldade visual, e 
10.281 apresentavam 
alguma dificuldade 
visual. Diante dos nú-
meros alarmantes, a 
vereadora Dona Cidi-
nha (PRB) apresentou 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal o Proje-
to de Lei nº 115/2018, 
que institui a campa-
nha “Abril Marrom”. 
O projeto aguarda pa-
recer da Comissão de 
Justiça e Redação.

O objetivo é cons-
cientizar a população 
sobre a importância 
da prevenção de do-
enças que podem le-
var à cegueira, como 
o glaucoma e o diabe-
tes, e assim, reduzir a 
incidência do proble-
ma no Município de 

Jaboticabal. 
A matéria propõe 

que o Município ado-
te no seu Calendá-
rio Oficial de Datas e 
Eventos o mês de abril 
como o dedicado aos 
cuidados com as do-
enças causadoras das 
diversas espécies de 
cegueira. Para isso, o 
projeto prevê que o 
Poder Executivo pos-
sa firmar convênios 
com empresas, orga-
nizações não governa-
mentais e financeiras 
e instituições do Mu-
nicípio para custear e 
operacionalizar o pro-
grama.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
estima que entre 60% 
e 80% dos casos de ce-
gueira são evitáveis e/
ou tratáveis. Isso sig-
nifica que boa parte 
dos que hoje encaram 
a cegueira poderiam 
continuar enxergan-
do, caso tivessem re-
cebido tratamento 
adequado e em tempo 
oportuno.

“É muito importan-

te conscientizar as 
pessoas sobre a ne-
cessidade de acompa-
nhamentos médicos 
especializados para 
evitarem que as do-
enças dos olhos se 
agravem e acabem re-
sultando em cegueira. 
Para isso, precisamos 
reunir e organizar as 
iniciativas, e que elas 
partam tanto do poder 
público quanto da ini-
ciativa privada”, de-
fende Dona Cidinha.

PARA SABER – Pes-
quisa encomendada ao 
Ibope pela Sociedade 
Brasileira de Glauco-
ma (SBG) apontou que 
cerca de 50 milhões 
de brasileiros nunca 
foram a um oftalmo-
logista, e muitos não 
sabem o que é glauco-
ma, doença por vezes 
silenciosa e a maior 
causa de cegueira ir-
reversível no mundo. 
No Brasil, mais de um 
milhão de pessoas são 
portadoras da doença, 
que afeta o nervo óp-
tico e provoca lesões 
irreversíveis até que a 

visão fique seriamen-
te prejudicada ou leve 
à cegueira. A pressão 
dentro do olho (intra-
ocular) é a maior res-
ponsável por lesar o 
nervo óptico, o que 
caracteriza o glauco-
ma. A automedicação, 
com colírios, está en-
tre os vilões. A doen-
ça não tem cura, mas 

tem tratamento para 
evitar a cegueira.

Alguns sintomas que 
podem indicar glau-
coma são: diminuição 
do campo de visão, 
como se fosse se afu-
nilando; diminuição 
da visão lateral; dor 
intensa no interior do 
olho; aumento pupilar 
(parte preta do olho); 

visão turva ou emba-
çada; vermelhidão no 
olho; dificuldade para 
enxergar no escuro; 
lacrimejamento e sen-
sibilidade excessiva à 
luz; e dor de cabeça 
forte, náuseas e vômi-
tos. Na dúvida, procu-
re um oftalmologista.

Autora do projeto, Dona Cidinha (PRB), durante o uso da tribu-
na do Expediente da sessão ordinária de 05/03/2018.
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De 14 a 18 maio, palestras de variados temas serão ministradas

Programação especial é preparada para a 
Semana do MEI em Jaboticabal

Prefeitura divulga pontos beneficiados pela 
operação Tapa Buraco – 24 de abril

Maio está chegando e 
o Sebrae Aqui, de Jabo-
ticabal, está preparan-
do uma programação 
especial que celebrará 
a Semana do MEI - Mi-
croempreendedor Indi-
vidual. De 14 a 18 de 
maio, especialistas irão 
abordar assuntos rela-
cionados às tendências, 
inovação, finanças e 
muito mais. 

“Será disponibiliza-
da uma estrutura para 
que os participantes 
acompanhem a trans-
missão das palestras 
ao vivo pelo Youtube. 
É um evento grande e 
muito importante, e po-
dermos participar disto 

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria 
de Obras e Serviços Pú-
blicos promovem me-
lhorias nas ruas Itálo 
Polli, Minervino Pedro-
so, Aziz Buzaidi e Raul 
Vita.

As equipes de limpe-

é muito enriquecedor”, 
comenta a diretora da 
Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

As transmissões ocor-
rerão em dois horários: 
das 9h às 10h e das 16h 
às 17h. O evento é gra-
tuito e podem partici-
par empreendedores 
que já atuam ou ainda 
os que querem abrir o 
próprio negócio. 

As inscrições podem 
ser feitas na Central do 
Empreendedor que fica 
no Paço Municipal. O 
telefone de contato é o 
(16) 3203-3398.

Verifique os temas e 
faça suas inscrições an-
tecipadas. As vagas são 

limitadas.
14/05 - Inovação e 

Tendências para o Mer-
cado de Beleza

09h Palestra: Como 
ter um salão de Beleza 
Inovador e Sustentável, 
com Fabiana Gondim.

15/05 - Inovação e 
Tendências em Alimen-
tação fora do Lar

09h Tendência e Ino-
vação na Gestão de res-
taurantes, com Benny

16/05 - Educação Fi-
nanceira e Acesso a 
Crédito

09h - Orientação ao 
Crédito com Magda Ca-
legari

17/05 - Comércio Ele-
trônico

09h Panorama com 
Alfredo Soares - Fun-
dador & CEO da Xtech 
Commerce 

18/05 - Inovação e 
Tendências em Varejo – 
Vestuário

09h - Pegada para o 
Futuro: O passo a passo 
para transformar sonho 
em realidade

Fomalização – já en-
trando no clima, o Se-
brae Aqui realiza a ofi-
cina de formalização no 
dia 9 de maio, no Audi-
tório da Prefeitura de 
Jaboticabal. As inscri-
ções são feitas no mes-
mo local.

za realizam a capinação 
no Jardim Morumbi, 
Nova Jaboticabal, Jar-
dim Grajaú e Cohab II. 
Áreas verdes da SAN-
BRA, Jardim São José, 
Barreiro, escolas e cre-
ches também estão re-
cebendo benfeitorias.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

Eventos em praças públicas precisam 
de autorização da prefeitura

O uso das praças em 
Jaboticabal é aberto 
para toda a comunida-
de. Já para a realiza-
ção de eventos – como 
festas de escola, igre-
jas, entidades e afins 
– é imprescindível a 
solicitação formal no 
Sistema Prático – Es-
planada do Lago, 160, 
das 8h às 16h30.

O responsável deve 

protocolar um reque-
rimento e cumprir to-
das as regras do Có-
digo de Posturas. “O 
documento deve ser 
direcionado ao pre-
feito e o evento obe-
decer à legislação, em 
especial nos quesi-
tos horário, barulho 
e limpeza do local. A 
autorização também é 
necessária para evitar 

conflitos de agendas, 
ou seja, dois even-
tos marcados para o 
mesmo dia, horário e 
local”, esclarece o se-
cretário de governo, 
Welington de Caiado 
Castro.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-3300.
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“Bala de Prata”

Verso Gospel

“Venham a mim, todos 
os que estão cansados e 
sobrecarregados, e eu da-
rei descanso a vocês. To-
mem sobre vocês o meu 
jugo e aprendam de mim, 
pois sou manso e humil-
de de coração, e vocês 
encontrarão descanso 
para as suas almas. Pois 
o meu jugo é suave e o 
meu fardo é leve”. 
Mateus 11:28-30

Semifi nais do 1º de Maio 
acontecem no domingo

Domingo é dia de de-
cisão no Torneio 1º de 
Maio. NPA, Prefeitura, 
Total Health A e Co-
merciários disputam as 
semifi nais que aconte-
cem no campo do Cru-
zeirão.

“22 equipes inicia-
ram a competição e 
após diversas rodadas 
chegamos aos quatro 
primeiros colocados. 
Toda torcida está con-
vidada, tanto para as 
semifi nais, como para 
a fi nal que acontece no 
dia 1º de maio”, afi rma 

o presidente da Funda-
ção de Amparo ao Es-
porte, Fábio Bortolossi.

Atenção para os jo-
gos do próximo domin-

go:
NPA x Prefeitura
Total Health A x Co-

merciários
As partidas aconte-

 Exame de Muay Thai
Foi realizado dia 

22 de abril de 2018 
na ONG Amor Soli-
dário de Jaboticabal, 
a formatura de Die-
go Ribeiro Pereira a 
professor de Muay 
Thai. Estiveram pre-
sente o Senhor Presi-

dente José Donizete 
Pandochi da Confe-
deração Brasileira de 
Taewkondo Artes Mar-
ciais de Contato - CB-
TAM. E também o Vi-
ce-Presidente Moacir 
Amâncio da Silva, 5º 
Dan de Kick Boxer. 

  Foi o primeiro exa-
me realizado na ONG 
Amor Solidário nes-
ta modalidade, tendo 
como professor Wan-
do Lira 3º Dan, acon-
tecimento esse que é 
de muita importância 
para os objetivos se-

cem a partir das 8h no 
Campo do Cruzeirão. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-
0587.

AGRADECIMENTO
AO HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA ISABEL

A todos os profi ssionais do Hospital e maternidade 
Santa Isabel, meu agradecimento pelo efi ciente tra-
balho dispensado à minha irmã NAIR APARECIDA 
FERNANDES, internada no período de 27/12/2017 
a 02/02/2018 e hoje em casa. A esta equipe que cum-
pre suas funções com excelente desempenho e pro-

fi ssionalismo, minha infi nita e eterna gratidão.
a.) - MARLENE FERNANDES

Uzinas Chimicas Brasileiras S/A
CNPJ/MF nº 50.380.674/0001-37

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)
Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Controladora Consolidado
Ativo 2017 2016 2017 2016
Circulante 20.942.615 19.229.321 44.606.957 37.306.791
Caixa e equivalentes de caixa 53.471 9.003 2.346.409 1.455.742
Contas a receber 5.175.518 3.435.066 28.017.028 23.938.195
Estoques 11.482.812 10.072.904 11.822.045 10.129.181
Adiantamentos 752.415 345.398 831.737 495.479
Impostos e contribuições a recuperar 1.457.315 1.178.931 1.511.161 1.213.813
Dividendos a receber 1.981.697 4.155.102 – –
Outros créditos 39.387 32.917 78.577 74.381

Não circulante 50.810.092 51.063.780 51.338.076 52.050.922
Outros créditos 181.636 145.388 188.304 145.388
Impostos Diferidos 4.164.906 4.428.018 4.164.906 4.428.018
Investimentos 5.316.332 4.970.627 4.778.582 4.480.827
Imobilizado 35.705.993 37.657.714 36.765.059 39.134.656
Intangível 5.441.225 3.862.033 5.441.225 3.862.033

Total do ativo 71.752.707 70.293.101 95.945.033 89.357.713

Controladora Consolidado
Passivo 2017 2016 2017 2016
Circulante 21.194.709 19.065.112 38.936.774 34.008.858
Empréstimos e financiamentos 11.480.233 9.632.899 24.949.982 20.566.574
Fornecedores 4.162.614 4.246.063 4.721.113 4.623.514
Salários e encargos sociais a pagar 1.419.592 1.216.367 1.672.157 1.530.508
Impostos e contribuições a recolher 965.351 782.339 2.475.054 2.238.586
Dividendos a pagar 1.170.336 856.613 1.409.878 947.946
Provisão de férias e encargos sociais 1.306.968 1.122.797 1.520.463 1.354.214
Outras contas a pagar 689.615 1.208.034 2.188.127 2.747.516
Não circulante 15.381.678 16.664.128 21.821.939 20.774.994
Empréstimos e financiamentos 11.011.468 12.162.261 17.218.871 16.040.270
Impostos Diferidos 4.164.906 4.428.018 4.164.906 4.428.018
Impostos e contribuições a recolher – 4.066 232.858 236.923
Outras contas a pagar 17.765 – 17.765 –
Provisão para contingências 187.539 69.783 187.539 69.783
Patrimônio líquido 35.176.320 34.563.861 35.186.320 34.573.861
Capital social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Reserva legal 1.750.403 1.618.306 1.750.403 1.618.306
Reserva de lucros 12.381.362 11.390.253 12.381.362 11.390.253
Ajuste de avaliação patrimonial 8.084.817 8.595.564 8.084.817 8.595.564
Outros resultados abrangentes 959.738 959.738 959.738 959.738

35.176.320 34.563.861 35.176.320 34.563.861
Participação de sócios minoritários – – 10.000 10.000
Total do passivo e patrimônio líquido 71.752.707 70.293.101 95.945.033 89.357.713

Controladora Consolidado

Receita operacional líquida
2017 2016 2017 2016

46.472.428 35.668.998 75.058.160 69.763.949
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (31.089.700) (29.642.193) (31.330.562) (29.642.193)
Lucro bruto 15.382.728 6.026.805 43.727.598 40.121.756
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais, administrativas e gerais (17.307.499) (15.275.346) (31.167.593) (28.987.268)
Resultado da equivalência patrimonial 7.221.423 13.908.734 30.617 (88.468)
Outras receitas operacionais líquidas (117.550) 79.954 (329.076) 92.009

(10.203.626) (1.286.658) (31.466.052) (28.983.727)
Lucro operacional antes do resultado financeiro 5.179.102 4.740.147 12.261.546 11.138.029
Resultado financeiro (2.274.066) (2.280.693) (6.690.330) (5.957.262)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 2.905.036 2.459.454 5.571.216 5.180.767
IRPJ e CSLL – correntes – – (2.517.971) (2.435.656)
IRPJ e CSLL – diferidos (263.112) – (263.112) –
Lucro líquido do exercício 2.641.924 2.459.454 2.790.133 2.745.111
Atribuído à:
Participação de sócios controladores 2.641.924 2.459.454 2.641.924 2.459.454
Participação de sócios minoritários – – 148.209 285.657

2.641.924 2.459.454 2.790.133 2.745.111
Lucro líquido por quota de capital social (em R$) 0,51 0 ,47

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Lucro líquido do exercício 2.641.924 2.459.454 2.790.133 2.745.111
Ajustes por:
Depreciações e amortizações 2.385.700 2.278.130 2.595.527 2.519.553
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa – (21.421) 114.490 222.708

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva 
de lucros

Lucros 
acumulados

Ajuste de
Avaliação Patrimonial

Outros Resultado 
Abrangentes

Total de sócios 
controladores

Participação de sócios
não controladores Total

Saldos em 31/12/2015 12.000.000 1.495.334 10.024.792 – 9.101.661 959.738 33.581.525 10.000 33.591.525
Lucro do exercício – – – 2.459.454 – – 2.459.454 285.657 2.745.111
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – 766.815 (766.815) – – – –
Realização dos impostos diferidos sobre o custo atribuído 260.718 – 260.718 – 260.718
Destinações do lucro líquido
Reserva legal – 122.972 – (122.972) – – – – –
Distribuição de dividendos – – (1.000.000) (737.836) – – (1.737.836) (285.657) (2.023.493)
Reserva de lucros – – 2.365.461 (2.365.461) – – – – –
Saldos em 31/12/2016 12.000.000 1.618.306 11.390.253 – 8.595.564 959.738 34.563.861 10.000 34.573.861
Lucro do exercício – – – 2.641.924 – – 2.641.924 148.209 2.790.133
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – 773.859 (773.859) – – – –
Realização dos impostos diferidos sobre o custo atribuído – – – 263.112 – 263.112 263.112
Distribuição Intermediária de lucros – – (1.500.000) – (1.500.000) (1.500.000)
Destinações do lucro líquido
Reserva legal – 132.097 – (132.097) – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (792.577) – – (792.577) (148.209) (940.786)
Reserva de lucros – – 2.491.109 (2.491.109) – – – –
Saldos em 31/12/2017 12.000.000 1.750.403 12.381.362 – 8.084.817 959.738 35.176.320 10.000 35.186.320

Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Lucro líquido do exercício 2.641.924 2.459.454 2.790.133 2.745.111
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente do exercício 2.641.924 2.459.454 2.790.133 2.745.111
Resultado abrangente do exercício atribuído à:
Participação de sócios controladores 2.641.924 2.459.454 2.641.924 2.459.454
Participação de sócios minoritários – – 148.209 285.657

2.641.924 2.459.454 2.790.133 2.745.111

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia.

Marcelo Brunini Rodrigues – Diretor Presidente
Rodrigo Galvão de Souza Faleiros – Diretor Administrativo Financeiro

Urias de Souza – Diretor Superintendente
João Paulo Donadon Pulliano – Contador CRC/SP 1SP 293.360/O-0

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Controladora Consolidado

2017 2016 2017 2016
Resultado da equivalência patrimonial (7.221.423) (13.908.734) (30.617) 88.468
Provisão para contingências 117.756 34.331 117.756 34.331
Baixas do imobilizado e intangível 323.667 328.774 531.716 403.718
Impostos diferidos 263.112 – 263.112 –
Lucro líquido (prejuízo) ajustado (1.489.264) (8.829.466) 6.382.117 6.013.889
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes (1.740.452) 1.162.759 (4.193.323) (1.317.723)
Estoques (1.409.908) 861.667 (1.692.864) 901.646
Adiantamentos (407.017) 305.141 (336.258) 361.709
Impostos e contribuições a recuperar (278.384) 64.397 (297.348) 68.204
Outros créditos (circulante e não circulante) (42.718) 201.702 (47.112) 289.081
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores (83.449) 975.499 97.599 1.296.815
Salários, férias e encargos sociais a pagar 387.396 (547.888) 307.898 (516.153)
Impostos e contribuições a recolher (circulante e 
não circulante) 178.946 245.764 232.403 525.451

Outros contas a pagar (circulante e não circulante) (500.654) (674.138) (541.624) (363.442)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
operacionais (5.385.504) (6.234.563) (88.512) 7.259.477

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em coligadas (315.088) (2.219.243) (267.138) (2.219.243)
Aquisições do imobilizado e intangível (2.336.837) (2.894.615) (2.336.837) (3.013.956)
Caixa líquido consumido nas atividades 
de investimentos (2.651.925) (5.113.858) (2.603.975) (5.233.199)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Variação de empréstimos e financiamentos 696.541 (899.620) 5.562.009 (241.231)
Distribuição de dividendos (1.978.855) (1.470.374) (1.978.855) (1.971.915)
Recebimento de dividendos 9.364.211 13.699.348 – –
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades 
de financiamentos 8.081.897 11.329.354 3.583.154 (2.213.146)

Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes 
de caixa 44.468 (19.067) 890.667 (186.868)

Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 53.471 9.003 2.346.409 1.455.742
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 9.003 28.070 1.455.742 1.642.610

Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes
de caixa 44.468 (19.067) 890.667 (186.868)

rem alcançados para 
nossos jovens evoluí-
rem e desenvolverem 
suas habilidades mo-
toras e psicológicas, 
dando aos mesmos 
um suporte e experi-
ências que levam para 
toda a vida.  

Direita para esquerda: Prof Wando Lira, Presidente José Pandochi, Professor Formando Die-
go Ribeiro e Vice-Presidente Moacir Amâncio; e alunos da ONG do Grupo de Combate.
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EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,  
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via 
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 17 de abril de 2018 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação











            

               
              
           

                  
               
               


 

SAAMA realiza doação de mudas na 
Praça 9 de Julho neste sábado (28)

Qualificação para professores aborda 
desafio de ensinar ortografia

Já está tudo organi-
zado para a campanha 
de doação de mudas, 
realizada pela Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente. Os interes-
sados podem aprovei-
tar a manhã deste sá-
bado (28) para retirar 
sua muda de árvores 
frutífera ou ornamen-
tal, das 9h às 12h.

“Esse é um trabalho 
realizado com o ob-
jetivo de incentivar 
o plantio de mais ár-
vores em Jaboticabal. 
Durante a doação das 
mudas, funcionários 
da SAAMA estarão 
presentes responden-
do possíveis dúvidas 
e indicando as mudas 
de acordo com o lo-
cal onde serão plan-
tadas”, afirma o se-

Professores da rede 
municipal de educa-
ção participam cons-
tantemente de ofi-
cinas sobre estudos 
pedagógicos. Na últi-
ma edição, realizada 
em 10 e 24 de abril, o 
assunto abordado foi 
o desafio de ensinar a 
ortografia.

Os encontros fo-
ram ministrados pela 
professora Aparecida 
Carbone. “Tive a grata 
satisfação de convi-
dar a professora Apa-
recida para conversar 
com os nossos profis-
sionais. Mensalmente 
tentamos oferecer as-
suntos pertinentes ao 
dia a dia dos profes-
sores de nossa rede, 
sempre com o obje-

cretário interino de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambien-
te, José Carlos Abreu.

Mais doações – A do-
ação de mudas acon-
tece diariamente no 

Centro de Educação 
Ambiental, ao lado da 
base da Polícia Militar 
Ambiental, no Jardim 
Santa Rita. Os interes-
sados devem ir até o 
local, retirar uma au-

torização e retirar a 
muda no viveiro mu-
nicipal. Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3202-9961. 

tivo de melhorar ain-
da mais a qualidade 
do ensino oferecido”, 
afirma o secretário de 
Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer, Adilson 
Martins.

Os encontros são re-

alizados mensalmen-
te durante o horário 
da hora de trabalho 
pedagógico coletivo 
(HTPC) e oferecidos 
opcionalmente aos 
professores. “Os pro-
fessores vem parti-

cipando das qualifi-
cações. Oferecemos 
duas datas neste úl-
timo mês com a pos-
sibilidade de agendar 
novos encontros”, fi-
naliza Martins. 

Vacinação contra raiva animal 
será no dia 19 de maio

A Prefeitura de Jaboti-
cabal realiza nova Cam-
panha de Vacinação 
Antirrábica Canina e 
Felina no próximo mês. 
Os animais da zona ur-
bana serão vacinados 
nos sábados - 19 e 26 
de maio, das 8h às 17h; 
e os da zona rural de 7 
de maio a 05 de junho. 
As doses são gratuitas.

A Vigilância de Veto-
res e Zoonoses informa 
que serão imunizados 
cães e gatos acima de 
três meses de idade, in-
clusive os animais grá-
vidas. “A vacina não faz 
mal. Os animais das ra-
ças Pitt bull, Rottweiler, 
Fila, Mastin e Star for 
Shire Terrier deverão 
ser levados com foci-
nheiras e guias, confor-
me legislação vigente”, 
informa o diretor do 
departamento, Arioval-
do de Oliveira.

A campanha é uma re-
alização das vigilâncias 
de Vetores e Zoonoses 
e Epidemiológica (SMS), 
Departamento de Medi-
cina Veterinária Preven-
tiva e Reprodução Ani-
mal da FCAVJ-UNESP. 

Raiva - De acordo com 
o Ministério da Saúde, a 
raiva animal é uma do-
ença causada por um 
vírus da família rhabdo-
viridae e pode ser mor-
tal quando transmitida 
para o homem. A do-
ença envolve o sistema 
nervoso central, levan-
do ao óbito após curta 
evolução. É transmitida 
através da mordida ou 
arranhadura de animais 
como cachorro, gatos 
e morcego. A imunida-
de pode ser adquirida 
através da vacinação. 

Confira os postos 
de vacinação:

19/05 - CIAFs I, IV, VI 
e Centro

EMEB Paulo Freire
EMEB Aparecida
EMEB Nobre Rosa
EMEB Edgar 

D’Amâncio
Praça do Cruzeiro 

(Nova Jaboticabal) 
Praça da Ponte Seca

26/05 - CIAFs III e V
Praça do Jabuca
Praça da Igreja Matriz 

(Dr Joaquim Batista)
Praça do Residencial
EMEB Afonso Tódaro
EMEB Mário de Stéfabi 

(Parque das Araras)
EMEB Zilda Arns Neu-

mann (Sanbra)
EMEB Joaquim F Ri-

beiro (Sorocabano)
Escola Pedroso 

 
 

Seleciona para Empresa de Jaboticabal 
 

Auxiliar de Serviços Gerais 
Processo Seletivo 04/2018 

 
Requisitos: 

Exigível Ensino Fundamental Completo 
Desejável: Experiência na função 

 

Regime de Contratação C.L.T. 
Contrato por Prazo Determinado 

 
Horário de Trabalho: 

Segunda à Sábado 
07h30 às 11h30 

 

Salário: R$ 6,45 hora 
20 % Insalubridade  

 

Benefícios: Vale Alimentação R$ 204,00, 
Vale Transporte com Integração, 

Convênio Médico Individual com coparticipação, 
Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida em Grupo. 

 

Conhecimentos: 
Desejável 

Curso: Auxiliar Técnico Veterinário, Técnico Enfermagem, Comportamento Animal. 
Pacote Office. 

 

Atividades: 
Conservar e limpar as dependências coletando o lixo, varrendo, lavando, etc. Lidar 
com cães e gatos sadios e vacinados, alimentando-os e limpando as dependências do 
tipo baias de animais. Executar outras atividades atribuídas pelo seu superior 
imediato. Trabalhar conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação 
ambiental. 

 

Competências Comportamentais: 
Organização, trabalho em equipe, responsabilidade, comprometimento e 

proatividade. 
 
 

Interessados encaminhar currículo completo com foto recente até 21/05/2018 
 

auxiliarsg0418@gmail.com 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO Nº 001/2018

O Presidente do Instituto Tecnológico de Jaboticabal, no uso de 
suas atribuições legais, vem convocar a reunião extraordinária 
do Conselho do ITJ para o dia 29 de maio de 2018, (terça-feira) 
ás 17:30hs. Na Incubadora de Empresas de Jaboticabal, com a 
seguinte pauta:
ORDEM DO DIA
1 - Eleição da diretoria para período de 2018 a 2020;
2 – Apresentação do Balanço 2017.

Jaboticabal, 28 de abril de 2018.
Hugo de Stefani

Presidente do Instituto Tecnológico de Jaboticabal – ITJ
Instituição Privada Sem Fins Lucrativos
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Projeto esteve de volta à cidade recheado de atrações
No último domingo 

(22), a 10ª edição do 
Circuito Sesc de Artes 
esteve no Lago Muni-
cipal de Jaboticabal 
apresentando números 
artísticos e estimulan-
do novas experiências 
ao público que passou 
pelo local. Com um re-
pertório de atrações 
que atingiu crianças, 
adultos e idosos, o 
projeto, mais uma vez, 
cumpriu seu papel cul-
tural e inovador na ci-
dade.

“As crianças se diver-
tiram muito com as ati-
vidades do Eu = Mons-

tro, que trabalhou os 
próprios medos na 
forma de máscaras e 
também com as caixas 
de papelão do espa-
ço PalavraForma que 
compunha palavras 
e imagens”, comenta 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

O evento começou 
no final da tarde e foi 
até a noite, com todas 
as atrações gratuitas 
à população. “Pessoas 
de todas as idades fi-
zeram fila para o Cine-
ma Realidade Virtual, 
e é claro, tiveram as 
atrações de circo, mú-

sica e teatro que tira-
ram boas gargalhadas 
de todos. Agradeço a 
todos que fizeram par-
te desse domingo tão 
gostoso”, completou 
Oliveira.

Com realização do 
Sesc, o circuito contou 
com o apoio do SinCo-
mércio e da Prefeitura 
Municipal. Calcula-se 
que neste ano o proje-
to tenha atingido, de 6 
a 22 de abril, 120 cida-
des com 110 trabalhos, 
400 artistas e 1.000 
apresentações em 600 
horas de programação.

Circuito Sesc de Artes interage com todos os 
públicos e encanta Jaboticabal

Campanha teve início na segunda-feira (23); mobilização atinge grupos prioritários

Começou na segunda-
feira (23), promovida 
pelo Ministério da Saú-
de – MS, a 20ª Campa-
nha Nacional de Vacina-
ção Contra a Influenza. 
Como nos últimos anos, 
a mobilização atinge 
grupos prioritários e é 
realizada por etapas. 
Os Ciafs de Jaboticabal 
já estão vacinando os 
profissionais de saúde 

pública e privada, in-
dígenas e idosos acima 
de 60 anos. 

“Como é de costume, 
nossas equipes estão 
preparadas para mais 
uma campanha de va-
cinação. Com a saúde 
não se brinca, por isso 
convoco todos que fa-
zem parte dos grupos 
prioritários para que 
se imunizem”, comenta 

a secretária de Saúde, 
Maria Angélica Dias.

O público-alvo da 
campanha é composto 
ainda por crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 
dias), professores das 
redes pública e priva-
da, gestantes e puérpe-
ras (até 45 dias após o 
parto), portadores de 
doenças crônicas e po-
pulação privada de li-
berdade - o que inclui 
adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos em me-
didas socioeducativas 
– e os funcionários do 
sistema prisional.

A vacina protege con-
tra a Influenza A/H3N2, 
A/H1N1 e Influenza B. 
A dose é contraindica-
da a pessoas que, an-
teriormente, tiveram 

Ciafs de Jaboticabal começam a vacinar contra a gripe
reação a ela, alérgicos a 
ovo e que já contrariam 
a síndrome de Guillain-
Barré. 

Confira o passo a pas-
so da campanha

A partir de 23 de 
abril os trabalhadores 
de saúde pública e pri-
vada, indígenas e ido-
sos (60 anos ou mais) 
começam a ser contem-
plados;

De 2 de maio em 
diante devem se vaci-
nar gestantes, puérpe-
ras, crianças de seis 
meses a menores de 
cinco anos (4 anos, 11 
meses e 29 dias).

A partir de 9 de maio 
será a vez dos portado-
res de doenças crônicas 
(apresentar ao serviço 
de saúde uma solici-
tação do médico que 
acompanha o caso ou 

a receita da medicação 
que comprova o uso 
contínuo), professores 
e população privada de 
liberdade.

No dia 12 de maio 
será realizado o Dia 
“D”.

Locais e horários de 
vacinação

Ciaf I “Luiz Alberto 
Bernal” - Praça Saul Bor-
sari, s/n - Santa Luzia | 
8h às 12h e das 13h às 
15h

Ciaf III “Amadeu Les-
si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - So-
rocabano - 8h às 12h e 
das 13h às 15h

Ciaf IV “Antonio Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II 
- 8h às 12h e das 13h 
às 15h

Ciaf V “Aurélio Niero” 

- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 
Rosa - 8h às 12h e das 
13h às 15h

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica - 8h às 
12h e das 13h às 15h

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacio-
nal Ulisses Guimarães 
- 8h30 às 12h e das 
13h30 às 15h30

Ciaf IX “Dr. Edimar 
Biazibeti” - Rua Eduar-
do Vantini, 90 – Resi-
dencial dos Ipês - 8h às 
11h e das 12h às 14h30

Ciaf Córrego Rico - 
Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n - 7h30 às 15h30

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I - 8h às 11h e 
das 12h às 15h
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Córrego Rico volta a 
ter internet grátis

Véspera de feriado terá Rick 
e Giovani em Jaboticabal

A Prefeitura de Ja-
boticabal continua 
trabalhando para re-
ativar os bons proje-
tos. Agora é a vez de 
Córrego Rico ser be-
neficiada com a libe-
ração de internet. Os 
interessados em ade-
rir ao projeto Jaboti-
cabal Digital devem 
se cadastrar, instalar 
uma antena e aguar-
dar a visita do técnico 
da prefeitura. O sinal 
é gratuito o ano intei-
ro.

Para isso, basta pre-
encher a requisição 
disponível no site 
www.internetpopular.

Na próxima segunda-feira (30), véspera de feriado, a Estação de Eventos Cora Co-
ralina, em Jaboticabal, recebe de ‘braços abertos’ a volta do Show do Trabalhador. A 
partir das 22h, dois shows irão animar o público: Ulisses e Moisés e Rick e Giovani. A 
entrada é gratuita.

“Estamos resgatando mais um evento tradicional na cidade. Desde que assumimos, 
em janeiro do ano passado, um dos nossos objetivos era trazer de volta os bons tem-
pos. E estamos conseguindo. Espero que a população prestigie e aproveite bastante 
este momento”, comentou o prefeito José Carlos Hori.

O evento, que comemora o 1º de maio (Dia do Trabalho), terá como atração principal 
Rick, da dupla com Renner, e Giovani, ex-parceiro de Gian. Os dois se juntaram para 
a turnê Dois Corações e cantam seus grandes sucessos. O show principal será aberto 
pela dupla Ulisses e Moisés, cantores tradicionais na região.

Sinal já está liberado

Dupla é atração principal no Show do 
Trabalhador, de volta ao calendário da cidade

j abot icaba l . sp .gov.
br ou ligar no (16) 
3209-3313 – o tele-
fone também está à 
disposição dos mora-
dores para sanar dú-
vidas. “Trabalhamos 
muito para atualizar 
o sistema. Tenho um 
carinho enorme por 
Córrego Rico e pedi 
atenção especial para 
este projeto. Agrade-
ço o empenho de toda 
a equipe”, enfatiza o 
prefeito José Carlos 
Hori.

A prefeitura dará 
suporte na instalação. 
“Após enviar a requi-
sição, basta aguardar 

a visita dos nossos 
técnicos para verifi-
car o sinal. O mora-
dor trará a sua ante-
na para configuração, 
gratuitamente, no De-
partamento de TI, no 
Paço Municipal e, em 
seguida, deve acio-
nar um técnico de sua 
confiança para insta-
lação dentro de casa”, 
explica o diretor do 
Departamento de Tec-
nologia da Informa-
ção, Cristiano Teixeira 
do Amaral.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-3313.
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Câmara de Jaboticabal participa do 22º Ciclo de Debates 
com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais do TCESP 

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Jaboticabal, Dr. Edu 
Fenerich (PPS), junta-
mente com os direto-
res dos departamen-
tos administrativo e 
jurídico da Casa, Odair 
Casari e Silvia Maza-
ro, respectivamente, 
participaram na quin-
ta-feira (19/04), do 

22º Ciclo de Debates 
com Agentes Políticos 
e Dirigentes Munici-
pais, promovido pelo 
Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-
lo (TCESP). O evento, 
realizado no Theatro 
Dom Pedro II, em Ri-
beirão Preto, reuniu 
prefeitos, vereadores, 
agentes públicos e li-

deranças políticas de 
56 municípios jurisdi-
cionados às Unidades 
Regionais do TCESP de 
Ribeirão Preto (UR-06) 
e Ituverava (UR-17).

“Esse evento vai ao 
encontro da filosofia 
implantada pelo Egré-
gio Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau-
lo no sentido da sua 
atividade primordial-
mente pedagógica, ou 
seja, de instrução, de 
recomendação, antes 
da função repressiva. 
E a Câmara Municipal 
de Jaboticabal tem 
procurado aprender e 
obedecer, sobretudo, 
às recomendações do 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
no que diz respeito à 
gestão das contas do 
orçamento do Poder 
Legislativo Munici-
pal”, destacou o Chefe 
do Legislativo jaboti-
cabalense. 

Durante o curso, o 
presidente da Corte 
de Contas, Conselhei-
ro Renato Martins da 
Costa, apresentou da-
dos inéditos das últi-
mas fiscalizações re-
alizadas pelo TCESP 
na região de Ribei-
rão Preto e Ituverava, 
além de um compara-
tivo sobre a situação 
das contas das pre-
feituras da região. Os 
dados mostram, nos 
últimos três anos, 
uma tendência pela 

reprovação por parte 
do Tribunal. Entre as 
causas de reprovação 
das contas de prefei-
turas está a falta de 
pagamento de dívidas 
de precatórios e des-
controle das contas. 

Diretores, técni-
cos e especialistas do 
TCESP também minis-
traram palestras te-
máticas abordando 
aspectos relativos à 
atividade da fiscaliza-
ção exercida pela Cor-
te de Contas do Esta-
do, além de orientar 
os gestores públicos 
quanto às precauções 
a serem adotadas nas 
áreas de Controle In-
terno, Terceiro Setor, 
Transparência e Aces-
so à Informação, com 
foco na criação das 
Ouvidorias, aplicação 
no Ensino, Precatórios 
Judiciais e elaboração 
de editais.

Em entrevista à WE-
BTV da Câmara de Ja-
boticabal, o presiden-
te da Corte pontuou a 
mudança de cultura e 
a adoção de mecanis-
mos de transparência 
nos Legislativos. “Ha-
via uma cultura de 
ocultação, havia uma 
cultura de que não 
era necessário pres-
tar contas, que a ver-
dadeira função era se 
eleger. Se eleger pas-
sava ser um objetivo 
em si mesmo. A socie-
dade não admite mais 
isso. A obrigação do 
homem público hoje, 
eleito, é estar à dis-
posição do cidadão, à 
disposição da socie-
dade que o elegeu e a 

única forma de fazer 
isso é pela divulgação 
do seu trabalho. Pela 
transparência absolu-
ta daquilo que faz. As 
Câmaras Municipais 
estão nesse processo 
de reeducação. O tra-
balho do vereador, se 
bem desempenhado, 
ele é de fundamental 
importância. Porque 
o vereador controla o 
Poder Executivo. O Po-
der Legislativo é titu-
lar do controle do Po-
der Executivo. Sendo 
assim, é uma missão 
muito nobre e muito 
parceira do Tribunal 
de Contas, porque o 
Tribunal de Contas 
lhe dá, a ele, verea-
dor, as informações 
técnicas, frias, sobre 
o que está acontecen-
do. E ele, vereador, é 
que vai ser o juiz des-
sas questões. Então 
vejam a importante 
desse aberto ser aber-
to, e não ser um tra-
balho que está oculto 
do conhecimento da 
população”, finalizou.

OUVIDORIA – Em 
consonância com o 
TCESP, a Câmara Mu-

nicipal de Jaboticabal 
já conta com a Ouvi-
dora desde feverei-
ro de 2018, instituí-
da pela Resolução nº 
341/2017, e que pode 
ser acessada via site 
institucional, no Menu 
Ouvidoria, e pelo 
aplicativo WhatsApp 
no celular - 55 (16) 
99754-3179. “É um ca-
nal importantíssimo, 
exigido pela legisla-
ção, e mais que isso, 
pela própria transpa-
rência natural e é um 
canal de comunicação 
entre a população que 
temos a honra de re-
presentar na Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal e seus legítimos 
representantes na-
quelas reivindicações, 
reclamações, que tem 
todo fundamento e 
que merece a pronta 
resposta dos poderes 
constituídos especial-
mente no caso do Po-
der Legislativo”, fina-
lizou Fenerich.

O CICLO – Promovi-
do anualmente pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, o 
Ciclo de Debates per-
corre todo o Estado de 
São Paulo ao longo do 
ano, sendo realizado 
nos municípios que 
sediam Unidades Re-
gionais do TCESP no 
interior do Estado e 
na região metropolita-
na da Capital Paulista. 
Até agosto serão rea-
lizados encontros em 
mais oito municípios. 
A íntegra do calen-
dário está disponível 
no infosite do Ciclo 
de Debates (www.tce.
sp.gov.br/ciclo).

Presidente do TCESP apresenta dados inéditos das últimas fis-
calizações realizadas pelo órgão na região de Ribeirão Preto e 
Ituverava.

Chefe do Legislativo, Dr. Edu Fenerich, 
acompanha ciclo de debates e ressalta im-
portância da ouvidoria.

Presidente da Corte de Contas do Esta-
do, Conselheiro Renato Martins da Costa, 
destaca a importância da cultura da trans-
parência.

Reprodução da página do site da Câmara 
de Jaboticabal que abriga a seção “Ouvi-
doria”.

Chefe do Legislativo, Dr. Edu Fenerich, 
acompanha ciclo de debates e ressalta im-
portância da ouvidoria.
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Projeto que altera a “taxa do lixo” é pauta de 
reunião entre vereadores e presidente do SAAEJ

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reuni-
ram na tarde de quar-
ta-feira (18/04) com 
o presidente do Ser-
viço de Água e Esgo-
to de Jaboticabal (SA-
AEJ), André Nozaki, 
para esclarecimentos 
acerca do Projeto de 
Lei Complementar nº 
17/2018, que revê al-
guns valores da Lei 
Complementar nº 
188/2017, conhecida 
popularmente como 
lei da “taxa do lixo”. 
A matéria começou a 
tramitar após a leitura 
no Expediente da últi-
ma sessão ordinária 
(16/04). 

Três alterações são 
propostas pelo Poder 
Executivo no proje-
to: uma referente aos 
imóveis desocupados, 
outra relacionada às 
entidades sociais e 
religiosas, e a tercei-
ra aos geradores do 
comércio, indústria e 
públicos. Não há pre-
visão de alteração no 
valor da taxa de resí-
duos sólidos domici-
liares residenciais.

IMÓVEIS DESOCU-
PADOS – Questiona-
do pelos parlamenta-
res sobre a isenção a 
imóveis desocupados, 
Nozaki explicou que 
a taxa seguirá o for-
necimento de água/
esgoto. Caso o pro-
prietário peça o corte 
provisório ou definiti-
vo do fornecimento de 
água/esgoto, a taxa de 
resíduos ficará igual-
mente suspensa até o 
restabelecimento dos 
serviços. De acordo 
com o dirigente da 
autarquia, “não basta-
rá que o proprietário 
informe ao SAAEJ que 
o imóvel está vazio. 
O proprietário deverá 
pedir o corte de água, 
que chamamos de cor-
te a pedido, e então 
será retirado o hidrô-
metro. Essa ação ser-
virá para que não haja 
a cobrança da taxa”, 
defendeu o dirigente.

COMERCIANTES – 
Campeão de reclama-
ção por parte de pe-
quenos comerciantes, 
a revisão da taxa para 
os grandes geradores 
também entrou no pa-
cote. A proposta cria 
uma nova faixa inicial 
na tabela do grande 
gerador, de 0 a 65 qui-
los/dia. Com a nova 
proposta, o maior va-
lor (para os estabeleci-
mentos que conta com 
frequência de coleta 
seis vezes por sema-
na) cai dos atuais R$ 
42,96 para R$ 18,98 
por mês. Perguntado 
sobre o enquadramen-
to dos estabelecimen-
tos nas faixas, Nozaki 
explicou que é auto-
declaratório, ou seja, 
a empresa deve decla-
rar ao SAAEJ quantos 

quilos de lixo gera por 
dia, e a fiscalização 
desta autodeclaração 
é feita pela autarquia. 
“Uma empresa declara 
que gera 40 quilos de 
lixo por dia. O fiscal 
vai lá para verificar se 
é real, caso contrário, 
muda-se a empresa de 
faixa”, explicou o di-
rigente. Segundo ele, 
mesmo quem não pro-
duz nada [de resíduo], 
“tem a expectativa de 
pagar, porque o servi-
ço passa, e está à dis-
posição”, por isso a 
faixa contempla de 0 
a 65 quilos/dia.

ENTIDADES RELI-
GIOSAS E FILANTRÓPI-
CAS – O projeto tam-
bém cria o Art. 10-A 
para oferecer descon-
tos para entidades 
religiosas e filantró-
picas de Jaboticabal. 
Esses descontos de-
vem variar conforme 
a quantidade de resí-
duos sólidos gerados, 
seguindo os valores 
previstos em cinco 
faixas. Para as entida-
des que produzirem 
de 0 a 65 quilos de 
lixo por dia, o descon-
to deve ser de 40% no 
valor devido; aquela 
que produzir de 65,01 
a 130,0, terá desconto 
de 30%; entre 103,01 a 
260,0 quilos, terá aba-
timento de 20%; entre 
230,01 e 390,0 qui-
los, a porcentagem de 
desconto será de 10%; 
e acima de 390,01, 
de 05%. Para ter di-
reito ao desconto, a 
entidade interessada 
deverá fazer requeri-
mento formal ao Setor 
Comercial do SAAEJ. 
“Tivemos queixa das 
entidades de que a ta-
rifa de água e esgoto 
já contempla tabela 
diferenciada da co-
brança para esse gru-
po. Então usamos a 
isonomia, para aplicar 
o mesmo critério de 
desconto na taxa dos 
resíduos”, justificou o 
presidente do SAAEJ.

CONTAS – De acor-
do com Nozaki, a ar-
recadação nos meses 
de fevereiro e março, 
de R$ 844 mil, ficou 
abaixo das expectati-
vas, frente à despesa 
mensal de R$ 490 mil. 
Por outro lado, o diri-
gente espera que esse 
cenário mude em pou-
co tempo. “Não têm 
recursos guardados, 
porque foi o segun-
do mês de execução, 
mas entendo que já 
nesse mês tenha um 
superávit financei-
ro com o lixo. Temos 
uma inadimplência de 
30% no mês. No tri-
mestre, cai para 8%. 
Então, nesse mês de 
abril, que completa o 
primeiro trimestre da 
cobrança, provavel-
mente teremos uma 
arrecadação de mais 
de R$ 500 mil, porque 

é reflexo da inadim-
plência de fevereiro e 
março. A expectativa 
é de zerar a conta. O 
que arrecadar vai pa-
gar completamente a 
despesa”, justificou.

DÚVIDAS – Alguns 
vereadores voltaram 
a questionar sobre a 
possibilidade da co-
brança ser rateada em 
valor igual para todos 
os contribuintes, no 
entanto, segundo No-
zaki, essa escolha vai 
contra o que dita a lei 
que estabelece as dire-
trizes nacionais para 
o saneamento básico 
(Lei nº 11.445/2007), 
quanto à adoção de 
item que promova a 
justiça social. 

Para o dirigente, 
ainda há dificulda-
de de muitas pessoas 
em diferenciar “lança-
mentos errados” dos 
“critérios” dotados na 
lei. Nozaki garante 
que “nós [autarquia] 
não criamos critérios, 
nós utilizamos os cri-
térios que estão na lei 
[federal], que elenca 
vários itens e reco-
menda, por exemplo, 
que se considere a 
área construída, área 
edificada, quantificar 
a prestação de ser-
viço, e fazer justiça 
social, que é o que: 
quem tem mais ren-
da, paga mais. Como a 
gente vai apurar isso? 
Apurou pelo valor ve-
nal”, justificou o pre-
sidente do SAAEJ. 

Questionado sobre 
as cobranças de con-
domínios e de imóveis 
em construção, o diri-
gente disse que “a lei 
usa a base de dados 
oficiais. Os imóveis 
têm que estar com 
os dados corretos na 
prefeitura, senão, a 
cobrança também é 
gerada de forma erra-
da, e só com a poste-
rior fiscalização é que 
os valores serão regu-
larizados. No caso de 
imóveis em condomí-
nio, a cobrança é [fei-
ta] por unidade (por 
casa), dependendo de 
cada área construída. 
Distorções serão ao 
longo do tempo corri-
gidos. Já aqueles em 
construção, caso o 
mesmo já tenha habi-
te-se, ou tenha algum 
item sobre metragem 
para liberação de fi-
nanciamento, já have-
rá cobrança”, esclare-
ceu Nozaki. De acordo 
com ele, Jaboticabal 
tem cerca de 4 mil 
Imóveis que podem 
ter alguma irregula-
ridade e apenas um 
fiscal do SAAEJ para 
a fiscalização, o que 
deixa o trabalho mais 
moroso.

PARA LEMBRAR - A 
fórmula para calcular 
o valor da taxa para 
os Geradores Comer-
ciais, Industriais e 

Públicos está previs-
to no parágrafo 3º do 
Art. 12 da Lei Comple-
mentar nº 188/2017, 
e as tabelas com os 
valores do fator de 
frequência e faixa de 
geração de resíduos, 
nos anexos.

Vale lembrar que, 
caso o projeto seja 
aprovado, os efeitos 

não serão retroativos, 
ou seja, começa a va-
ler após a publicação 
e não haverá ressar-
cimento do que já foi 
pago na vigência da 
lei original.

Participaram da reu-
nião o Presidente da 
Casa, Dr. Edu Feneri-
ch, e os vereadores 
Daniel Rodrigues, Wil-

sinho Locutor, Luís 
Carlos Fernandes, 
Dona Cidinha, Samuel 
Cunha e Pretto Miran-
da Cabeleireiro.

Confira a galeria de 
fotos no Facebook da 
Câmara.

Presidente do SAAEJ, André Nozaki, apresenta o projeto 
para os  vereadores: comércio e indústria que gerar até 65 
quilos de lixo por dia vai pagar menos do que atualmente.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

EXTRATO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.018 - Aquisição de materiais de expediente, destinados a suprir 
as atividades administrativas/operacionais da Câmara Municipal, conforme especificações e quantitativos, 
constantes do Anexo IX (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 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.camarajaboticabal.
sp.gov.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 15/05/2018, até às 14:00 horas.
INÍCIO DA SESSÃO: Dia 15/05/2018, após o final da entrega dos envelopes e credenciamento, na 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

EDITAIS

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018

RERRATIFICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
NA CONDIÇÃO DE CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA E DE ACESSIBILIDADE

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - CONCURSO PÚBLICO nº 01/2018 
 

Rerratificação da Divulgação do resultado da solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência e de 
acessibilidade 

 
A Câmara Municipal de Jaboticabal, RERRATIFICA aos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2018, o resultado da 

solicitação de inscrição na condição de candidato com deficiência e de acessibilidade: 
 

Inscrição Candidato Cargo Atendimento Situação Motivo 

24840190 AGNES HITOMI MINAMIHARA Procurador 
Jurídico – Indeferido 

Não atendeu ao item 24. 
e seus subitens do 
Capitulo III do Edital de 
Abertura de Inscrições 

23567970 GIOVANI MORETTE TEIXEIRA Procurador 
Jurídico _ Deferido _ 

23990244 MARCELO BORSONARO SILVA Procurador 
Jurídico _ Deferido _ 

24777323 PAULO GILBERTO DA ROCHA TAVARES Procurador 
Jurídico – Deferido – 

25002783 ROBERTO SERAFIM DE SOUZA Procurador 
Jurídico – Indeferido 

Não atendeu as alíneas 
“a”, “b” e “c” do subitem 
5.1 do Capitulo V do 
Edital de Abertura de 
Inscrições  

24895300 TANIA MARIA DE ARAUJO Procurador 
Jurídico 

- Prova impressa em caracteres 
ampliados (com Fiscal Transcritor) 
- Mesa e cadeira 
- Autorização para uso de lupa 

Deferido – 

23586974 THELMA BELO ANACLETO DOS 
SANTOS 

Procurador 
Jurídico 

- Carteira para canhoto ou mesa e 
cadeira Deferido – 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido a presente divulgação.  

 
Jaboticabal, 26 de abril de 2018. 
Câmara Municipal de Jaboticabal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
no uso de suas atribuições, vem CONVOCAR para provimento da 3ª vaga para o cargo de SERVENTE, 
observando o percentual de 20% das vagas reservadas para afrodescendentes (atingindo a fração de 0,6 
décimos, portanto arredondando para o número inteiro subsequente), conforme Lei Municipal nº 3.134/2003 
e Decreto nº 4.968/2007. 

A candidata aprovada em 1º (primeiro) lugar na lista de Afrodescendentes não compareceu na Câ-
mara Municipal de Jaboticabal para manifestar interesse na nomeação no prazo estabelecido, assim con-
voca-se a candidata classificada em 2º (segundo) lugar na lista de Afrodescendentes para o cargo de SER-
VENTE, do Concurso Público nº 01/2015 deste Poder, a senhora NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE, 
portadora do RG nº 6.183.764-X/SP.

A candidata convocada deverá apresentar-se no Departamento de Administração e Recursos Huma-
nos da Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco nº 765, centro, Jaboticabal-SP, 
no prazo de 5 (sete) dias úteis, a contar do recebimento do telegrama ou, no caso de não recebimento do 
telegrama, a partir da publicação deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 7:30h as 11:30h ou das 13:00h 
as 17:00h, para entregar os documentos necessários para a respectiva admissão. 

Informamos que o não comparecimento no período supracitado configura o desinteresse pelo cargo.
 
Informamos que o não comparecimento no período supracitado configura o desinteresse pelo cargo.

Jaboticabal, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal
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Relembrando os antigos festivais, Concha Acústica recebe 
bom público durante os dois dias de Rock Solidário

A 2ª edição do Rock 
Solidário reservou gran-
des emoções ao públi-
co presente na Concha 
Acústica nos dois dias 
de festival. O evento 
reuniu onze bandas, 
com gratas surpresas, 
como a Hard Four e no-
mes consagrados, como 
Kolt e PSD.

Além de movimentar 
a cena cultural no final 
de semana, o Rock Soli-
dário garantiu recursos 
para a Associação An-
tialcoólica de Jabotica-
bal e o Fundo Social de 
Solidariedade. “Sempre 
digo que toda parceria 
é bem-vinda. Essa é a 
2ªedição e a organiza-
ção sempre esteve pre-
ocupada em garantir 
recursos para nossas 
entidades assistenciais. 

Agradeço ao Fernando 
Peixe e todos aqueles 
que contribuíram para 
o sucesso do evento”, 
afirma Adriana Hori.

A Concha sempre foi 
um marco cultural de 
Jaboticabal. Após a sua 
revitalização, nada me-
lhor que o prédio histó-
rico recebendo as mais 
diferentes tribos. “No 
último final de sema-
na foi o Rock Solidário, 
anteriormente tivemos 
o Encontro de Dj’s e o 
Festival de Hip Hop. Em 
junho teremos o Festi-
val de MPB em parceria 
com a Fatec. Jabotica-
bal é uma cidade privi-
legiada em ver tantos 
segmentos preocupa-
dos em oferecer cultu-
ra e lazer. E o Departa-
mento de Cultura está 

à disposição de todos 
para novas parcerias e 
projetos”, declara o di-
retor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

“O mais legal na orga-
nização do Rock Solidá-
rio é ver o interesse das 
bandas em colaborar. 
Todas se apresentam 
gratuitamente, apenas 
com o desejo de contri-
buir com as entidades 
de nossa cidade. Mais 
uma vez recebemos um 
bom público que curtiu 
muito as duas noites de 
festival. Também queria 
agradecer a prefeitura 
de Jaboticabal, em es-
pecial a primeira-dama 
Adriana Hori, pela par-
ceria no evento”, afirma 
o organizador Fernan-
do Hervas (Peixinho).

Guitarrista da Kolt, 

André Valdambrini res-
salta a importância do 
evento para a cena cul-
tural de Jaboticabal. 
“Participei das duas 

edições do evento que 
transformou-se num 
encontro de gerações 
apaixonadas pelo rock. 
Não tenho palavras para 

agradecer Jaboticabal e 
todos os músicos que 
doaram um pouco de 
seu tempo para uma 
causa tão nobre”.

Projeto do CAPS reaproveita óleo de 
cozinha na produção de sabão

O Centro de Aten-
dimento Psicossocial 
(CAPS) desenvolve des-
de o início do ano um 
importante projeto de 
reinserção social e ge-
ração de renda: a ofi-
cina de sabão. Nele, os 
pacientes do centro uti-

Iniciativa ajuda na reinserção social dos pacientes
lizam óleo de cozinha 
para produzir sabão.

“A oficina de sabão 
ecológico tem como 
proposta, além da rein-
serção, a reabilitação 
psicossocial e a pro-
dução de renda. Com 
o projeto conseguimos 

também reduzir o des-
carte incorreto de óleo 
de fritura, conscienti-
zando os pacientes e 
os familiares”, explica 
a enfermeira do Caps, 
Carla Santa Maria Mar-
ciliano Panobianco.

O processo de produ-

ção vai da captação da 
matéria-prima ao ma-
nuseio e confecção, e é 
finalizado com a venda 
do produto. Semanal-
mente, cerca de 10 li-
tros de óleo são doados 
por amigos e familiares, 
e envolve, aproximada-

mente, 10 pacientes. 
“Quem não participa 

diretamente da produ-
ção fica na venda, e a 
renda é totalmente re-
vertida para os próprios 
pacientes. São eles que 
decidem em assembleia 
onde será usado o di-

nheiro”, conclui a enfer-
meira.

O CAPS fica na Ave-
nida Batista Tibério de 
Almeida, 430, Jardim 
Angélica. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3203-5674.


