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Prefeitura investiu e comprou, em 
apenas dois anos, 26 veículos zeros

Jaboticabal ganha a 7ª ambulância 0 km 

A cidade conta com mais uma ambulância SAMU zero quilômetro para 
atender os pacientes de urgências e emergências. A Prefeitura recebeu o 
veículo do Ministério de Saúde equipado com desibrilador, oxímetro, ci-
lindros de oxigênio e outros modernos instrumentos. A entrega aconteceu 
em Sorocaba, na terça-feira (28). 

Prefeitura inaugura 
berçário em Córrego Rico 
Distrito recebeu atenção toda especial nos últimos meses; 

unidade atenderá 100% dos bebês a partir de 6 meses

A Prefeitura de Jaboticabal realiza um antigo sonho dos moradores de Cór-
rego Rico neste sábado (01), às 9h. Após a pavimentação da Rua José Faifer, 
as famílias terão mais um motivo para comemorar, com a entrega do berçá-
rio Sara Garcia Jacob. O novo prédio está localizado na EMEB Ademir Apare-
cido Correa, que foi ampliada.

Interessados devem procurar o Fundo Social 
para efetuar a inscrição

Fundo Social abre inscrições 
para Treinamento em Vendas

Os interessados em aprimorar a arte das vendas podem procurar o Fun-
do Social e participar do curso “Treinamento em Vendas – Encantando 
Clientes”. As inscrições acontecem nos dia 1º, 2, e 3 de julho. O curso é 
apostilado e os formandos recebem certiicado. Na inscrição, é solicitado a 
doação de três litros de leite que serão destinados a entidades da cidade.

População deve vacinar cães e gatos 
contra a raiva neste sábado (1º)

Neste sábado (1º), 
toda a comunidade terá 
mais uma chance de 
vacinar gratuitamente 
seu animalzinho contra 
a raiva. A aplicação em 
cães e gatos ocorrerá 
das 08h às 17h em vá-
rios pontos da cidade. 

A iniciativa é da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Controle 
de Vetores e Zoonoses. 
É importante levar os 
cães com coleira e guia. 

Prefeitura retira 30 
caminhões de lixo de 

casa na Nova Aparecida

Durante o trabalho diário de iscalização de residências, agentes do Departa-
mento de Controle de Vetores e Zoonoses identiicaram uma situação preocu-
pante: um casal de idosos acumulava lixo no interior da casa onde moravam. 
Para não chamar atenção, o quintal era mantido em ordem e todo material 
inservível era alojado dentro da residência.

Secretaria de Saúde e Controle de Vetores e Zoonoses 
reforçam a importância do trabalho preventivo

Dengue: mesmo com noites 
mais frias e pouca chuva, 

atenção deve ser redobrada

Mesmo com a chegada do inverno, a Prefeitura de Jaboticabal informa 
a população que o trabalho de combate ao Aedes continua a todo vapor. 
Agentes de endemias passam diariamente pelos bairros eliminando focos 
da doença e orientando a população.

Espetáculo circense “Container Circus” chega a 
Jaboticabal, neste sábado, dia 1º de junho

Neste sábado, 
dia 1º de junho, 
o estacionamento 
do Paço Municipal 
se transforma em 
um picadeiro de 
circo.

Evento é gratuito com classificação livre
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA CÍVEL
Praça do Café s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0015131-98.2012.8.26.0291 - 064/2013
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Mútuo
Exequente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de

Jaboticabal Cooperserv
Executado: Maria Olinta Monteiro Silva

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0015131-98.2012.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) MARIA OLINTA MONTEIRO SILVA, RG 33678018, CPF
141.011.948-31, com endereço à Rua Djalma Aleixo de Souza, 396, BL 04 Ap. 33, Conjunto
Habitacional Margarida Raymundo Berchieri, CEP 14890-270, Jaboticabal - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cooperativa de Crédito
Mútuo dos Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal Cooperserv, alegando em síntese: "A
exequente é credora da executada na importância de R$ 1.158,63, por não ter pago as parcelas
vencidas a partir de março/2012 do financiamento de R$ 1.182,74 realizado em 06.12.2011, que
fora dividido em 16 parcelas. Dá à causa o calor de R$ 1.158,63" Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 30 de janeiro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CENTRO VICENTINO EDUCACIONAL RECREATIVO NOSSA SENHORA APARECIDA CEVER 
CNPJ: 50.388.016/0001-91

Balanço Patrimonial Folha:  1 

CNPJ: 50.388.016/0001-91 CENTRO VICENTINO EDUCACIONAL RECREATIVO NOSSA SENHORA APARECIDA CEVER
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO PASSIVO

    CIRCULANTE 21.594,44     CIRCULANTE 34.112,97

      DISPONÍVEL 15.018,68       CIRCULANTE 34.112,97

        *NUMERÁRIO 380,33         FORNECEDORES 1.731,55

        *BANCOS C/ MOVIMENTO 14.638,35         OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 8.035,77

        ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER 2.188,53

        IMPOSTOS A RECOLHER 2.756,88

      ADIANTAMENTOS 50,92         OUTROS DÉBITOS 19.400,24

        *ADIANTAMENTOS 50,92     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 140.234,17

      RECURSOS A RECEBER 6.524,84       PATRIMÔNIO SOCIAL 200.933,37

        *RECURSOS A RECEBER 6.524,84         PATRIMÔNIO SOCIAL 190.050,37

        DOAÇÕES PATRIMONIAIS 10.883,00

    NÃO CIRCULANTE 152.752,70

      SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (60.699,20)

      PERMANENTE 152.752,70

        SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (60.699,20)

        *IMOBILIZADO 152.752,70

               *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:174.347,14 174.347,14

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 
R$ 174.347,14 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e sete Reais e quatorze Centavos)

1º TESOUREIRO
JOÃO VALDIR COSTA

CPF: 863.706.348-91CPF: 081.633.988-09

ROSANE APARECIDA BETIOLI INNOCENTE

PRESIDENTE

CONSELHEIRO FISCAL
DAIRTON PEREIRA

CPF: 045.728.728-48CPF: 551.020.268-87

JOSE CARRASQUEIRA

CONSELHEIRO FISCAL

HELIJA ORG. CONTABIL S/S
CARLA ADRIANA C. VALENTE CANDELORO

TC CRC: 1SP230658/O-3CPF: 047.891.088-64

RAFAEL SALVADOR BIANCO

CONSELHEIRO FISCAL

AV. ARTHUR VERRI, 581  - JABOTICABAL - SP - 14887-018 - Fone: (16)3209-7070

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP

Demonstração do Resultado do Período
CENTRO VICENTINO EDUCACIONAL RECREATIVO NOSSA SENHORA APARECIDA CEVER
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha:  1 

CNPJ: 50.388.016/0001-91 

 

Receitas Brutas

Total: C135.210,45

135.210,45 C = Receita Líquida

135.210,45 C = Superávit Bruto

Despesas Financeiras (-)

Total: D4.133,05

Despesas Gerais (-)

Total: D281.028,04

Despesas Tributárias (-)

Total: D356,81

Outras Despesas Operacionais (-)

Total: D46.143,34

Receitas Financeiras (+)

Total: D0,23

Outras Receitas Operacionais (+)

Total: C98.014,79

98.436,23 D = Déficit Operacional

Outras Receitas (+)

Total: C37.738,57

Outras Despesas (-)

Total: D1,54

60.699,20 D = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

60.699,20 D = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

60.699,20 D = Déficit 

60.699,20 D = Déficit Líquido do Período

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018.

PRESIDENTE
ROSANE APARECIDA BETIOLI INNOCENTE

CPF: 081.633.988-09 CPF: 863.706.348-91

JOÃO VALDIR COSTA

1º TESOUREIRO

CONSELHEIRO FISCAL
JOSE CARRASQUEIRA

CPF: 551.020.268-87 CPF: 045.728.728-48

DAIRTON PEREIRA

CONSELHEIRO FISCAL

CONSELHEIRO FISCAL
RAFAEL SALVADOR BIANCO

CPF: 047.891.088-64 TC CRC: 1SP230658/O-3

CARLA ADRIANA C. VALENTE CANDELORO

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S EPP

AV. ARTHUR VERRI, 581  - JABOTICABAL - SP - 14887-018 - Fone: (16)3209-7070

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 a 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE JABOTICABAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2019

ATOS DA PRESIDÊNCIA

Nº 02, DE 28 DE MAIO DE 2019 – Autoriza compensação de horas extraturnos.

I – COMPARATIVOS: Valores expressos em R$

R$ % R$ % R$ % R$ %

Despesas Totais com Pessoal 6.947.630,03 2,72 7.089.672,36 2,69

Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22) 14.527.326,39 5,70 15.001.694,29 5,70

Limite Legal (art. 20) 13.762.730,29 5,40 15.791.257,15 6,00

Excesso a Regularizar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR  (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12

Valores compromissados a pagar até 31/12 0,00

Total das Disponibilidades:

R$

0,00

 

Inscrição de Restos a Pagar:

     Processados

     Não Processados

R$

    Caixa

Exercício Anterior 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre

0,00

3º Quadrimestre

252.646,35445.895,98

% RCL

R$

    Bancos – C/Vinculadas

(-) Deduções:

Exercício anterior

Exercício atual

    Aplicações Financeiras

 

 

 

Subtotal

0,00

445.895,98

    Bancos – C/Movimento

0,00 Total da Inscrição:

Receita Corrente Líquida    254.865.375,35 263.187.619,18

252.646,35

Serviços de Terceiros                       

(art. 72 LC 101/00)

Responsável pelo Controle Interno

Solange Mary Fernandes

Jaboticabal,  30 de abril  de 2019.

Uilson José de Miranda

Presidente da Câmara Municipal Contabilista

Maria Paula Thomaz Kawachi  -  CRC 1SP217454/0-8

445.895,98
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Os tempos passaram. Tudo se 

modifi cou. Uma nova era surgiu

Foi pelos séculos que 
as leis de Deus deram 
seu tributo real e bas-
tante religioso a todos 
os seres que procura-
ram aprender, estudar e 
crescer espiritualmente.

As vidas são sucessi-
vas, que se alimentam 
dentro dos princípios 
básicos de entendi-
mento, procurando vi-
ver crescendo, dentro 
de uma crença que nos 
leva a vencer a ignorân-
cia, mas depende dos 
nossos esforços e muita 
dedicação.

Voltamos para viver-
mos junto de uma fa-
mília, para todos jun-
tos trabalharmos, para 
chegar a uma evolução, 
sentirmos dentro de nós 
a pureza de coração e as 
virtudes básicas de um 
aprendizado, acrescido 
de conhecimentos espi-
rituais.

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

O passado e o presen-
te se encontram, para 
unidos, vivenciarem fe-
lizes, unidos, se fortii -
carem, dando ao corpo 
e ao espírito encarnado, 
luz, amor e perdão, den-
tro da fé raciocinada.

Precisamos evoluir, 
para sentirmos dentro 
de nós a pureza de co-
ração, as virtudes bási-
cas de um aprendizado, 
acrescido na luta pela 
renovação, e descobrir-
mos onde está a verda-
de.

As lições da Boa Nova 
é um a mais, dentro das 
leis de Deus, para se 
juntarem dentro de nós 
e formarmos uma baga-
gem cultural.

Deus é o criador, Je-
sus, irmão mais evo-
luído, i lho do criador, 
mensageiro de luz e per-
dão, para nos trazer o 
exemplo da humildade 
e da fraternidade, von-
tade de servir. A reno-
vação tem que ser cons-
tante, pois vivemos lado 
a lado, ombro a ombro, 
na mistura de elos, onde 
adquirimos caminhos 
seguros de luz, amor e 
prosperidade, dentro 
dos ensinamentos que 
nasceram nos tempos 
eternos, dentro das en-
carnações.

FAE realiza graduação de alunos do Kung Fu
Alunos das escolinhas 

de Kung Fu, participaram 
no último i nal de semana 
do exame de graduação, 
organizado pelo Mestre 
Valcir Albieri. “A gradua-
ção reconhece todo em-
penho e dedicação do 
atleta. Parabéns a todos 
que participaram das au-
las e conseguiram bons 
resultados”, ai rma o pre-
sidente da FAE, Fábio Bor-
tolossi.

Confi ra a relação de 
atletas graduados:

Alessandro Ap. de Oli-
veira Melo Jr.

Alexandre Aparecido 
Rodrigues Tosetti

Ana Carolina Amaral 
Lima

Arthur Sargi Bessa
Barbara Schocken Gre-

ggio
Barbara Schocken Gre-

ggio
Breno Soares Pastorello
Celso de Oliveira 

Bomi m
Daiane Mazaro
Dener Silva Barroso
Elias da Silva Xavier
Erick Henrique Euzebio
Felipe Ferreira Cardoso
Guilherme do Amarim 

Alves
Gustavo Alves Souza
Gustavo Augusto Gazo-

la
Hendrigo Daniel Braz
Holyran de Souza Del-

miro
Isac Garcia da Silva
Jacson Gracia da Silva
Jeremias da Silva

ESPORTE

João Vitor da Silva An-
zuin

Josimar Viana dos San-
tos

Kailane Vitoria Marcia-
no da Silva

Kaique de Souza dos 
Santos

Kaique Menezes Tomaz
Kauan Felipe Pereira de 

Araujo
Laura Mazaro Maturo
Leonardo Bonai ni
Leonardo Lopes Serra
Luana Baron
Luiz Felipe Patriota Pe-

reira

Marcos Paulo dos San-
tos

Marcos Paulodos San-
tos

Marcos Vitor Lima Ri-
beiro

Maria Aparecida da Sil-
va Pires

Matheus Minari Matos
Pedro Cruz Avelar Ma-

chado
Ricardo Querino Ferrei-

ra Junior
Sheila Maria Soares de 

Araujo
Yan Barbosa Venteo
Yasmin Rodrigues

Jaboticabal enfrenta cidade de Piedade 
no Dia do Desai o 2019

O Dia do Desai o 
movimentou Jabotica-
bal. Nesta edição, que 
aconteceu na quarta-
-feira (29), o município 
enfrentou a cidade de 
Piedade, localizada na 
região de Sorocaba. O 
DEL orientou que para 
participar das estatísti-
cas bastava realizar 15 
minutos de exercícios 
físicos e comunicar a 
secretaria do Ginásio de 
Esportes pelo telefone 
(16) 3202-0587.

Toda rede municipal, 
estadual e particular 

participaram da inicia-
tiva. “O Dia do Desai o 
incentiva a prática de 
exercícios físicos e com-
bate o sedentarismo. 
Sempre tivemos uma 
boa participação e  dia 
29 foi um dia de realizar 
as atividades e registrar 
para contar pontos para 
Jaboticabal”, enfatiza 
o diretor do DEL, Fábio 
Bortolossi.

Para mais informa-
ções, o telefone do 
Ginásio Municipal de 
Esportes é (16) 3202-
0587.

INTERNACIONAL 

Para ser modelo, é 
preciso ter muito mais 
que aquela pele  de bo-
neca, um corpo perfei-
to  e  até mesmo aquele 
rostinho prá lá de  bo-
nito. Por isso tenho o 
prazer de apresentar 
mais uma de nossas ta-
lentosas modelos que 
tem tudo isso e muito 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

mais. E a prova disso 
é que a bela  estrelou 
muitos trabalhos  em 
território internacio-
nal. Trata-se de Maria 
Fernanda Navega (24). 
A bela, da cidade de 
Franca/SP, faz parte 
do time First Models, e 
sua beleza distribuída 
em 1, 72 de altura já 
estampou grifes Chi-
nesas em muitos tra-
balhos  em Shanghai,  
onde arrasou por 6 
anos. Em Dubai a bela 
pesou em seu currículo 
importantes trabalhos  
em catálogos de moda.

Vamos i car de olho 
neste nome!

Dois irmãos, que mo-
ravam em fazendas vizi-
nhas, separadas por um 
riacho, por um pequeno 
mal-entendido nunca mais 
se falaram.

Numa manhã, o irmão 
mais velho ouviu bater à 
sua porta. Era um carpin-
teiro, procurando traba-
lho.

- Tenho trabalho para 
você. – disse o fazendei-

A ARTE DE VIVER - CONSTRUIR PONTES

LUIS CARLOS 
FERNANDES

ro. – Está vendo aquela 
fazenda além do riacho? É 
do meu irmão. Quero que 
construa uma cerca bem 
alta para nunca mais vê-
-lo.

- Farei um trabalho que 
o deixará satisfeito. – dis-
se o carpinteiro.

O fazendeiro foi até a 
cidade e quando retornou 
seus olhos não podiam 
acreditar no que viam. 
Não havia cerca nenhuma. 
Em seu lugar havia uma 
ponte ligando um lado ao 
outro do riacho. Ao erguer 
os olhos para a ponte, viu 
seu irmão aproximando-
-se da outra margem, cor-
rendo de braços abertos. 
Correram um na direção 
do outro e abraçaram-se 

no meio da ponte. Emocio-
nados, viram o carpinteiro 
arrumando suas ferramen-
tas.

- Espere. – disse o mais 
velho. – Tenho outros pro-
jetos para você. 

O carpinteiro respon-
deu:

- Adoraria i car, mas te-
nho muitas pontes para 
construir.

A lição mais importante 
que tiramos dessa história 
é que podemos escolher 
entre construir pontes ou 
erguer barreiras. Erguer 
barreiras signii ca nossa 
incapacidade de perdoar, 
de colocar-se no lugar do 
outro e aceitá-lo como ele 
é.

Quantas amizades fo-

ram desfeitas porque 
nosso egoísmo preferiu 
erguer barreiras.  E pior 
ainda são as barreiras que 
erguemos dentro de nos-
sa família. Barreiras entre 
pais e i lhos, entre irmãos, 
que deveriam unir-se, ca-
minharem juntos, apoian-
do-se uns aos outros, mas 
com o coração fechado 
não conseguem a arte de 
construir pontes. 

A cada dia de sua vida, 
procure construir novas 
pontes e derrubar velhas 
barreiras.

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA 
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM  
107,9.
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Câmara Municipal de Jaboticabal participa do 
23º Ciclo de Debates do TCESP

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PPS), 
seguido pelo procura-
dor jurídico da Casa, 
Leonardo Matsushita, 
e pelos diretores da 
Administração e do Ju-
rídico, Odair Casari e 
Silvia Mazaro, respec-
tivamente, participa-
ram na manhã de sex-
ta-feira (31/05) do 23º 
Ciclo de Debates com 
Agentes Políticos e Di-
rigentes Municipais – 
2019, promovido pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCESP).

O evento, realizado 
no auditório do Cen-
tro Universitário Está-
cio, em Ribeirão Preto, 
reuniu prefeitos, ve-
readores, secretários 
municipais, gestores 
e lideranças políticas 
de 33 municípios ju-
risdicionados à Unida-

de Regional do TCE de 
Ribeirão Preto (UR-06), 
entre eles, Jaboticabal.

Promovido anual-
mente pela Corte de 
Contas paulista, o Ci-
clo de Debates deste 
ano buscou orientar os 
gestores públicos so-
bre temas relevantes 
acerca da aplicação de 
recursos, transparên-
cia, controle interno, 
acesso à informação, 
entre outros. De acor-
do com o TCE, as ativi-
dades têm o propósito 
de reciclar conheci-
mentos e prestar es-
clarecimentos de dú-
vidas concernentes à 
gestão administrativa 
e iscalização dos ór-
gãos jurisdicionados.

O encontro contou 
com a presença do 
presidente do TCE, 
conselheiro Antonio 
Roque Citadini, além 
de conselheiros, au-

ditores, membros do 
Ministério Público de 
Contas (MPC), direto-
res e equipe de técni-
cos e especialistas que 
palestraram durante o 
evento para a difusão 
das boas práticas ad-
ministrativas.

“Sou presidente de 
primeiro mandato, e 
acho importante parti-
cipar de eventos dessa 
natureza para ganhar 
conhecimento admi-
nistrativo dos pro-
cedimentos e regras 
que temos que seguir 
conforme manda a le-
gislação. Lembrando 
que o TCE é um órgão 
que iscaliza as nossas 
ações e nos orienta 
para as melhores prá-
ticas de administra-
ção. Temos que nos 
esforçar para atender-
mos, o máximo possí-
vel, o que o tribunal 
nos pede. Isso é zelar 
pelo bem da Adminis-

RODO JABOTI MINISTRA PALESTRA 
SOBRE MAIO AMARELO

A empresa Jabotica-
balense Rodo jaboti re-
alizou em sua sede no 
ultimo dia 25 de maio, 
uma palestra e treina-
mento ministrada pelo 
Dr. Matheus de Biasi 
Vantini e pela Polícia 
Rodoviária Estadual, 
para chamar a atenção 
da sociedade para o 
alto índice de mortes e 
feridos no trânsito em 
todo o mundo.

 O objetivo do mo-
vimento é uma ação 
coordenada entre o 
Poder Público e a so-
ciedade civil, para 
pautar o tema segu-

rança viária e mobili-
zar toda a sociedade, 
envolvendo os mais 
diversos segmentos: 
órgãos de governos, 
empresas, entidades 
de classe, associa-
ções, federações e so-
ciedade civil organiza-
da para, fugindo das 
falácias cotidianas e 
costumeiras, efetiva-
mente discutir o tema, 
engajar-se em ações 
e propagar o conhe-
cimento, abordando 
toda a amplitude que 
a questão do trânsito 
exige, nas mais dife-
rentes esferas.

tração Pública”, pon-
tuou o presidente da 
Câmara, Pretto Miran-
da Cabeleireiro.

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 outubro serão re-
alizados mais 12 en-
contros pelo estado. 
A íntegra do calen-
dário está disponível 
no infosite do Ciclo 
de Debates (www.tce.
sp.gov.br/ciclo).
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População deve denunciar queimadas 
no Disk Denúncia

Os moradores de Ja-
boticabal passa a con-
tar com um aliado no 
combate às queimadas 
urbanas, muito comum 
nesta época do ano. A 
Secretaria de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente oferece 
um Disk Denúncia para 
combater a ameaça à 
biodiversidade, degra-
dação ambiental e o 
aumento da poluição 
do ar.

O secretário da pas-
ta, Aldo Bellodi Neto, 
explica que a iscali-
zação foi ampliada. “A 
queimada é um crime 
ambinetal. Nosso iscal 
irá multar os responsá-
veis e contamos muito 
com o apoio da popu-
lação com denúncias 
pelo telefone. Chega-
mos a uma época seca 

Basta ligar para o número (16) 99603-6143
do ano e a queimada 
é prejudicial à saúde, 
principalmente aos 
alérgicos. A prefeitu-
ra está trabalhando e, 
neste ano, vamos re-
duzir muito as ocor-
rências de incêndios”, 
informa.

A queimada em área 
rural ou urbana é cri-
me, de acordo com o ar-
tigo 54, da Lei do Meio 
Ambiente (Lei Federal 
9605, de 12/2/98). Esse 
artigo diz que “Causar 
poluição de qualquer 
natureza em níveis tais 
que resultem ou pos-
sam resultar em danos 
à saúde humana, ou 
que provoquem a mor-
tandade de animais ou 
a destruição signiica-
tiva da lora”. A pena 
é de reclusão de um a 
quatro anos, e multa.

Prefeitura realiza processo licitatório para 
reforma do Centro Esportivo “Antônio Mônaco”

Considerada uma 
das principais praças 
esportivas do municí-
pio, o Centro Esportivo 
“Antônio Mônaco” está 
próximo de receber sua 
tão esperada reforma. A 
Prefeitura de Jabotica-
bal trabalha nos deta-
lhes burocráticos para 
viabilizar o processo de 
licitação que apontará 
a empresa responsável 

pela obra.
“Estamos realizan-

do todos os trâmites 
necessários e em bre-
ve teremos novidades. 
Vale destacar que a re-
forma inclui os vesti-
ários, quadra e a pista 
de atletismo. O prefeito 
Hori nos pediu atenção 
especial nesta deman-
da, visto que há uma 
grande expectativa para 

que o Mônaco volte a ter 
totais condições para a 
prática esportiva”, co-
menta o secretário de 
Planejamento, Paulo Po-
lachini.

O valor global esti-
mado para realização 
da reforma é de R$ 
449.831,59, o que inclui 
recursos de Convênio 
Federal e contrapartida 
do município.

SAAMA promove distribuição 
de mudas neste sábado (1º)

Evento na Praça Nove de Julho abre a Semana 
do Meio Ambiente 2019

A Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA) dá 
início neste sábado (1º) 
à Semana do Meio Am-
biente. A programação 
vai até dia 8 de junho 
com várias atrações.

“Estaremos neste sá-
bado, durante a ma-
nhã, promovendo e in-
centivando à doação e 
o plantio de mudas de 
árvores nativas e fru-
tíferas. Também forne-
ceremos orientações 
para toda a população 
que passar pela Praça 
Nove de Julho”, comen-
ta o secretário da SAA-

MA, Aldo Bellodi Neto.
A programação da 

Semana do Meio Am-
biente inclui palestras 
em escolas municipais, 
lançamento de proje-
tos na Horta Municipal 
e na EMEB Walter Bario-
ni, curso e atividade 
em parceria com a Fa-
tec Jaboticabal.

Conira a programa-
ção completa:

• Dia 01/06/2019 
– 08h00 – Distribuição 
de Mudas na Praça 9 de 
Julho

• Dia 03/06/2019 
– 13h30 – Local: EMEB 
Coronel Vaz - Palestra 
com Bombeiro Luiz 
Roberto sobre o tema 

“Queimada Urbana”.
• Dia 04/06/2019 

– 10h00 - Lançamento 
do Piloto de Compos-
tagem na Horta Munici-
pal

• Dia 05/06/2019 
– 08h00 – Local: EMEB 
Tereza Noronha Carva-
lho (Córrego Rico) – Pa-
lestra com o graduan-
do da UNESP Gustavo 
Alan Siniscalchi sobre 
o tema “A importân-
cia das Abelhas para o 
Meio Ambiente”

• Dia 06/06/2019 
– 08h30 – Local: Centro 
de Educação Ambien-
tal – Curso: Princípios e 
Técnicas de Poda - teo-
ria e prática.

• Dia 07/06/2019 
- 14h - Início do pro-
jeto “Bicho não é lixo” 
- Local: EMEB - Walter 
Barioni

• Dia 08/06/2019 – 
Dia de Campo Ambien-
tal – Alunos do curso de 
Gestão Ambiental e Bio-
combustíveis da FATEC 
Jaboticabal participarão 
do Dia de Campo Am-
biental conhecendo a 
Nascente Modelo Muni-
cipal, Estação de Capta-
ção de Água do Córrego 
Rico e Aterro Sanitário 
Municipal

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-2450.

Conira os pontos beneiciados pela operação 
tapa-buraco nesta semana

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, tem 
percorrido várias ruas 
e avenidas executando 
a operação tapa-bura-
co. O objetivo é melho-
rar o tráfego de auto-
móveis e motocicletas 
em toda a cidade. 

Conira alguns locais 
beneiciados:

Rua Sebastião Morga-
to

Av. General Osório
Rua Floriano Peixoto

Rua Sílvio Vantini
Rua Valter Ítalo Poli
Rua Ernesto Rossi
Rua Penha Borsari
Rua Cesário Martins
Rua João Batista da 

Rocha
Av. Ítalo Poli
Rua Fernão Dias
Rua Manoel Geber
Rua Campos Bicudo
Rua Francisco Couto 

Duque
Rua João Borba Gato
Rua Anchieta
Rua Raposo Tavares
Rua José Adriano Ar-

robas Martins
Córrego Rico – o dis-

trito recebeu equipes 
da secretaria, que exe-
cutaram limpeza geral 
em áreas verdes, podas 
de árvores e pintura de 
guias e sarjetas. 

Também receberam 
limpeza em praças e 
jardins os bairros Mo-
rumbi, Jardim Grajaú, 
Monterrey, Cohab 2 e 
Planalto Itália.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Quinta no Museu tem edição especial com 
arrecadação de agasalhos e cobertores

Espetáculo circense “Container Circus” chega a 
Jaboticabal, neste sábado, dia 1º de junho

Além dos codinomes 
de Cidade das Rosas, 
Athenas Paulista e Cida-

Neste sábado, dia 1º 
de junho, o estaciona-
mento do Paço Munici-
pal se transforma em 
um picadeiro de circo. 
O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 

de da Música, uma das 
coisas que dá orgulho 
em Jaboticabal é a soli-
dariedade de seu povo. 
Isso pode ser coni rma-
do pelo número de enti-
dades assistenciais que 
existem na cidade e as 
várias campanhas de ar-
recadação que surgem 
ao longo do ano e que 
são sempre apoiadas 
pela população.

Por outro lado, a mú-
sica tem a capacidade 
de fortalecer vínculos e 
ultrapassar obstáculos, 

Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa e Casa 
Nova Produções Cultu-
rais, apresentam, com o 
apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal, o espetácu-
lo “Container Circus”, no 

CULTURA
Sarau movimenta a Praça da Fonte

Na tarde do último do-
mingo (26), a Praça Dr. 
Joaquim Batista foi pal-
co para o Sarau 4P, que 
reuniu jovens em torno 
de assuntos que estão 
i cando cada vez mais 
presentes nas rodas de 
discussões. O evento 
foi realizado por Laris-
sa Santana (Aisha), com 
o apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra

Entre as atrações teve 
roda de conversa sobre 
as Religiões de Matri-
zes Africanas com a Ju-
liane Mello, aplicação 
de tranças e turbantes, 
exposição de pinturas e 
desenhos e bonecas de 
pano africanas (Abayo-
mis). 

Na parte musical hou-
ve bastante improviso 

com a galera do rap, 
além de Juliane Melo, 
Rafa Thor, Rafael Vieira e 
Ariel Mooney. “Parcerias 
como essa são sempre 
bem-vindas, especial-
mente com a participa-
ção dessa garotada que 

tem muito para ensinar 
e mostrar para nós”, ai r-
ma José Mário de Olivei-
ra, diretor de Cultura. 

“Para o público que 
compareceu e os artis-
tas que participaram, foi 
uma tarde de domingo 

diferente, quando pu-
deram levar um pouco 
da cultura que acontece 
fora dos eixos oi ciais, 
para um local tão espe-
cial quanto a Praça Dr. 
Joaquim Batista”, i nali-
za Oliveira.

Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes?

Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade.

Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseve-

rança.

Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ou-

vidos estão atentos ao seu grito de socorro;

o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, 

para apagar da terra a memória deles.

Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as 

suas tribulações.

O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e 

salva os de espírito abatido.

O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o li-

vra de todas;

Salmos 34:12-19

tanto que o maestro João 
Carlos Martins tem como 
seu lema de vida a fra-
se “A Música venceu...”, 
como forma de expressar 
as vitórias conquistadas 
diante dos mais imprová-
veis problemas de saúde 
que o acometeram. 

E quando você junta 
música e solidariedade, 
pode esperar que só sai 
coisa boa, tipo uma edi-
ção especial do Projeto 
“Quinta no Museu” com 
a participação de Sharah 
Bertocco, Poliana Costa, 

estacionamento do Paço 
Municipal, a partir das 
17h.

O espetáculo vem com 
números clássicos do 
circo, como acrobacia, 
malabarismo e equilí-

Rafa Thor e amigos, com 
uma i nalidade das mais 
belas possíveis – arreca-
dar agasalhos e cober-
tores para serem dis-
tribuídos entre os mais 
necessitados. 

Na quinta-feira, dia 
30 de maio, a partir das 
19h30, os jardins do Mu-
seu Histórico receberam 
Sharah, Polly e Rafa para 
uma noite de muita mú-
sica e solidariedade.

O palco é livre e o ta-
manho da doação, tam-
bém.

brio. Uma báscula tipo 
gangorra que arremessa 
os artistas ao ar e duas 
perchas (mastros com 
três metros de altura 
onde um artista sustenta 
outro com força e equilí-
brio) prometem divertir 
o público presente.

Container Circus - O 
grupo é formado por 
quatro artistas circen-
ses com mais de 12 anos 
de atuação, que buscam 
mesclar técnicas circen-
ses desenvolvidas com 
modalidades já explora-
das: acrobacia de solo, 
portagem, malabarismo 
e monociclo; tudo costu-
rado por um jogo cômi-
co, com fortes referên-
cias ao jogo de palhaços.

Evento é gratuito com classifi cação livre

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006481-52.2018.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
WEA ATHENAS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, CNPJ 05.166.696/0001-44, com endereço à Rua Vinte e
Quatro de Maio, 690, Centro, CEP 14870-350, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Banco do Brasil S/A, com sede no setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, lote 32, Edifício Sede III, CEP: 70.073-
901 Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 870.119,36, devidamente atualizada, sob pena de multa
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Havendo revelia, haverá nomeação de Curador Especial (artigo 257, IV, do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,
aos 23 de novembro de 2018.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Fernando Prestes, Cândido Rodrigues e Agulha 
tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 25/05/2019 das 08h02 às 11h44. Assim 
que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento 
danificado foi recuperado.

Comunicado

VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
 Residir em JABOTICABAL

Experiência em atendimento Varejos
Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veículo.

Enviar currículo para:

curriculo.dist@terra.com.br
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APÁS
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APÁS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
 EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2017

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

de Godoy Macota nº 51 CEP 14.883-390, Bairro Recreio dos Bandeirantes, no município e comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 50.406.958/0001-55, tem como inalidade:

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

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

Sua natureza social e econômica é de caráter beneicente, ilantrópico e sem ins lucrativos ou econômicos, 
proporcionando aos usuários a prestação de serviços totalmente gratuitos.

Tem com objetivos voltados à promoção de atividades e inalidades de relevância pública e social.:
NOTA 2 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECIETA E DESPESA
2.1 As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, evidenciadas com e sem gratuidades e 

identiicadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada;
2.2 As receitas decorrentes de  gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos são 

registradas em contas próprias e reconhecidas no momento do desembolso (efetiva aplicação do recurso);
2.3 Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos objetivos sociais. No tocante às despesas, pre-

dominam os gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas e previdenciários, para gerir os projetos assisten-
ciais. 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 INSS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social – Valor 

da renúncia obtida de R$ 109.604,90
3.2 COFINS –  Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia 

obtida R$ 9.616,42. 
3.3 ISS – Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal patronal no valor da renún-

cia obtida de R$ 9.616,42
NOTA 4 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

CONVÊNIOS:
Prefeitura Municipal de Guariba
Total do Projeto ....... R$ 15.000,00
Recurso Municipal....... R$ 15.000,00
Receitas de Aplic Financ R$      0,00 
Recursos Empregados..... R$ 15.000,00

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SEDS 
Total do Projeto.........R$ 36.745,41
Recurso Estadual........ R$ 35.621,23
Recursos Próprios....... R$  1.124,18
Recursos Empregados..... R$ 36.745,41

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – S.M. SAÚDE
Total do Projeto........ R$ 25.948,28
Recurso Municipal........R$ 15.300,00
Recursos Próprios....... R$ 10.648,28  
Recursos Empregados..... R$ 25.948,28

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
Total do Projeto ....... R$ 55.971,73
Recurso Federal ........ R$ 55.971,73
Recursos Empregados .... R$ 55.971,73

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - COMCRIAJA
Total do Projeto........ R$ 18.225,00
Recurso Municipal........R$ 18.225,00
Recursos Empregados..... R$ 18.225,00

NOTA 5 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA 
5.1 Não se aplica.
NOTA 6 – RECURSOS COM RESTRIÇÃO
6.1 Não se aplica.
NOTA 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES
7.1 Nihil.
NOTA 8 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – GARANTIAS 
8.1 Nihil.
NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS 
9.1 Nihil.
NOTA 10 – EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - LDB (EDUCACIONAL)
10.1 Não se aplica.
NOTA 11 – IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO 
11.1Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação 

acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com 
base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das premissas 
de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não há benefícios 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
10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de subvenções 

e convênios.
NOTA 13 – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS
10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de subvenções 

e convênios.
NOTA 14 – SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS
14.1 As gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R$ 121.845,36 (Cento e Vinte e Um Mil, 

Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) gratuidades essas objeto de prestação de contas 
nos respectivos órgãos governamentais convenentes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias aos 
usuários em geral. 

NOTA 15 – DEMONSTRAÇÃO CUSTO x VALOR RECONHECIDO
15.1 Não se aplica. O valor reconhecido cobriu os custos dos serviços prestados.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
1 - Ativo
1.1 Disponível   2016  2017
Caixa     8.951,42 1.763,44
Banco do Brasil – c/c 7822-0  1.717,53 294,34
Banco do Brasil – c/c 1836-8  294,99 0,00
Banco Santander – c/c 13.000705-3  1.443,88 7.315,92
Banco do Brasil – c/c 27053  3.104,93 2.757,57
Banco do Brasil – c/c 1297  23,20 23,20
Banco do Brasil – c/c 1003-0  15,72 49,09
Banco do Brasil – c/c 37787-2  2.884,01 0,00
Banco do Brasil – c/c 37788  31,32 46,18
TOTAL    18.467,00 12.249,74

1.2 Aplicações Financeiras  2016  2017
Banco do Brasil – Poupança 1019351-0  619,59 0,00
Banco do Brasil – 27053   106,75 0,00
Banco do Brasil – 1297-1   113,17 0,00
TOTAL    839,51 0,00

1.3 Outros Créditos   2016  2017
Adiantamento a Fornecedores   0,00 12.144,75
Recurso Municipal a Receber   13.600,00 1.275,00
Recurso Federal a Receber    3.584,47 2.323,77
Recurso Seds a Receber    2.968,44 2.968,39
TOTAL    20.152,91 18.711,91

1.4 Estoques     2016  2017
Almoxarifados   0,00 12.000,00
TOTAL    0,00 12.000,00

1.5 Despesas do Exercício Seguinte     2016  2017
Seguros a Apropriar    0,00 855,40
TOTAL    0,00 855,40

1.6 Ativo Não Circulante

1.6.1 Imobilizado   2016 2017
Terrenos    70.000,00 70.000,00
Computadores e Periféricos   33.636,00 33.636,00
(-) Depreciação   -41.165,60 -33.636,00
Imóveis e Instalações     118.719,62 118.719,62
(-) Depreciação    -6.848,84 -11.597,62
Aparelhos Auditivos – Pro Vida  44.144,00 44.144,00
(-) Depreciação   -43.755,22 -44.144,00
Veículos    29.700,00 29.700,00
(-) Depreciação   -29.700,00 -29.700,00
Móveis e Utensílios    41.386,75 41.386,75
(-) Depreciação   -40.028,28 -41.386,75
Equipamentos Comunicação e Informática 2.161,00 2.161,00
(-) Depreciação   -1.981,10 -2.161,00
Máquinas, Equipam e Instalações  2.610,00 2.610,00
(-) Depreciação   -2.610,00 -2.610,00
Aparelhos Auditivos   12.310,00 12.310,00
(-) Depreciação   -11.982,42 -12.310,00
Computadores e Periféricos Pro Vida  1.838,00 1.838,00
(-) Depreciação   -1.838,00 -1.838,00
Outras Imobilizações   2.215,00 2.215,00
(-) Depreciação   -424,58 -978,33
TOTAL VALOR ORIGINAL  358.720,37 358.720,37
(-) Total da Depreciação   -180.334,04 -180.361,70
TOTAL    178.386,33 178.358,67

1.7 Intangível    2016  2017
Marcas e Patentes   2.455,00 2.455,00
Sistemas de Computação   93,90 93,90
TOTAL    2.548,90 2.548,90

2 – PASSIVO
2.1 Obrigações   2016  2017
Fornecedores   0,00 1.138,89
Seguros a Pagar   0,00 855,40
IRRF S/Folha a Recolher  1.250,18 2.569,60
Contribuição Sindical a Recolher   0,00 827,51
INSS a Recolher – Segurados  11.554,43 7.350,63
FGTS a Pagar     28.265,24 6.118,49
ISS a pagar    38,27 646,70
PIS s/Folha a pagar    1.498,82 1.651,62
Férias a Pagar    0,00 8.762,65
Rescisões Trabalhistas a Pagar   0,00 0,00
Salários a Pagar    27.543,99 14.786,59
Serviços Prestados a Pagar  0,00 637,50
Salários a Pagar – Seds    0,00 1.925,19
Salários a Pagar – PM Guariba  0,00 1.782,51
Salários a Pagar – PM Jaboticabal  0,00 1.811,17
TOTAL    70.150,93 50.864,45

2.1.1 Outras Obrigações    2016  2017
Recurso a Devolver - Federal  0,00 47,60
Parcelamento PIS s/Folha  0,00 1.763,99
Parcelamento IRRF s/Folha  0,00 1.682,09
TOTAL    0,00 3.493,68

2.1.2 Outros Débitos     2016  2017
Cheques a Compensar – Bco Santander S/A 0,00 322,00
TOTAL    0,00 322,00

2.2 Passivo Não Circulante   2016  2017
Parcelamento INSS   36.060,09 4.848,89
Parcelamento FGTS   11.518,84 8.246,88
Parcelamento INSS Pert   0,00 55.049,84

Parcelamento FGTS 01/2016 à 08/2017  0,00 39.940,38
TOTAL    47.578,93 108.085,99

2.2.1 Outras Obrigações    2016  2017
Contas a Pagar    2.400,53 0,00
TOTAL    2.400,53 0,00

2.3 Fundo Social (Patrimônio Social)  2016  2017
Fundo Institucional   100.264,26 61.958,50
Resultado Exercícios em Curso   -54.840,73

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2017.

EDUARDO CHIERON LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
PRESIDENTE  2SP026.168/O-8 
CPF:    MAURILIO BENEDITO DELFINO
   CONTADOR CRC1SP158.104/O-6

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

 EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2018
NOTA 1 – Contexto Operacional
A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS - APÁS, situada na Avenida Capitão Francisco Borges 

de Godoy Macota nº 51 CEP 14.883-390, Bairro Recreio dos Bandeirantes, no município e comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 50.406.958/0001-55, tem como inalidade:

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

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

Sua natureza social e econômica é de caráter beneicente, ilantrópico e sem ins lucrativos ou econômicos, 
proporcionando aos usuários a prestação de serviços totalmente gratuitos.

Tem com objetivos voltados à promoção de atividades e inalidades de relevância pública e social.:
NOTA 2 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECIETA E DESPESA
2.1 As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, evidenciadas com e sem gratuidades e 

identiicadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada;
2.2 As receitas decorrentes de  gratuidades, doações, subvenções, contribuições e aplicações de recursos são 

registradas em contas próprias e reconhecidas no momento do desembolso (efetiva aplicação do recurso);
2.3 Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos objetivos sociais. No tocante às despesas, pre-

dominam os gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas e previdenciários, para gerir os projetos assisten-
ciais. 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 INSS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social – Valor da 

renúncia obtida de R$ 102.046,80
3.2 COFINS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia 

obtida R$ 17.320,60. 
3.3 ISS – Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal patronal no valor da renúncia 

obtida de R$ 17.279,08.
NOTA 4 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
CONVÊNIOS:
Prefeitura Municipal de Guariba
Total do Projeto ....... R$ 15.000,81
Recurso Municipal....... R$ 15.000,00
Recursos Próprios        R$      0,81 
Recursos Empregados..... R$ 15.000,81

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SEDS 
Total do Projeto.........R$ 37.567,30
Recurso Estadual........ R$ 35.621,23
Recursos Próprios....... R$  1.946,07
Recursos Empregados..... R$ 37.567,30

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – S.M. SAÚDE
Total do Projeto........ R$ 21.386,21
Recurso Municipal........R$ 15.300,00
Recursos Próprios....... R$  6.086,21  
Recursos Empregados..... R$ 21.386,21

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
Total do Projeto ....... R$ 38.605,65
Recurso Federal ........ R$ 38.605,65
Recursos Empregados .... R$ 38.605,65

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - COMCRIAJA
Total do Projeto........ R$ 26.000,00
Recurso Municipal....... R$ 26.000,00
Recursos Empregados..... R$ 26.000,00

Prefeitura Municipal de Pradópolis
Total do Projeto........ R$ 10.530,44
Recurso Municipal........R$ 10.000,00
Recursos Próprios....... R$    530,44  
Recursos Empregados..... R$ 10.530,44

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Total do Projeto........ R$ 50.177,18
Recurso Municipal........R$ 50.000,00
Recursos Próprios....... R$    177,18  
Recursos Empregados..... R$ 50.177,18
NOTA 5 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA 
5.1 Não se aplica.
NOTA 6 – RECURSOS COM RESTRIÇÃO
6.1 Não se aplica.
NOTA 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES
7.1 Nihil.
NOTA 8 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – GARANTIAS 
8.1 Nihil.
NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS 
9.1 Nihil.
NOTA 10 – EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - LDB (EDUCACIONAL)
10.1 Não se aplica.
NOTA 11 – IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO 
11.1Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação 

acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com 
base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das premissas 
de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não há benefícios 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
10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de subvenções 

e convênios.
NOTA 13 – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS
10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de subvenções 

e convênios.
NOTA 14 – SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS
14.1 As gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R$ 136.646,34 (Cento e Trinta e Seis Mil, 

Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos) gratuidades essas objeto de prestação de contas nos 
respectivos órgãos governamentais convenentes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias aos usuários 
em geral. 

NOTA 15 – DEMONSTRAÇÃO CUSTO x VALOR RECONHECIDO
15.1 Não se aplica. O valor reconhecido cobriu os custos dos serviços prestados.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
1 - Ativo
1.1 Disponível   2018  2017
Caixa     1.361,14 1.763,44
Banco do Brasil – c/c 7822-0  2.126,05 294,34
Banco do Brasil – c/c 1836-8  0,00 0,00
Banco Santander – c/c 13.000705-3  0,00 7.315,92
Banco do Brasil – c/c 27053  0,00 2.757,57
Banco do Brasil – c/c 1297  0,00 23,20
Banco do Brasil – c/c 1003-0  0,00 49,09
Banco do Brasil – c/c 37787-2  0,00 0,00
Banco do Brasil – c/c 37788  0,00 46,18
TOTAL    3.487,19 12.249,74

1.2 Aplicações Financeiras  2018  2017
Banco do Brasil – 1003-0  0,03 0,00
Banco do Brasil – 27053   11,45 0,00
Banco do Brasil – 1297-1   650,39 0,00
Banco do Brasil – 1836-8  25.240,70 0,00
Banco do Brasil – 37788-0  54,87 0,00
Banco do Brasil – 37787-2  10,85 0,00
TOTAL    25.968,29 0,00

1.3 Outros Créditos   2018  2017
Adiantamento a Fornecedores   15.977,61 12.144,75
Recurso Municipal a Receber   1.275,00 1.275,00
Recurso Federal a Receber    2.094,60 2.323,77
Recurso Seds a Receber    2.968,39 2.968,39
TOTAL    22.315,60 18.711,91

1.4 Tributos a Recuperar     2018  2017
IRRF    1.017,12 0,00
INSS    230,07 0,00
TOTAL    1.247,19 0,00

1.5 Estoques     2018  2017
Almoxarifados   0,00 12.000,00
TOTAL    0,00 12.000,00

1.6 Despesas do Exercício Seguinte     2018  2017
Seguros a Apropriar    1.091,28 855,40
TOTAL    1.091,28 855,40

1.7 Ativo Não Circulante
1.7.1 Imobilizado   2018 2017
Terrenos    70.000,00 70.000,00

Computadores e Periféricos   33.636,00 33.636,00
(-) Depreciação   -33.636,00 -33.636,00
Imóveis e Instalações     118.719,62 118.719,62
(-) Depreciação    -16.346,40 -11.597,62
Aparelhos Auditivos – Pro Vida  44.144,00 44.144,00
(-) Depreciação   -44.144,00 -44.144,00
Veículos    29.700,00 29.700,00
(-) Depreciação   -29.700,00 -29.700,00
Móveis e Utensílios    41.386,75 41.386,75
(-) Depreciação   -41.386,75 -41.386,75
Equipamentos Comunicação e Informática 2.161,00 2.161,00
(-) Depreciação   -2.161,00 -2.161,00
Máquinas,Equipam e Instalações  2.610,00 2.610,00
(-) Depreciação   -2.610,00 -2.610,00
Aparelhos Auditivos   12.310,00 12.310,00
(-) Depreciação   -12.310,00 -12.310,00
Computadores e Periféricos Pro Vida  1.838,00 1.838,00
(-) Depreciação   -1.838,00 -1.838,00
Outras Imobilizações   2.215,00 2.215,00
(-) Depreciação   -1.532,08 -978,33
TOTAL VALOR ORIGINAL  358.720,37 358.720,37
(-) Total da Depreciação   -185.664,23 -180.361,70
TOTAL    -173.053,14 178.358,67

1.8 Intangível    2018  2017
Marcas e Patentes   2.455,00 2.455,00
Sistemas de Computação   93,90 93,90
TOTAL    2.548,90 2.548,90

2 – PASSIVO

2.1 Obrigações Tributárias     2018  2017
ISS Retido a Recolher    468,50 646,70
TOTAL    468,50 646,70

2.1.1 Obrigações   2018  2017
Fornecedores   12.082,58 1.138,89
Seguros a Pagar   1.091,28 855,40
IRRF S/Folha a Recolher  1.683,56 2.569,60
Contribuição Sindical a Recolher   827,51 827,51
INSS a Recolher – Segurados  2.005,32 7.350,63
FGTS a Pagar     11.238,31 6.118,49
PIS s/Folha a pagar    4.579,83 1.651,62
Férias a Pagar    0,00 8.762,65
Rescisões Trabalhistas a Pagar   6.078,18 0,00
Salários a Pagar    10.461,67 14.786,59
Serviços Prestados a Pagar  0,00 637,50
Salários a Pagar – Seds    1.943,99 1.925,19
Salários a Pagar – PM Guariba  0,00 1.782,51
Salários a Pagar – PM Jaboticabal  1.581,48 1.811,17
Salários a Pagar – PM Taquaritinga  6.926,19 
TOTAL    60.499,90 50.864,45

2.1.2 Outras Obrigações    2018  2017
Recurso a Devolver - Federal  0,00 47,60
Parcelamento PIS s/Folha  0,00 1.763,99
Parcelamento IRRF s/Folha  1.633,09 1.682,09
TOTAL    1.633,09 3.493,68

2.1.3 Outros Débitos     2018  2017
Cheques a Compensar – Bco Santander S/A 0,00 322,00
Cheques a Compensar – Bco Brasil   10.746,13 0,00
TOTAL    10.746,13 322,00

2.2 Passivo Não Circulante   2018  2017
Parcelamento INSS   15.990,26 4.848,89
Parcelamento FGTS   3.720,50 8.246,88
Parcelamento INSS Pert   41.467,26 55.049,84
Parcelamento FGTS 01/2016 à 09/2017  30.416,64 39.940,38
TOTAL    91.594,66 108.085,99

2.2.1 Outras Obrigações    2018  2017
Contas a Pagar    7.775,25 0,00
TOTAL    7.775,25 0,00

2.3 Fundo Social (Patrimônio Social)  2018  2017
Fundo Institucional   9.985,56 61.958,50
Resultado Exercícios em Curso  -94.813,67 -54.840,73

EDUARDO CHIERON LOGOS  ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
PRESIDENTE  2SP026.168/O-8 
CPF:    MAURILIO BENEDITO DELFINO
   CONTADOR CRC1SP158.104/O-6

Nota 2018 2017 CIRCULANTE Nota 2018 2017

CIRCULANTE 54.112             43.817 120.362           54.680             
Disponível Obrigações

Numerário 1.361                  1.763 Fornecedores 12.083                1.139                  
Seguros Contratados 1.091                  855                     

Banco Conta Movimento 2.129                  7.610 Obrigações Trabalhistas 94.809                48.870
Total Disponível 3.490                  9.374 Outros Débitos 10.746                322                     

Outros Créditos e Direitos Contas a Pagar -                     48                       
Banco Conta Mov. Recurso -                     2.876 Parcelamentos PIS -                     1.764                  
Banco Conta Aplicação -                     0 Parcelamentos IRRF 1.633                  1.682                  
Banco Conta Aplicação Recurso 25.968                0
Outros Créditos 23.563                18.712
Total Outros Créditos e Direitos 49.531                21.588

Estoques
Almoxarifados -                     12.000
Total Estoques -                      12.000                

Despesas do Exercicio Seguinte
Seguros a Apropriar 1.091                  855
Total 1.091                  855                     

ATIVO NÃO CIRCULANTE 175.605           180.908 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 358.720           358.720 Parcelamentos 99.370             108.086

Terrenos 70.000                70.000 Parcelamento INSS 57.458                59.899
Computadores e Periféricos 33.636                33.636 Parcelamento FGTS 34.137                48.187
Imoveis e Instalações 118.720              118.720 Outras Obrigações 7.775                  0
Aparelhos Auditivos-Pro Vida 44.144                44.144
Veículos 29.700                29.700
Móveis e Utensílios 41.387                41.387
Equip Comum e Informática 2.161                  2.161
Máqs,Equip e Instalações 2.610                  2.610
Aparelhos Auditivos 12.310                12.310
Computadores e Perif Pro Vida 1.838                  1.838
Outras Imobilizações 2.215                  2.215

Depreciação (183.115) -177.813 Fundo Patrimonial 9.986 61.959

Computadores e Periféricos (33.636) -33.636 Fundo Patrimonial 9.381 9.381
Imoveis e Instalações (16.346) -11.598 Doações 56.557 68.557
Aparelhos Auditivos-Pro Vida (44.144) -44.144 Reservas para Contingências 38861,48 38.861
Veículos (29.700) -29.700 Superavit/Déficit (94.814) -54.841
Móveis e Utensílios (41.387) -41.387
Equip Comum e Informática (2.161) -2.161
Máqs,Equip e Instalações (2.610) -2.610
Aparelhos Auditivos (12.310) -12.310
Computadores e Perif Pro Vida (1.838) -1.838
Outras Imobilizações (1.532) -978

Intangível
Marcas e Patentes 2.455 2.455
Sistemas de Comunicação 94 94

TOTAL DO ATIVO 229.717           224.725 TOTAL DO PASSIVO 229.717           224.725

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

Nota 2017 2016 CIRCULANTE Nota 2017 2016

CIRCULANTE 43.817            39.459 54.680            70.151            
Disponível Obrigações

Numerário 1.763                  8.951 Fornecedores 1.139                  -                      
Seguros Contratados 855                     -                      

Banco Conta Movimento 7.610                  3.456 Obrigações Trabalhistas 48.870                70.151
Total Disponível 9.374                  12.408 Outros Débitos 322                     -                      

Outros Créditos e Direitos Contas a Pagar 48                       -                      
Banco Conta Mov. Recurso 2.876                  6.059 Parcelamentos PIS 1.764                  -                      
Banco Conta Aplicação -                      620 pArcelamentos IRRF 1.682                  -                      
Banco Conta Aplicação Recurso -                      220
Outros Créditos 18.712                20.153
Total Outros Créditos e Direitos 21.588                27.052

Estoques
Almoxarifados 12.000                0
Total Estoques 12.000                

Despesas do Exercicio Seguinte
Seguros a Apropriar 855                     0
Total 855                     

ATIVO NÃO CIRCULANTE 180.908          180.936 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 358.720          358.720 Parcelamentos 108.086          49.979

Terrenos 70.000                70.000 Parcelamento INSS 59.899                36.060
Computadores e Periféricos 33.636                33.636 Parcelamento FGTS 48.187                11.519
Imoveis e Instalações 118.720               118.720 Outras Obrigações -                      2.401
Aparelhos Auditivos-Pro Vida 44.144                44.144
Veículos 29.700                29.700
Móveis e Utensílios 41.387                41.387
Equip Comum e Informática 2.161                  2.161
Máqs,Equip e Instalações 2.610                  2.610
Aparelhos Auditivos 12.310                12.310
Computadores e Perif Pro Vida 1.838                  1.838
Outras Imobilizações 2.215                  2.215

Depreciação (177.813) -177.785 Fundo Patrimonial 61.959 100.264

Computadores e Periféricos (33.636) -41.166 Fundo Patrimonial 9.381 46.571
Imoveis e Instalações (11.598) -6.849 Doações 68.557 56.557
Aparelhos Auditivos-Pro Vida (44.144) -43.755 Reservas para Contingências 38861,48 38.861
Veículos (29.700) -29.700 Superavit/Déficit (54.841) -41.725
Móveis e Utensílios (41.387) -40.028
Equip Comum e Informática (2.161) -1.981
Máqs,Equip e Instalações (2.610) -2.610
Aparelhos Auditivos (12.310) -11.982
Computadores e Perif Pro Vida (1.838) -1.838
Outras Imobilizações (978) -425

Intangível
Marcas e Patentes 2.455 2.455
Sistemas de Comunicação 94 94

TOTAL DO ATIVO 224.725          220.395 TOTAL DO PASSIVO 224.725          220.395

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2017 2016

Recursos - Comcriaja 18.225             23.930             

Recursos - Pref Mun Jaboticabal 15.300             20.400             

Recursos - Pref Mun Guariba 15.000             15.000             

Recursos - Gov Est São Paulo- Seds 35.621             35.621             

Recursos - Pref Mun Jaboticabal 55.924             59.655             

Doações 32.126             1.517               

Telemarketing P Física 270.286           281.224           

Telemarketing P Jurídica 4.668               11.010             

Campanha Sukiaki -                  1.500               

Festa do Quitute 16.132             15.435             

Show Roupa Nova -                  1.050               

Nota Fiscal Paulista Reavaliação Ativos -                  2.442               

Créditos Nota Fiscal Paulista 47.699             5.117               

Campanha Bolinho de Bacalhau 5.799               22.197             

Campanha Pizza -                  9.702               

Centro Audiológico 17.851             6.869               

Curso de Libras 5.000               10.917             

Jantar Italiano 4.680               -                  

Festa Junina 608                  -                  

Viola da Apás 7.841               -                  

Receitas Financeiras 3                     83                    

Despesas Operacionais -                  -                  

Descontos Obtidos (1)                    884                  

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

TOTAL RECEITAS 552.763         

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Serviços voluntários 4.000               

TOTAL RECEITAS 556.763       524.552       

Despesas Gerais (182.989)          -245.239,59

Despesa - Festa do Quitute (4.650)              (9.822)              

Despesas Financeiras (6.001)              (14.231)            

Despesas Tributárias (7.015)              (1.081)              

Despesas recursos próprios convênios (11.772)            

Despesa - Campanha Bolinho de Bacalhau -                  (3.606)              

Despesa - Telemarketing (248.080)          (193.701)          

Despesa - Comcriaja (18.225)            (25.931)            

Despesa - Seds  (35.621)            (51.168)            

Despesa - Pref Mun Jaboticabal   (15.300)            (21.497)            

Despesa - Pref Mun Jaboticabal (55.924)            -                  

Despesa - Pref Mun Guariba (15.000)            -                  

Despesa - Bolinho de Bacalhau (4.503)              

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO  EXERCÍCIO DE 2017

Fundo Patrimonial Superavit/Deficit
Total do Fundo 

Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 146.209

Doações e Subvenções 0
0

Variação Patrimonial -23.753
Fundo Institucional 19.533
Superávit/Déficit do exercício -41.725

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 165.742 -41.725 100.264

Doações e Subvenções 12.000
Fundo Institucional 4.535
Superávit/Déficit do exercício 0 -54.841

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2017 104.799 -54.841 61.959

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE SURDOS APÁS  - CNPJ 50.406.958/0001-55
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2017

(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2017 31/12/2016

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superávit do exercício (54.841)           (41.725)           
(-) Depreciação 7.557-                       17.599-                    

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 11.827 (59.324)

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aplicações de Recursos 84.146                    20.153            
Outros Créditos 18.712                    -                 

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 102.858                  20.153

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 1.139              -                 
Contas a Pagar 112.387          72.551                    

Obrigações Trabalhistas 47.059            -                           

Outros Débitos 322                -                           

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP 160.907 72.551                    

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 275.592 33.380                    

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado -                 -                 

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 0

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aquisição de Empréstimo Bancário -                           -                           

Aumento de Capital -                           -                           

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           -                           

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 275.592 33.380

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 8.951                       3.830                       

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (7.188)            5.122              
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 1.763                       8.951                       

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2017 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)
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5 
Sorteios

COMPRAS ACIMA DE R$ 100,00

CONCORRA A 5
JANTARES ROMÂNTICOS

www.marancalcados.com.br
Marancalçados

siga-nos em nossas redes
Apoio:

STEAKHOUSE

Prefeitura investiu e comprou, em apenas dois anos, 26 veículos zeros

Jaboticabal ganha a 7ª ambulância 0 km 
A cidade conta com 

mais uma ambulância 
SAMU zero quilômetro 
para atender os pa-
cientes de urgências e 
emergências. A Prefei-
tura recebeu o veículo 
do Ministério de Saúde 
equipado com desi -
brilador, oxímetro, ci-
lindros de oxigênio e 
outros modernos ins-
trumentos. A entrega 
aconteceu em Soroca-
ba, na terça-feira (28). 

“Conseguimos reno-
var a frota da saúde, 
com ambulâncias e 
micro-ônibus. Veículo 
para o transporte de 
pacientes precisa ser 
renovado constante-
mente porque anda o 
dia todo e o desgate é 
muito alto. Faço ques-
tão de oferecer con-

forto e segurança no 
momento que as pes-
soas mais precisam”, 
enfatiza o prefeito José 
Carlos Hori. “e vamos 
continuar trabalhando 
neste sentido, podem 
ter certeza”, i naliza.

A conquista aconte-
ceu por intermédio do 
deputado federal Ba-
leia Rossi. “O deputado 
é um grande parcei-
ro de Jaboticabal, não 
apenas na saúde, mas 
na educação e vários 
outros setores. É um 
amigo sempre dispos-
to a ajudar a cidade”, 
reforça o vice-prefeito, 
Vitório de Simoni.

Renovação da frota – 
um dos pontos altos da 
administração atual foi 
ter conseguido reno-
var a frota de veículos 
do município. Somen-

te nos dois primeiros 
anos (2017 e 2018), 
mais de R$ 3 milhões 
foram investidos na 
compra de 26 veículos 

0 km. Entre eles estão 
carros, caminhões, mi-
cro-ônibus, ambulân-
cias e motocicletas. 

Em fevereiro, os ve-

ículos adquiridos i ca-
ram expostos no Lago 
Municipal para a po-
pulação conhecer. As 
secretarias de Educa-

ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Obras e Serviços 
Públicos e Saúde foram 
alguns dos setores be-
nei ciados.

Prefeitura inaugura berçário em Córrego Rico 
Distrito recebeu atenção toda especial nos últimos meses; 

unidade atenderá 100% dos bebês a partir de 6 meses
A Prefeitura de Jaboti-

cabal realiza um antigo 
sonho dos moradores 
de Córrego Rico neste 
sábado (01), às 9h. Após 
a pavimentação da Rua 
José Faifer, as famílias 
terão mais um motivo 
para comemorar, com 
a entrega do berçário 
Sara Garcia Jacob. O 
novo prédio está loca-
lizado na EMEB Ademir 
Aparecido Correa, que 

foi ampliada.
Foram investidos cer-

ca de R$ 450 mil, com 
recursos da própria 
prefeitura. O prefeito 
José Carlos Hori acom-
panhou o trabalho, des-
de o início das obras. 
“Sempre tive um cari-
nho especial pelo dis-
trito. Pavimentamos a 
Rua José Faifer inteira 
e agora vamos criar va-
gas em creche. Convido 

toda a população a par-
ticipar deste momento 
tão marcante”, diz.

Além da construção 
do berçário, o serviço 
incluiu ampliação de 
salas, construção de es-
paço coberto para even-
tos, pintura e troca de 
pisos, além de alguns 
trabalhos pontuais e de 
adequação. 

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2469.

Interessados devem procurar o Fundo Social para efetuar a inscrição

Fundo Social abre inscrições para 
Treinamento em Vendas

Os interessados em 
aprimorar a arte das 
vendas podem pro-
curar o Fundo Social 
e participar do cur-
so “Treinamento em 
Vendas – Encantando 
Clientes”. As inscrições 
acontecem nos dia 1º, 
2, e 3 de julho. O curso 
é apostilado e os for-
mandos recebem certi-
i cado. Na inscrição, é 
solicitado a doação de 

três litros de leite que 
serão destinados a en-
tidades da cidade.

O objetivo é prepa-
rar os alunos abor-
dando temas impor-
tantes através de 
dinâmicas e seminários. 
“É uma grande chance 
de i delizar e encantar 
o seu cliente. O curso 
é uma parceria com a 
L.R.TREINAMENTOS, 
que oferece uma oportu-

nidade em aprender ou 
se reciclar, preparando 
para o mercado de tra-
balho. Agradeço o em-
penho e parceria com o 
Luis Rinhel que apoia o 
Fundo Social neste pro-
jeto”, diz a primeira-da-
ma Adriana Hori.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato do Fundo Social de 
Solidariedade é (16) 
3202-8994.
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População deve vacinar cães e gatos 
contra a raiva neste sábado (1º)

Neste sábado (1º), 
toda a comunidade terá 
mais uma chance de 
vacinar gratuitamente 
seu animalzinho con-
tra a raiva. A aplicação 
em cães e gatos ocorre-
rá das 08h às 17h em 
vários pontos da cida-
de (conira abaixo). 

A iniciativa é da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Controle 
de Vetores e Zoonoses. 
É importante levar os 
cães com coleira e guia 

e, no caso de gatos, em 
caixinha de transporte 
para evitar fugas. A rai-
va animal é uma doen-
ça grave que pode levar 
ao óbito. 

A trasmissão se dá 
por meio da mordi-
da ou arranhadura de 
animais como cachor-
ro, gatos e morcego. A 
imunidade só é adqui-
rida por meio da vaci-
nação.

Conira os postos de 
vacinação:

• CIAF I
• CIAF IV
• CIAF V
• CIAF VI
• Emeb Edgard 

D’amico
• Emeb Coronel 

Vaz
• Praça do Cruzei-

ro (Nova)
• Escola Nossa Se-

nhora Aparecida
• Escola Paulo 

Freire
• Praça Ponte Seca

Prefeitura retira 30 caminhões de lixo de 
casa na Nova Aparecida

Durante o trabalho di-
ário de iscalização de 
residências, agentes do 
Departamento de Con-

trole de Vetores e Zoo-
noses identiicaram uma 
situação preocupante: 
um casal de idosos acu-

mulava lixo no interior 
da casa onde moravam. 
Para não chamar aten-
ção, o quintal era man-

tido em ordem e todo 
material inservível era 
alojado dentro da resi-
dência.

Após identiicar o pro-
blema, os agentes acio-
naram os meios compe-
tentes que organizaram 
uma ação conjunta en-
volvendo diversas se-
cretarias. A Secretaria de 
Obras icou responsável 
pela limpeza e contabi-
lizou a retirada de mais 
de 30 caminhões de lixo 
do interior da residên-
cia. 

“Anos atrás realiza-
mos uma grande limpe-

za nesse mesmo local, 
quando foram recolhi-
dos mais de 80 cami-
nhões de lixo. Na ocasião 
os inservíveis estavam 
no quintal. Desde en-
tão o lixo foi acumulado 
apenas no interior da re-
sidência, diicultando a 
iscalização. Os morado-
res conviviam nesse am-
biente insalubre”, airma 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

O lixo acumulado, 
além de criar ambiente 
propício para a prolife-
ração das arboviroses, 
também colabora com o 
surgimento de diversas 

pragas urbanas. Neste 
momento em que casos 
suspeitos de dengue 
continuam sendo regis-
trados, o Departamento 
de Controle de Vetores 
e Zoonoses orienta a 
população a contribuir 
com as ações preventi-
vas, autorizando a isca-
lização no interior dos 
imoveis.

Os agentes estão devi-
damente uniformizados 
e identiicados. Qual-
quer dúvida, o cidadão 
pode entrar em contato 
com o Controle de Ve-
tores pelo telefone (16) 
3202-8320.
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Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente realiza melhorias em ponte rural

Na última semana, 
equipes da Secreta-
ria de Agricultura re-
forçaram a estrutura 
da ponte rural que 
corta o córrego do 
Tijuco. Para garantir 
melhor tráfego de 
veículos e máquinas, 
também foram insta-

ladas chapas de me-
tal sobre a ponte.

“Com o trabalho e 
comprometimento 
de nossa equipe con-
seguimos um bom 
trabalho na recupe-
ração de estradas e 
pontes rurais. O de-
sai o é muito gran-

de, mas temos os 
agricultores como 
grandes parceiros 
em vários desses 
projetos”, ai rma o 
secretário de Agri-
cultura, Abasteci-
mento e Meio Am-
biente, Aldo Bellodi 
Neto. 

Jaboticabal participa com sucesso do Programa Incubadora SP SEBRAE
O programa Incuba-

dora SP Sebrae chega 
à cidade com o objeti-
vo de apoiar as Incu-
badoras e dar suporte 
aos negócios incuba-
dos para melhorar sua 
competitividade. O 
apoio é gratuito e pre-
vê um diagnóstico 
inicial das pequenas 
empresas e o acompa-
nhamento do Sebrae.

Serão realizados 
mentorias e capacita-
ções online de diver-

sos temas, como Ex-
periência do Usuário, 
Road Map da tecnolo-
gia, Parcerias, Bran-
ding, Marketing, Pitch, 
entre outros.

“A unidade do SE-
BRAE de Ribeirão Pre-
to tem parceria com 
três incubadoras da 
região, sendo duas de 
Jaboticabal: InovaJab 
e Incubadora de em-
presas. Ao todo serão 
oito meses do pro-
jeto, atendendo oito 

empresas”, informa o 
secretário de Indús-
tria, Comércio e Tu-
rismo, José Vantini 
Júnior.

“As Incubadoras são 
importantes para a 
economia local e este 
novo projeto reforça 
nossa preocupação 
em fortalecer os pe-
quenos negócios em 
Jaboticabal”, comenta 
Vanessa Gonçalves, 
Diretora da Central do 
Empreendedor.

Semana do MEI mobiliza 63  empreendedores de Jaboticabal

Jaboticabal recebeu 
na última semana a 
10ª edição da Semana 
do MEI. O evento foi 
realizado pela prefei-
tura e Sebrae-Aqui, 
como apoio do Procon, 
PAT, CDL, Aciaja, Ino-
vajab, ACJ e Ipeja para 
estimular o empreen-
dedorismo.

Mais de 60 pessoas 
participaram da pro-
gramação. “O evento 

superou as expectati-
vas e agregou conheci-
mento aos nossos mi-
croempreendedores. 
Aproveito para infor-
mar para aqueles que 
não tiveram oportuni-
dade, que o posto do 
SEBRAE-Aqui está rece-
bendo até 31 de maio 
a Declaração Anual de 
Faturamento”, informa 
a diretora da Central 
do Empreendedor, Va-

nessa Gonçalves.
Oi cina de Forma-

lização – Quem pen-
sa em começar o seu 
próprio negócio, pode 
participar da próxima 
oi cina de formaliza-
ção que acontece em 
6 de junho, das 14h 
às 17h. Para mais in-
formações, o telefone 
da Central do Empre-
endedor é (16) 3203-
3398.

Não perca o prazo: quem não entregou a Declaração Anual de Faturamento tem até o dia 31

Emurja divulga balanço das atividades realizadas em maio
A Empresa Munici-

pal de Urbanização 
de Jaboticabal (EMUR-
JA) teve um mês de 
maio muito intenso. 
Equipes de diferentes 
segmentos realizaram 
melhorias contribuin-
do para a manutenção 
dos prédios públicos.

Foram limpas as ca-
lhas de 31 escolas e 
creches municipais, o 

roçamento da Avenida 
Carlos Berchieri e Via 
de Acesso Major Hilá-
rio Tavares Pinheiro, 
reforma da dispensa 
da EMEB Walter Bario-
ni, melhorias na EMEB 
“Ademir Aparecido 
Correa” de Córrego 
Rico e a realização de 
serviços de manunten-
ção em outras unida-
des.

“Foi um mês de mui-
to trabalho onde só 
posso ressaltar a atua-
ção de nossos funcio-
nários. A EMURJA tem 
uma linha bastante 
abrangente de atuação 
e está aberta a parce-
rias tanto com setores 
públicos como priva-
dos”, ai rma o presi-
dente da autarquia, 
Cláudio Correia. 

Campanha do Agasalho 2019: quando e como participar
Sabe aquele agasa-

lho em bom estado que 
está encostado em seu 
armário? Ou aquele co-
bertor que não é usado 
mais? Eles podem fazer 
a diferença e amenizar 
o inverno de uma fa-
mília carente. Centra-
lizando as ações em 
Jaboticabal, o Fundo 
Social de Solidariedade 
lançou oi cialmente a 
Campanha do Agasalho 
no município.

Os agasalhos em bom 
estado de conservação 
podem ser doados nas 
caixas distribuídas por 

toda cidade. “Os pontos 
de coletas estão em di-
versas escolas. Jaboti-
cabal é uma cidade so-
lidária e todos os anos 
conseguimos amparar 
nossas famílias caren-
tes. Tenho certeza que 
em 2019 não será di-
ferente, por isso conto 
com o apoio de todos”, 
ai rma a primeira-dama 
Adriana Hori.

Atenção para os pon-
tos de coleta:

• Colégio Objetivo
• Colégio Santo An-

dré
• Moura Lacerda

• Colégio Nossa Se-
nhora do Carmo

• Anglo
• Colégio Maria
• Colégio Equilíbrio
• COC
• Poligenes
• Fatec
• Faculdade São Luis
• Prefeitura
As doações também 

podem ser feitas no 
Fundo Social que i ca 
na Avenida do Carmo, 
242, Centro. Para mais 
informações, os tele-
fones de contato são: 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398.

Muitos estão como 
aquele homem que era 
coxo desde seu nasci-
mento, o qual todos 
os dias era colocado 
na porta do templo, 

Pr. Anastácio Martins

SAIA DA PORTA
chamada formosa, 
para pedir esmola aos 
que entravam, alí para 
orar. Ele i cou nesta 
situação durante qua-
renta anos. Todos o 
conheciam muito bem, 
até lhe dava algum 
coisa, mas quando ele 
viu Pedro e João, que 
todos os dias entra-
vam no templo para 
orar, ele pensou: esses 
homens são piedosos 
e vão me dar uma boa 
esmola, não perdeu 

tempo e pediu: por fa-
vor, me dê uma esmo-
la? E Pedro, como João, 
i tando os olhos nele, 
disse: olha para nós. 
Ele i cou sem graça, 
mas olhou para eles 
esperando receber al-
guma coisa. Pedro dis-
se: não tenho prata, 
nem ouro, mas o que 
tenho, isto te dou. Em 
nome de Jesus Cristo, 
o Nazareno, levanta-te 
e anda. Ele não ques-
tionou, nem i cou com 

raiva, mas obedeceu, 
foi curado e entrou 
no templo dando GLÓ-
RIAS a DEUS! Foi um 
milagre maravilhoso. 

Quando você obede-
ce a Palavra de Deus, e 
não duvida no seu co-
ração, pode ter a cer-
teza que você alcança-
rá grandes bênçãos do 
SENHOR. Muitos conti-
nuam na porta, porque 
não querem deixar as 
coisas do mundo. Ou-
vem a pregação da Pa-
lavra, até choram, ou-
tros se emocionam e 

chegam a pensar: vou 
mudar a minha vida, 
vou pegar i rme com 
Deus, infelizmente o 
inimigo acaba colo-
cando outros senti-
mentos negativos em 
seus corações, para 
eles não obedecerem 
ao SENHOR. Saia da 
porta, tome uma po-
sição na vida, comece 
hoje mesmo a obede-
cer, entre no templo e 
adore ao SENHOR, Ele 
tem tantas bênçãos 
para você, levanta-
-te e assuma a sua 

posição de vencedor! 
(Atos 3:1). Esta é a mi-
nha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Ver-
dade da Palavra. Diá-
riamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 
às 23h00. Seg. a Sex. 
RECEBA UMA MEN-
SAGEM DE FÉ. (016) 
991150602.      
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Grupo envolve pais e adolescentes em mais um 
encontro para recuperar jovens infratores

Na última quarta-fei-
ra (22) aconteceu em 
Jaboticabal o segundo 
de uma série de encon-
tros com pais e mães 
de jovens e adolescen-
tes infratores. O proje-
to tem como objetivo 
otimizar o trabalho de 
recuperação realizado 
por meio de medidas 
socioeducativas. 

“A Cabo Elisângela mi-
nistrou uma palestra e 
conscientizou sobre os 
perigos das drogas. En-

quanto os pais ouviam 
atentamente, os adoles-
centes participavam de 
uma oicina de Parkour, 
no Pico do Leão, desen-
volvido pela secretaria 
em parceria com o gru-
po RasTracer. Foi muito 
legal”, comenta a secre-
tária de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

A iniciativa de envol-
ver os pais é resultado 
de uma parceria entre 
Prefeitura, Rede Social 

de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, Promo-
toria Pública, Poder Ju-
diciário, Polícia Militar 
e Conselho Tutelar.

Ao todo, serão oito 
encontros abordando 
diversos temas como 
drogas, relacionamen-
to familiar, escola, gra-
videz, doenças sexual-
mente transmissíveis, 
entre outros.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3202-8301.

Fim do prazo para inscrição e sorteio deinem participação de 
ambulantes na Festa do Quitute 2019 na quarta (29)

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio 
da Secretaria de Pla-
nejamento, realizou 
na quarta-feira (29), 
às 17h, no auditório 
da prefeitura, o sor-
teio que definiu a par-
ticipação dos ambu-
lantes na 37ª edição 
da Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e 
Artesanato.

“Primeiro, abrimos 
para o período de ins-
crições, onde os inte-
ressados apresentam 
os documentos neces-
sários para exercer a 
atividade. Agora, rea-
lizamos o sorteio, que 
de forma transparente 
contou com a presença 

de todos, onde foi de-
inido o local que cada 
um icará”, comenta 
o diretor do Departa-
mento de Fiscalização, 
Dione Amistá.

Para participar do 
sorteio das vagas para 
montagem das estru-
turas, o ambulante 
precisou se inscrever 
até dia 29, no Planeja-
mento, comprovando 
inscrição no cadastro 
da prefeitura há mais 
de 12 meses e estar 
com o alvará e taxas 
em dia, além de resi-
dir no próprio municí-
pio. 

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-3303.

Secretaria de Saúde e Controle de Vetores e Zoonoses reforçam 
a importância do trabalho preventivo

Dengue: mesmo com noites mais frias e pouca 
chuva, atenção deve ser redobrada

Mesmo com a che-
gada do inverno, a 
Prefeitura de Jaboti-
cabal informa a popu-
lação que o trabalho 
de combate ao Aedes 
continua a todo vapor. 
Agentes de endemias 
passam diariamente 
pelos bairros elimi-
nando focos da doen-
ça e orientando a po-
pulação.

“Tivemos um pico 
no número de casos e 
felizmente a situação 

está se normalizando. 
Mesmo assim, conti-
nuo ressaltando a im-
portância de manter 
a atenção e eliminar 
possíveis locais que 
podem acumular água 
parada. A prefeitura 
vem fazendo sua par-
te e, mais do que nun-
ca, o papel da popu-
lação é fundamental 
nesse momento”, diz 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Até o momento fo-

ram conirmados 195 
casos em Jaboticabal. 
“Outro detalhe impor-
tante é a importância 
da notiicação. Atra-
vés dela temos condi-
ções de nortear nossas 
ações preventivas. Por 
isso, apresentando os 
sintomas clássicos da 
doença, a orientação é 
procurar uma de nos-
sas unidades de saúde 
o mais rápido possí-
vel”, inaliza João Ro-
berto. 
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O Sarau do Colégio Objetivo Jaboticabal foi realizado no último 
dia 24, com o tema: Os Melhores dos anos 80 e 90 e, apesar da noite 
fria, foi um sucesso.

As apresentações de Expressão Corporal, Música e Poesia foram 
brilhantes e são maneiras de avaliar multidisciplinarmente as apti-
dões extracurriculares, valorizando e fazendo com que a arte faça 
parte da vida das crianças.

Parabéns aos pais, alunos e colaboradores que tanto se empenha-
ram para que o Sarau fosse perfeito!!!


