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Com recursos próprios, prefeitura investe 
R$ 126 mil na compra de Raio X digital

Secretaria de Saúde informa que 
novo equipamento será instalado na 

Unidade de Pronto Atendimento

A prefeitura de Jaboticabal decidiu investir 
recursos próprios na compra de um moderno 
equipamento de Raio X digital que será utiliza-
do prioritariamente na Unidade de Pronto Aten-
dimento. O investimento é de aproximadamente 
R$ 126 mil.

Hori recebe visita da 
deputada Márcia Lia

O prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, recebeu em seu gabinete na manhã da última segunda-feira 
(05) a Deputada Estadual Márcia Lia (PT). Durante a visita, a parlamentar e o chefe do Executivo conversaram 
sobre as demandas do município e distritos.

Primeira edição terá programação 
com eventos técnicos e sociais 

Feira Nacional do 
Amendoim começa na 

próxima quinta-feira (15)

Jaboticabal conta os dias para sediar a 1ª Feira 
Nacional do Amendoim que acontece na Estação 
de Eventos Cora Coralina de 15 a 17 de agosto. O 
evento reunirá empresas e entidades do agrone-
gócio com o intuito de gerar negócios, promover 
networking e despertar o interesse para o setor. 
A feira contará ainda com shows musicais e gas-
tronomia. A entrada é gratuita.

Convenção Regional de 
Vendas do grupo STONE

“No ultimo sábado  03/08/2019, Marcus Bari, 
sócio-proprietário da Padaria Recanto Doce, esteve 
na Convenção Regional de Vendas do grupo STONE 
(empresa de serviços de processamento de transa-
ções realizadas por cartões de credito, débito e vou-
chers). 

Encontro da Av. Professor Vicente Quirino com a 
Rua Américo de Castro agora é de trânsito fácil

Prefeitura inaliza obra e resolve problema 
antigo no trânsito de Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboticabal inalizou esta semana uma obra no bairro Aparecida que melhora o tráfego de veículos 
e dá mais segurança para toda população. Problema antigo, o cruzamento da Av. Professor Vicente Quirino com a Rua 
Américo de Castro recebeu intervenção da prefeitura que desapropriou e demoliu uma casa no local e recapeou o 
trecho que agora é de trânsito fácil.
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Associação ECOE de Jaboticabal, através do projeto Erguendo Muros, promove 

encontros semanais que tem melhorado a vida de muitas pessoas

Projeto VOAR Promove Ações em Jaboticabal
A Associação ECOE 

de Jaboticabal reali-
za semanalmente o 
projeto denominado 
“VOAR”, que promo-
ve ações educativas 
e culturais com o ob-
jetivo de garantir os 
direitos humanos, 
preservar o meio 
ambiente, proteger 
a saúde e elevar o 
conhecimento dos 
membros da comuni-
dade. As atividades 
contribuem para o 
desenvolvimento glo-
bal das crianças e dos 
adolescentes partici-
pantes, fortalecendo 
assim a família e a so-

ciedade.
O VOAR oferece 

oicinas de ballet, fu-
tebol de quadra, ar-
tesanato, recreação, 
teclado, fanfarra, ola-
ria, pintura e panii-
cação para crianças e 
adolescentes entre 5 
e 17 anos de idade.

As atividades acon-
tecem todos os sába-
dos das 12h às 15h30 
na sede da associação 
ECOE. Rua Manoel Es-
baile, 111 - Cohab II. 
Para maiores infor-
mações acesse www.
facebook.com/asso-
ciacaooecoe.

(Foto: Projeto Voar)

A Associação ECOE 
de Jaboticabal, realiza 
semanalmente o proje-
to social denominado 
Erguendo Muros. Com 
um tema especíico 
para cada mês, a equi-
pe do “E.M.” conduz os 
participantes ao estudo 
e a vivência de estra-
tégias para superar os 
desaios do dia-a-dia.

O tema do mês de 
Agosto é: “Como Tirar 
Força da Fraqueza”. A 
partir da relexão e do 
trabalho em grupo, o 

“E.M.” tem como objeti-
vo promover o autoco-
nhecimento, a socializa-
ção e o fortalecimento 
dos vínculos familiares 
de cada participante.

Os encontros aconte-
cem toda terça-feira às 
19h30 na sede da Igre-
ja Comunidade Cristã. 
Rua Manoel Esbaile, 
111 – COHAB II. Para 
maiores informações, 
acesse www.facebook.
com/associacaoecoe.

(Foto: Erguendo Mu-
ros E.M)

Convenção Regional de Vendas do grupo STONE
“No ultimo sábado  

03/08/2019, Marcus 
Bari, sócio-proprietá-
rio da Padaria Recanto 
Doce, esteve na Conven-
ção Regional de Vendas 
do grupo STONE (empre-
sa de serviços de proces-
samento de transações 
realizadas por cartões 

de credito, débito e vou-
chers). 

Marcus foi convidado 
pelo grupo para minis-
trar palestra sobre sua 
estória de empreende-
dorismo com Jabotica-
bal e a relação de seu 
estabelecimento com a 
empresa”.
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Abertura ofi cial aconteceu na noite da última 
segunda-feira (5) no Ginásio Municipal

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Começa a 9ª edição dos Jogos 
Escolares

Começou a 9ª edição 
dos Jogos Escolares de 
Jaboticabal. Aproxima-
damente três mil atle-
tas participam das mo-
dalidades esportivas 
oferecidas. A abertura 
aconteceu no Ginásio 
Municipal de Esportes 
“Alberto Bottino” e con-
tou com a presença de 
autoridades, atletas e 
familiares das crian-
ças e adolescentes que 
já começaram a movi-
mentar as praças es-
portivas da cidade.

“Os Jogos Escolares 
fazem parte de nossa 
história e tive o prazer 
de reviver essa tradi-
ção em 2011. Como 
aluno do ‘Estadão’ par-
ticipei de várias edi-
ções e lembro de como 
era importante esse 
momento. Agradeço a 
todos os participantes 
e organizadores por 
aceitar esse desai o e 
transformar os jogos, 
novamente, em reali-
dade”, ai rma o prefeito 
José Carlos Hori.

O vice-prefeito, Vitó-
rio De Simoni, desta-
ca a importância dos 
jogos na formação de 
crianças e adolescen-
tes. “O esporte é uma 
ferramenta importan-
te de inserção social. 
Através das práticas 
esportivas motivamos 
nossas crianças e mos-
tramos que existem ca-

minhos distantes das 
drogas e da violência”. 

As competições 
acontecem até o i nal 
do mês de agosto. “As 
equipes responsáveis 
pela organização dos 
jogos i zeram um ex-
celente trabalho, en-
volvendo mais de 3 
mil alunos das redes 
municipal, estadual e 
particular de ensino. 
Contamos com a pre-
sença dos pais e fami-
liares que acompanha-
ram a abertura e toda 
programação, inclusive 
as primeiras disputas”, 
declara o secretário de 
Educação, Cultura, Cul-
tura e Lazer, Leonardo 
Yamazaki.

O presidente da Fun-

ESPORTE

20 equipes divididas em duas séries disputam o caneco; 
abertura acontece no dia 18 de agosto

Em reunião com participantes, FAE dei ne últimos 
detalhes do Campeonato Municipal de Futebol Amador

Enquanto a bola não 
rola, a Fundação de Am-
paro ao Esporte, o De-
partamento de Esporte 
e Lazer e a Prefeitura de 

Jaboticabal dei nem os 
últimos detalhes para 
o início da próxima 
edição do Campeonato 
Municipal de Futebol 

Amador.
Neste ano, serão vinte 

equipes participantes 
(nove disputam a série 
ouro e 11 a série prata), 

que se enfrentam den-
tro de suas divisões. 
“Pelo entusiasmo de 
todos, o campeonato 
amador já é um gran-
de sucesso. Aproveito 
para convidar todos os 
simpatizantes do fute-
bol para acompanhar a 
abertura oi cial. Em bre-
ve divulgaremos mais 
detalhes”, ai rma o pre-
sidente da FAE, Fábio 
Bortolossi.

Os jogos acontecem 
nos campos do Cruzei-
ro, Alvorada e Centro 
Esportivo “Antônio Mô-
naco”. Para mais infor-
mações, o telefone de 
contato da secretaria 
do Ginásio Municipal 
de Esportes é (16) 3202-
0547.

(Ângelo Caruso As-
sessoria de Imprensa - 
Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal (16) 3209-
3305)

dação de Amparo ao Es-
porte, Fábio Bortolossi, 
lembra que várias mo-
dalidades serão dispu-
tadas. “As competições 
acontecem em diferen-
tes locais e cada escola 
está dando o seu me-
lhor em cada uma das 

disputas. Espero que 
além dos jogos, tanto 
participantes quanto 
torcedores aproveitem 
a oportunidade e co-
nheçam mais a respei-
to de nossas escolinhas 
que são oferecidas gra-
tuitamente à popula-
ção”.

Participação - 24 es-
colas municipais, es-
taduais e particulares 
competindo nas se-
guintes modalidades: 
atletismo, atletismo 
ACD, basquete, bas-
quete 3x3, handebol, 
futebol, futsal, kara-
tê, natação, damas e 
vôlei. As competições 
acontecem na Unesp, 
Ginásio de Municipal 
de Esportes, Academia 
Cardiofísico e campo 
do Amadeu Lessi.

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-
lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-
ferir!!!  (16)3202-1986.
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Alunos de escolas municipais conhecem 
projeto desenvolvido na Unesp

Conhecer mais sobre 
a vida dos insetos. Foi 
essa a proposta do III 
Entomokids, projeto 
desenvolvido por alu-
nos e professores do 
Programa de Pós-Gra-
duação em Agronomia 

(Entomologia Agrícola) 
da UNESP de Jabotica-
bal. Alunos das escolas 
Edgard Palma Travas-
sos e Senhora Apareci-
da puderam comparti-
lhar da experiência.

“Foi uma oportunida-

de muito bacana, onde 
eles puderam ter esse 
contato direto, que vai 
além da teoria em sala 
de aula. Uma interação 
como essa enriquece 
bastante e estimula o 
interesse e a curiosida-

Jaboticabal prepara a 2ª edição da 
Semana de Gastronomia

A Secretaria de In-
dústria, Comércio e 
Turismo promoveu na 
última segunda-feira 
(05) uma reunião com 
proprietários e repre-
sentantes de estabe-
lecimentos de Jabo-
ticabal para definir 
detalhes da 2ª edição 
da Semana de Gastro-
nomia de Jaboticabal. 
Neste ano, o movi-
mento acontece de 22 
a 29 de setembro.

Cerca de 20 estabelecimentos já estão confirmados
“Já temos cerca de 

20 estabelecimentos 
confirmados e es-
tamos na expectati-
va de agregar ainda 
mais participantes. 
Cada estabelecimento 
ofertará três pratos 
do cardápio com des-
contos de até 50%”, 
explica o secretário 
da Pasta, José Vantini 
Junior. 

O objetivo da Se-
mana de Gastronomia 

é atrair a população 
para conhecer mais 
da diversidade gas-
tronômica local. “É 
um movimento que 
acontece dentro dos 
estabelecimentos. É 
só as pessoas confe-
rirem os itens oferta-
dos antes e escolher 
qual lugar irão presti-
giar”, fala Vantini.

Para saber mais, o 
telefone é (16) 3203-
3398.

Primeira edição terá programação 
com eventos técnicos e sociais 

Feira Nacional do Amendoim começa 
na próxima quinta-feira (15)

Jaboticabal conta 
os dias para sediar a 
1ª Feira Nacional do 
Amendoim que aconte-
ce na Estação de Even-
tos Cora Coralina de 15 
a 17 de agosto. O even-
to reunirá empresas e 
entidades do agrone-
gócio com o intuito de 
gerar negócios, promo-
ver networking e des-
pertar o interesse para 
o setor. A feira contará 
ainda com shows mu-
sicais e gastronomia. A 
entrada é gratuita.

“Dentre tantos títulos 
importantes, Jabotica-
bal também é a capital 
nacional do amendoim. 
Um grupo de parceiros 
lançou o desaio e, jun-
tos, organizaram a 1ª 
feira nacional. A prefei-
tura apoia a ideia e tor-
ce para que o resultado 
seja maior que o espe-
rado. Vamos prestigiar 
e mostrar que Jaboti-
cabal tem totais condi-
ções de ser a Capital Na-
cional do Amendoim”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

A Feira é uma inicia-
tiva da Prefeitura de 
Jaboticabal, Associação 

Comercial, Industrial e 
Agronegócios de Jabo-
ticabal (Aciaja), Agên-
cia Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios 
(Apta), Coordenadoria 
de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável 
(CDRS), Instituto Agro-
nômico (IAC) e Secre-
taria de Agricultura e 
Abastecimento do Es-
tado, Coplana - Coope-
rativa Agroindustrial, 
Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho” - Unesp/
Campus Jaboticabal, 
Fundação de Apoio a 
Pesquisa, Ensino e Ex-
tensão (Funep), Labo-
ratório de Máquinas e 
Mecanização Agrícola 
(Lamma), Laboratório 
de Plantas Daninhas 
(Lapda), Sicoob Coope-
credi, Sindicato Rural 
de Jaboticabal e Asso-
ciação dos Fornecedo-
res de Cana de Guariba 
(Socicana).

Conirmaram presen-
ça as empresas Ami-
noagro, Basf, Coplana, 
Grupo Vittia, Ihara, In-
quima, Miac, Oxiquími-
ca, Stéfani, Syngenta, 
UPL, Sicoob Coopecre-

di; Amendofort, CMAG, 
Defensive, Fert Solo, 
ForPlant, Mosaic, Ouro 
Fino, Sementes Espe-
ranças; BM, Copercana, 
El Carmen Sementes, 
FMC, JLA. O apoio é 
da AgroAlerta, Colora-
do John Deere, Empó-
rio Camassutti, Her-
bae, Ibis, Inter Drones, 
IPJab, Jaboticabal Sho-
pping, Neomarc Comu-
nicação, Senac, Turma 
do Amendoim.

Conira a programa-
ção de shows:

15 de agosto (quinta-
-feira)

•18h - Gabi 
Viola•20h30 - Guilher-
me Tenório Violeiro e 
Cantador

16 de agosto (sexta-
-feira)

•18h - Caio 
Rodrigues•20h30 - 
Banda Gibão de Couro

17 de agosto (sába-
do)

• 12h -Divaz• 15h 
-Giancarlo Pessoa e 
Banda Kukukaia• 18h 
-Rafa Thor• 21h -Or-
questra de Viola de Pi-
racicaba - 21h

de pela área também”, 
comenta o secretário 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Leo-
nardo Yamazaki.

Uma das propostas 
do projeto foi demons-
trar que nem todos os 

insetos são maléicos, 
pelo contrário. Muitos 
deles ajudam na poli-
nização de plantas, são 
inimigos naturais de 
pragas e, até mesmo, 
são consumidos como 
alimentos em muitas 

culturas.
Signiicado - “Ento-

mo” vem do grego e 
quer dizer insetos e 
“kids”, do inglês, quer 
dizer crianças.
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Trabalhos desenvolvidos no Museu Histórico 
ganham destaque internacional

Jaboticabal esteve re-
presentada na quarta 
edição do SEBRAMUS 
(Seminário Brasileiro de 
Museologia) que aconte-
ceu de 29 de julho a 1º 
de agosto no Câmpus 
Universitário Darcy Ri-
beiro - Universidade de 
Brasília. A agente cultu-
ral do Departamento de 
Cultura, Thais Creolezio 
apresentou a palestra 
“Inventários participati-
vos e museus: respeito 
à diversidade cultural e 
à participação social”.

“O trabalho realiza-
do no Museu Histórico 
‘Aloísio de Almeida’ por 
toda equipe merece elo-
gios e principalmente 
reconhecimento. Essa 

Em visita a São Carlos, Desenvolvimento Social de 
Jaboticabal compartilha experiências de trabalho

Membros da equipe 
da Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, de Jabo-
ticabal, estiveram na 
última semana em São 
Carlos trocando expe-
riências e comparti-
lhando vivências sobre 
os projetos desenvol-
vidos em ambas as ci-
dades.

“Numa sala, parte de 
nós, discutia sobre os 
enfrentamentos diá-
rios para a garantia de 
direitos das pessoas 
em situação de rua em 
Jaboticabal, São Carlos 
e no interior Paulis-
ta. Em outra sala, eles 
aprendiam com nossa 

experiência em vigi-
lância socioassisten-
cial e nossos avanços 
no planejamento e na 
qualiicação dos servi-
ços”, conta a secretária 
Tatiana Pellegrini.

A secretária exaltou 
a experiência obtida 
na cidade vizinha. “Fo-
mos muito bem recebi-
dos pela secretária da 
Cidadania e Assistên-
cia Social de São Car-
los, Glaziela Cristiani 
e sua equipe. É sempre 
muito importante bus-
car novos saberes, co-
nhecer novas estraté-
gias e compartilhar as 
nossas experiências e 
avanços”, inaliza.

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informa 
adequação nas inscrições para a Frente de Trabalho

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que devido a grande 
procura durante o pe-
ríodo de inscrições da 
Frente de Trabalho, o 
Sistema do Cadastro 
Único – CadÚnico - está 
lento, prejudicando o 
atendimento. 

Para garantir que to-
dos tenham acesso, 
sem prejuízos, as ins-
crições para Frente de 
Trabalho continuaram 

até dia 09 de Agosto 
(sexta feira), porém, 
o prazo para fazer ou 
atualizar o CadÚnico 
foi prorrogado até o 
dia 26 de agosto. 

“Tivemos que tomar 
tal atitude para atender 
todos os interessados 
em pleitear uma das va-
gas da Frente de Traba-
lho. Mesmo quem não 
tem o número do NIS, 
pode procurar uma das 
três unidades do CRAS 
ou então a secretaria 

Casa Transitória desenvolve projeto 
de horta terapêutica

Com o intuito de es-
timular habilidades e 
promover o desenvolvi-
mento pessoal e prois-
sional, a Secretaria de 
Desenvolvimento e As-
sistência Social, de Jabo-
ticabal, desenvolve na 
Casa Transitória o pro-
jeto “Horta Terapêutica”. 
A iniciativa é nova e tem 
auxiliado nos trabalhos 
junto aos usuários do 
local.

“O objetivo principal 
desta atividade é fazer 
com que os usuários 
que se encontram em 
vulnerabilidade social 
despertem e que con-
sigam enxergar as suas 
habilidades, além de fa-
zer com que os mesmos 
resgatem seus papéis 
ocupacionais dentro da 

sociedade”, explica a se-
cretária da Pasta, Tatia-
na Pellegrini.

Segundo ela, o pro-
jeto transmite valores 
essenciais para o desen-
volvimento pessoal e a 
recuperação da autoes-
tima. “A horta estimula 
os conceitos do saber 
cuidar, do saber esperar, 
cultivar e ver os resulta-
dos advindos de si mes-
mo. Ou seja, trabalha 
estas questões do empo-
deramento, do ser capaz 
e ativo”, disse.

Além da prática, o tra-
balho abordará o lado 
teórico com pesquisas 
sobre vegetais, legumes 
e frutas, identiicando 
os benefícios que os ali-
mentos proporcionam. 
“Gostaria de agradecer 

não é a primeira vez 
que a agente Thais Cre-
olezio participa de um 
evento onde a cidade de 
Jaboticabal é destaque”, 
airma o diretor de Cul-
tura, José Mário de Oli-
veira.

A palestra foi apre-
sentada no Grupo de 
Trabalho 9 – Museologia 
Social e Direitos Huma-
nos e teve como foco o 
trabalho desenvolvido 
na instituição com co-
munidades locais para 
fortalecer o vínculo en-
tre museu e seu territó-
rio social. 

O evento foi organiza-
do pelos Coordenado-
res da Rede de Professo-
res e Pesquisadores em 

Museologia, Curso de 
Museologia da Univer-
sidade de Brasília e Pro-
grama de Pós-graduação 
em Ciência da Informa-
ção. O tema central foi 
“Democracia: Desaios 
para a universidade e 
para a museologia”.

Os projetos e traba-
lhos desenvolvidos por 
Thais Creolezio têm 
como base as atividades 
do Museu Histórico de 
Jaboticabal “Aloísio de 
Almeida” que a cada ano 
são apresentados em lu-
gares cada vez mais dis-
tantes. Em 2017 foi em 
Medelin, na Colômbia, 
durante a 2ª edição do 
“El Museu Reimagina-
do”, depois em 2018 e 

2019 na 2ª e 3ª edição 
do Simpósio Cientiico 
do ICOMOS (Conselho 
Internacional de Monu-
mentos e Sítios). Este 

mês em Brasília e em 
novembro, será apre-
sentado na 3ª edição do 
“El Museu Reimaginado” 
em Oaxaca, México, o 

Programa de Mentoria 
Social do Museu Histó-
rico de Jaboticabal Alo-
ísio de Almeida.

em nome da equipe da 
Casa Transitória aos 
proissionais do CRAS 
2, que disponibilizaram 
seu tempo, espaço e co-
nhecimento para que 
este projeto pudesse co-
meçar a acontecer”, ina-
lizou Pellegrini.

Festa Julina – Com um 
clima animado, músicas 
típicas e comida boa, a 
secretaria realizou uma 
festa julina no local. O 
evento foi realizado na 
última semana de julho 
e serviu para estimular 
os usuários da casa que 
estão em busca de um 
recomeço na vida. 

A Casa Transitória 
atualmente acolhe pes-
soas do sexo masculino 
que encontravam-se em 
situação de rua e aceita-

ram ajuda da prefeitu-
ra. O prédio conta com 
sete quartos, cozinha e 
área administrativa, que 
oferecem mais conforto 
para cerca de 30 pesso-

as, atualmente. Para ser 
acolhido é imprescindí-
vel que a pessoa aceite 
deixar as ruas e respei-
te as regras básicas de 
convivência – entre elas 

o abandono do uso de 
armas brancas, álcool e 
drogas. 

A sede está localizada 
à Rua Juca Quito, 79 – 
Centro.  

ao lado da Unidade da 
Mulher. A partir do dia 
27 de agosto, quem 
não tiver o Cadastro 
Único feito ou atualiza-
do, terá sua inscrição 
cancelada”, orienta a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

Para mais informa-
ções, o telefone de con-
tato é (16) 3202 8301.
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Ser pai uma grande 
dádiva dos céus e uma 
grande responsabilida-
de, muitos nunca pensou 
para assumir esta posição 
de se tornarem pais, é 
muito importante quando 
alguém decide construir 
uma família, porque será 
para o resto da vida. Um 
dia você terá que prestar 
contas diante de Deus, 

Pr. Anastácio Martins

FELIZ DIAS DOS PAIS
por isso é muito impor-
tante que cada indivíduo 
preste muito atenção 
quando quiseram realizar 
este sonho. Pai não é só 
cuidar i nanceiramente, 
mas ser um exemplo para 
seus preciosos i lhos, en-
sinando como eles deve-
rão temer ao SENHOR, e 
servi-lo com um coração 
inteiro e uma alma volun-
taria. Muitos não estão 
preparados para ser pai, 
mesmo assim acabam se 
tornando um pai ausen-
te na vida de seus i lhos, 
quantos i lhos que não 
estão vivendo perdidos 
nas coisas erradas des-
te mundo, sem saber o 
caminho que devem se-
guir, porque os pais não 
se importaram de mostra 

o caminho do SENHOR, 
nunca tiveram paciência 
para com seus i lhos, não 
foram bons exemplos, ao 
contrario deixaram os i -
lhos aprender com quem 
não tinha nada para lhes 
ensinar. Pense bem, se 
você realmente deseja 
ser um bom pai, primeiro 
procure conhecer o SE-
NHOR teu Deus, e servi-
-Lo com todo o seu cora-
ção, só assim você poderá 
ser tornar um excelente 
pai, e seus i lhos terão 
orgulho de você e os i -
lhos deles também. O pai 
do i lho pródigo foi um 
grande exemplo, nunca o 
abandonou nem desistiu, 
mesmo quando ele pegou 
um caminho errado, o pai 
dele estava o tempo todo 

orando por ele, e coni an-
do que Deus o traria de 
volta, e assim aconteceu. 
Nunca desista do seu i -
lho, mas mostre para ele o 
quanto ele é importante e 
Especial para você e prin-
cipalmente para Deus. 
(Lucas 11:15). Está é a mi-
nha oração. (Catedral do 
Povo De Deus. Av: Ben-
jamim Constant Nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos. 
Quarta-Feira, Sexta-Fei-
ra e Domingo ás 19:30. 
Ouça o nosso programa 
(A Verdade Da Palavra). 
Diariamente Na Gazeta 
FM 107,9 das 05h30mim 
ás 06h30mim e das 
22h00mim ás 23h00mim 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
991150602.      

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa ANDRE RICARDO DE CARVALHO-ME, estabe-

lecida à Av. Pintos, 866, Centro, Jaboticabal/SP, solicita o com-
parecimento da funcionária BEATRIZ NAIARA DE FREITAS, 
CTPS Nº 39533, Série 336/SP, para prestar esclarecimentos sobre 
sua ausência que ocorre desde 18/03/2019.

Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego, 
conforme artigo 482, alinea “i” da CLT.

PUBLIQUE-SE PARA SE TORNAR PÚBLICO.
ANDRÉ RICARDO DE CAVALHO-ME

Jaboticabal, 19 de julho de 2019

VENDO GOL 1.999 
Azul. Ótimo estado e excelente preço.
Tratar (16) 9.9730-3050 - Pedro

EXTRAVIO DE MAQUINA DE ECF

A empresa AUTO POSTO JF BARATELA & BARATELA 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.378.135/0001-09 e Inscrição Esta-
dual n° 391.110.882.111, estabelecida nesta cidade de Jaboticabal/
SP à Rodovia SP 253, KM 215, ZONA RURAL, venho comunicar 
o extravio das seguintes maquinas de cupom fi scal ECF abaixo: 

01-Marca Digiarte n° fabricação 2107, modelo Digiarte 1 ;
01- Marca Bematech n° fabricação BE050772900703000354, 

modelo MP-2100THFI;

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

alguns telefones fixos da localidade de Taiaçu tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 05/08/2019 das 12h41 às 13h02. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 732 DE 06 DE AGOSTO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 05 de agosto de 2019, aprovou e nos termos do Art. 

35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 

o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor Sandro Car-
valho de Araújo e dá outras providências.

Autoria: Pretto Miranda Cabeleireiro.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor Sandro 
Carvalho de Araújo.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Mu-

nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto legislativo cor-

rerão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

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

 

Jaboticabal, 06 de agosto de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 06 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 733 DE 06 DE AGOSTO DE 2019

UILSON JOSÉ DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária 
realizada dia 05 de agosto de 2019, aprovou e nos termos do Art. 

35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 

o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao Deputado Federal 
Samuel Moreira da Silva Junior e dá outras providências.

Autoria: Samuel Cunha.

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao Deputado Federal 
Samuel Moreira da Silva Junior.

Art. 2º A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Mu-

nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto legislativo cor-

rerão por conta de verba própria consignada em orçamento vigente.

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

 

Jaboticabal, 06 de agosto de 2019.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-

ticabal, em 06 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

A nova bailarina do Domingão do Faustão

Segurança: Polícia Militar de 
Jaboticabal recebe novo veículo

Manutenção de estradas rurais 
continua em Jaboticabal

Letícia Lopes da ci-
dade de Guariba, agora 
faz parte do ballet oi -
cial do Programa Do-
mingão do Faustão.

Dona de vários títu-
los de beleza, A jovem 
formada em Ciências 

Uma parceria en-
tre Prefeitura e Polí-
cia Militar, garantiu a 
chegada de um novo 
carro policial que será 
utilizado no patru-
lhamento preventivo. 
A entrega do veículo 
aconteceu na quinta-
-feira (08), em Ribeirão 
Preto.

“Temos uma parce-
ria importante com o 
Governo do Estado de 
São Paulo que sempre 
atende as nossas rei-
vindicações. Agradeço 
ao empenho de nosso 
governador e também 
aproveito para parabe-
nizar a Polícia Militar 
pelo trabalho realiza-
do”, ai rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Nos últimos dias, a 
prefeitura de Jabotica-
bal através da Secre-
taria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente realiza a ma-
nutenção de mais uma 
estrada rural. Dessa 
vez, a beneficiada é a 
JBT conhecida popu-
larmente como estra-
da do Sebastião Pena-
riol.

O projeto prevê a 
terraplanagem, regula-
rização de leito e abau-
lamento. “O trabalho é 
contínuo e as equipes 
diariamente atuam na 
recuperação de nossas 
estradas e pontes ru-
ais. Todas as melhorias 
são possíveis graças a 
parceria com proprie-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Contábeis, tem 25 anos 
de idade e uma beleza  
bem brasileira, deslum-
brante e trabalhada em 
1,79 de altura, será vis-
ta todas os domingos 
na tela da Rede Globo. 
Letícia já fazia parte do 
ballet show dos famo-
so. Sua garra, talento, 
humildade e simpatia 
com certeza foram al-
guns dos ingredientes 
para essa grande con-
quista. Uma linda fase 
se inicia na sua vida, 
muitos trabalhos pela 
frente, muito sucesso, 
consequentes de tanta 
determinação.

De olho nesse nome!

tários rurais e usinas”, 
ai rma o secretário de 
Agricultura, Abasteci-

mento e Meio Ambien-
te, Aldo Bellodi Neto.

Para saber mais so-

bre as atividades da 
secretaria, o telefone é 
(16) 3209-2450. 

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

alguns telefones fixos da localidade de Pradópolis tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 01/08/2019 das 14h31 às 17h06. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado
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UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR   - CNPJ: 50.387.224/0001-76
RUA MONTEIRO LOBATO Nº1150 - CEP14.870-410 - Jaboticabal/SP 

2018 2017 CIRCULANTE 2018 2017

CIRCULANTE 67.878           53.097            15.444           11.468             
Disponível Obrigações

Numerário 521                  486                    Fornecedores 4.268                876                     
Banco Conta Movimento 1.992               5.072                 Obrigações Trabalhistas 4.605                4.339                  
Total Disponível 2.513               5.558                 Outros Débitos

Outros Créditos e Direitos Receitas Diferidas 5.682                5.490                  
Banco Conta Mov. Recurso 7.011               -                     Recursos Subvenção/Parceria
Banco Conta Aplicação 10.135              10.423                Obrigações Tributárias 889                   763                     
Banco Conta Aplicação Recurso 5.682               5.490                 Provisões
Outros Créditos 42.539              31.627                
Total Outros Créditos e Direitos 65.366             47.540               

ATIVO NÃO CIRCULANTE 110.836         130.200          PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 226.164         226.164          Rec. e Projetos/Subvenção 5.682              6.919               

Equipamentos de Informática 10.162              10.162                Recurso Projeto Ponto de Cultura 5.682                5.490                  
Móveis e Utensílios 46.816              46.816                Recurso Projeto Comcriaja -                    1.429                  
Obras e Benfeitorias 31.121              31.121                
Instalações 6.975               6.975                 
Equipamentos Eletrônicos 3.640               3.640                 
Imóveis 50.000              50.000                
Instrumentos Musicais 32.836              32.836                
Veículos 44.614              44.614                

Depreciação (115.329) (95.964) Fundo Patrimonial 157.588 164.910

Equipamentos de Informática (9.075) (7.984) Fundo Patrimonial 123.465 125.332
Móveis e Utensílios (12.470) (9.855) Doações 41.445 41.445
Obras e Benfeitorias (1.505) (1.199) Superavit/Déficit (7.322) (1.867)
Instalações (2.543) (1.941)
Equipamentos Eletrônicos (2.105) (1.541)
Imóveis (26.458) (23.958)
Instrumentos Musicais (16.558) (13.274)
Veículos (44.614) (36.211)

TOTAL DO ATIVO 178.714         183.297          TOTAL DO PASSIVO 178.714         183.297           

JOSÉ LUIZ RAVAZI  

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 594.053.688-34

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

CNPJ: 03.186.927/0001-56 - CRC: 2SP.026.168/0-8

MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6

CPF: 028.461.048-83

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR 
CNPJ: 50.387.224/0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

31/12/2018 31/12/2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superavit do exercício (7.322)            (1.867)            
(+) Depreciação 19.364                   12.934                   

SUPERAVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 12.042 11.067

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aplicações de Recursos 6.914-                      18.509-                   

Outros Créditos 10.912-                   2.172                      

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 17.826-                   (16.337)

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 3.392              139                 
Contas a Pagar -                 -                 
Obrigações Trabalhistas 266                 3.095              
Outros Débitos (920)               (35.062)           

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP 2.739 31.828-                   

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (3.045) 37.098-                   

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado -                 8.989              

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 8.989

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 (3.045) (28.109)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 486                         384                         

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (3.045)            (28.109)           
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 521                         486                         

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

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

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR 

CNPJ: 50.387.224/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2018 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2018 2017

Recursos - Termo Colab. Esperança 8.867            43.528           
Recursos - Termo Colab. Esp. Estadual 23.758           -                
Recursos - Projeto Comcriaja I -                4.208            
Recursos - Projeto Comcriaja II -                6.363            
Festa do Quitute 45.980           38.952           
Doações/Contribuições 39.178           51.896           
Campanha Bacalhoada 11.042           17.507           
Campanha Feijoada 22.811           22.582           
Campanha Sorvete 4.575            3.850            
Campanha Banana Flambada -                3.376            
Campanha Filé -                550               
Festa das Familias 1.480            -                
Receitas Financeiras 166               413               

RESULTADO OPERACIONAL 157.856       193.224       

Despesas Gerais (89.936)         (79.223)         
Despesas eventuais Doadas -                (886)              
Despesas - Medicamentos Doados (599)              (5.556)           
Despesas - Objetos Doados (1.217)           (1.085)           
Despesa - Festa do Quitute (18.798)         (17.039)         
Despesas Financeiras (1.658)           (1.582)           
Despesas Tributárias (38)                (831)              
Despesas com recursos próprios (11)                (10.932)         
Despesa - Campanha Feijoada (10.846)         (10.851)         
Despesa - Campanha Bacalhoada (5.451)           (7.341)           
Despesa - Campanha Sorvete (3.400)           (2.550)           
Despesa - Campanha Banana Flambada -                (2.944)           
Despesa - Festa das Familias (600)              -                
Despesa - Termo Colab. Esperança (8.867)           (43.701)         
Despesa - Termo Colab. Esp. Estadual (23.758)         -                
Despesa - Projeto Comcriaja I -                (4.208)           
Despesa - Projeto Comcriaja II -                (6.363)           

TOTAL DAS DESPESAS (165.178)      (195.091)      

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (7.322)          (1.867)          

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

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

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR

CNPJ 50.387.224/0001-77
DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 

DO  EXERCÍCIO DE 2018

SALDO 
31/12/2016

SALDO 
31/12/2017

162.570                 0 -1.867 4.208 164.910

SALDO EM 
31/12/2017

SALDO EM 
31/12/2018

164.910 0 -7.322 157.588

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

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

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR
CNPJ: 50.387.224/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Valores Expressos em Reais R$)

PATRIMÔNIO SOCIAL
Ajuste Exercícios 

Anteriores
Superavit /// 

Deficit

FUNDO PATRIMONIAL 
(FUNDOS- INSTITUCIONAL 
e ESPECIAIS, DOAÇÕES E 

SUBVENÇÕES)

Total do Patrimônio 
Social

UNIÃO ESPÍRITA NOSSO LAR - UNENLAR 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS – 01/01 a 31/12/2018

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

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

1.2 Sua natureza social e econômica é de caráter benefi cente e fi lantrópico e 
sem fi ns lucrativos ou econômicos, proporcionando aos usuários a prestação de servi-
ços totalmente gratuitos.

1.3 Tem como fi nalidade Estudar, praticar e propagar a doutrina espírita em 
seus aspectos científi cos, fi losófi cos, fi lantrópicos e religiosos através de palestras e 
demais atividades afi ns. São também levadas a efeito atividades assistenciais à popu-
lação carente, tais como de dispensários de medicamentos, fornecimento de alimenta-
ção, de roupas, assistência ambulatorial, médica, odontológica, hortas comunitárias, 
ofi cinas de música e teatro e quaisquer outros programas que visem suprir defi ciências 
sociais e econômicas. 

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

ciadas com e sem gratuidades e identifi cadas pelas atividades desenvolvidas pela enti-
dade de forma segregada;

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

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

NOTA 3 – TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL

3.1 COFINS –  Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA 
FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 4.546,44;

3.2 ISS – Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboti-
cabal no valor da renúncia obtida de R$ 4.534,95

  
NOTA 4 – SUBVENÇÕES / AUXÍLIOS RECEBIDOS E APLICAÇÃO DOS RE-

CURSOS

Subvenções:
PM Jaboticabal ............................................................ R$ 23.768,52
Recurso Estadual – PROJETO ESPERANÇA ............ R$ 23.757,85
Recursos Próprios......................................................... R$        10,67  
Recursos Empregados.................................................. R$ 23.768,52

PM Jaboticabal  
Total do Projeto ........................................................... R$  8.867,68
Recurso Municipal....................................................... R$  8.867,15
Recursos Próprios........................................................ R$          0,53
Recursos Empregados ................................................ R$  8.867,68

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

NOTA 6 – RECURSOS COM RESTRIÇÃO - Não se aplica.

NOTA 7 – EVENTOS SUBSEQUENTES - Nihil.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – GARANTIAS - Nihil.

NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS - Nihil.

NOTA 10 – EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - Não se aplica.

NOTA 11 – IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e 
AMORTIZAÇÃO 

11.1Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisi-
ção reduzido por depreciação acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A 
depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com base na vida útil estimada 
dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das 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 ATENDI-
MENTOS

12.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos 
provenientes de subvenções e convênios.

NOTA 13 – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDI-
MENTOS

13.1 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 totalizando R$ 32.625,00 

(Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais, gratuidades essas objeto de pres-
tação de contas nos respectivos órgãos governamentais convenentes, todas para desen-
volvimento de atividades de assistência social, para atendimento de criança e adoles-
cente de 06 à 15 anos, em regime de Acolhimento Institucional, em atendimento ao 
artigo 90, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Número de 
atendidos em regime permanente 31 (trinta e um), crianças e adolescentes, com média 
anual de 3.200 (três mil e duzentos) atendimentos aproximadamente. 

NOTA 15 – DEMONSTRAÇÃO CUSTO x VALOR RECONHECIDO
15.1 Não se aplica, eis que o valor reconhecido cobriram os custos dos serviços 

prestados.

 

15.1 Não se aplica, eis que o valor reconhecido cobriram os custos dos 

serviços prestados. 

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

BALANÇO PATRIMONIAL 
1 - Ativo 
1.1 Disponível 

  2018  2017 

Caixa  520,91 485,89 

Banco do Brasil – c/c 5131-4 1.991,77 5.071,79 

Banco do Brasil – c/c 48672-8 7.010,83 0,00 

TOTAL 9.523,51 5.557,68 

 

1.2 Aplicações Financeiras 

  2018  2017 

Banco do Brasil – Recursos Livres  4.453,00 

          

143,64 

Banco do Brasil – Recursos Convênios  5.681,53 10.279,24 

Banco do Brasil – Aplic Prox Período 5.681,53            5.489,96 

TOTAL 15.816,06 15.912,84 

 

 
 
1.3 Outros Créditos 

  2018  2017 

Adiantamento a Fornecedores  32.113,62 24.099,49 

Recurso Termo Colaboração a Receber 

Municipal 1.773,43 3.627,38 

Recurso Termo Colaboração a Receber 

Estadual 4.751,57 0,00 

Outros Valores a Receber 3.000,00 3.000,00 

Ingressos Filé a Receber 900,00 900,00 

ISS a Compensar 0,00 0,00 

Prêmio de Seguro a apropriar 0,00 0,00 

TOTAL 42.538,62 31.626,87 

 

 

1.4 Ativo Não Circulante 

1.4.1 Imobilizado 

  2018  2017 

Imóveis  50.000,00 50.000,00 

(-) Depreciação -26.457,99 -23.958,03 

Computadores e Periféricos   10.162,00 10.162,00 

(-) Depreciação   -9.075,41 -7.984,49 

Móveis e Utensílios 36.341,50 36.341,50 

(-) Depreciação -4.992,67 -3.473,35 

Obras e Benfeitorias  31.121,46 31.121,46 

(-) Depreciação -1.505,24 -1.199,12 

Instrumentos Musicais – Fanfarra  13.105,20 13.105,20 

(-) Depreciação -8.093,16 -7.289,16 

Equipamentos Eletrônicos 3.639,73 3.639,73 

(-) Depreciação -2.104,83 -1.541,49 

Veículos 44.614,20 44.614,20 

(-) Depreciação -44.614,20 -36.210,60 

Instrumentos Musicais 19.730,50 19.730,50 

(-) Depreciação -8.464,45 -5.984,89 

Instalações 6.975,11 6.975,11 

(-) Depreciação -2.542,94 -1.941,38 

Móveis e Utensílios de Cozinha 10.474,78 10.474,78 

(-) Depreciação -7.477,61 -6.381,65 

TOTAL VALOR ORIGINAL 226.164,48 226.164,48 

(-) Total da Depreciação 115.328,50 -95.964,46 

TOTAL 110.835,98 130.200,02 

 

 

2 – PASSIVO 

2.1 Obrigações 

  2018  2017 

Fornecedores 4.268,44 876,17 

Obrigações Trabalhistas 0,00 136,00 

Obrigações Tributárias 16,74 14,17 

Obrigações Trabalhistas – Esperança 

Estadual 2.668,77 0,00 

Obrigações Trabalhistas – Esperança 

Municipal 1.773,43 4.176,07 

Obrigações Tributárias – Esperança 

Estadual 592,52 0,00 

Obrigações Tributárias – Esperança 

Municipal 0,00 748,72 

TOTAL 9.319,90 5.951,13 

 

2.2 Outros Débitos  

  2018  2017 

Cheques a compensar  0,00 0,00 

Seguros a pagar 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 

 

2.3 Receitas Diferidas  

  2018  2017 

Rend Aplic Financeira  5.681,53 5.489,96 

TOTAL 5.681,53 5.489,96 

 

 

 

2.4 Recursos a Devolver   

  2018  2017 

Subvenção Comcriaja   0,00 1.429,13 

TOTAL 0,00 1.429,13 

 

2.5 Recursos de Subvenções   

  2018  2017 

Recurso Projeto Ponto de Cultura 5.681,53 5.489,96 

Comcriaja 0,00 0,00 

Comcriaja 0,00 0,00 

TOTAL 5.681,53 5.489,96 

 

2.6 Fundo Social (Patrimônio Social) 

  2018  2017 

Fundo Institucional 123.465,30 125.332,14 

Doações e Subvenções  41.444,93 41.444,93 

Resultado Exercício em curso  -7.322,02 -1.866,84 

TOTAL 157.588,21 164.910,23 

 

 

5 Gratuidades 

  2018  2017 

Projeto Esperança Municipal 8.867,15 43.700,91 

Projeto Esperança Estadual  23.757,85 0,00 

TOTAL 32.625,00 43.700,91 

 

 

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018. 

 

_____________________________________ 
 
_________________________________ 

JOSÉ LUIZ RAVAZI  
 

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
 

PRESIDENTE 
 

2SP026.168/O-8 

CPF: 122.445.108-24 
 

MAURILIO BENEDITO DELFINO 

    
CONTADOR CRC 1SP158.104/O-6 

 

TOTAL DO ATIVO

JOSÉ LUIZ RAVAZI  

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 594.053.688-34

JOSÉ LUIZ RAVAZI  
FUNÇÃO: PRESIDENTE

JOSÉ LUIZ RAVAZI  

CPF: 594.053.688-34

FUNÇÃO: PRESIDENTE

178.714 183.297          

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

CNPJ: 03.186.927/0001-56 - CRC: 2SP.026.168/0-8

MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6

                        

   LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
                  CNPJ: 03.186.927/0001-56
                         CRC: 2SP.026.168/0-8

              LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
                              CNPJ: 03.186.927/0001-56
                                    CRC: 2SP.026.168/0-8
                         MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

                          LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
                                        CNPJ: 03.186.927/0001-56
                                               CRC: 2SP.026.168/0-8
                                     MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
                       CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6
                                                  CPF: 028.461.048-83
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A CADA R$150,00 
EM COMPRA 
CONCORRA

40 Cortes
de Cabelo ou Barba

PaisD ia  dosPais
A P O I O :

Jaboticabal Catanduva

Cuidando de quem
 sempre cuida 
de você!

Energia Solar - Purificadores - Filtros - Torneiras Filtrantes - Acessórios
Manutenção e Instalação

Visitas 

agendadas

GRÁTIS

Av. General Glicério, 315
16 3202-6232 |  99226-1203

Prefeito Hori participa de posse da nova 
diretoria da Unesp de Jaboticabal

Tomaram posse 
na noite da última 
segunda-feira (05), 
no Salão Nobre da 
Unesp de Jabotica-
bal, o professor An-
tonio Sergio Ferrau-
do e a professora 

Janete Apparecida 
Desidério como novo 
diretor e vice-dire-
tora, respectivamen-
te, da Faculdade de 
Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV). 
O prefeito José Car-

Imóvel Residencial 2 dorms, Jd. Morumbi

maisAtivo
L E I L Ã O  J U D I C I A L

Leilão de imóveis

www.sbjud.com.br Telefone: (11) 4950-9660

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

Área total: 390m²

Lances inicial: R$ 175.328,89

Encerramento: 14/08/2019 - 14h

Loc.: Jaboticabal/SP

Área construída: 167,89m²

los Hori prestigiou o 
evento e desejou su-
cesso a eles.

“É com muito satis-
fação que participo 
de uma nova etapa 
que se inicia na Unesp 
de Jaboticabal. Posso 

dizer que nossa ad-
ministração manteve 
um ótimo relaciona-
mento com a direção 
da Unesp nos últimos 
anos e tenho certeza 
que agora não será 
diferente. Desejo ao 

professor Ferraudo e 
à professora Janete 
uma excelente e prós-
pera gestão”, disse 
Hori.

Ferraudo e Janete 

foram eleitos em 26 
de junho. O manda-
to é válido por dois 
anos.

Fotos: Bruna Ferrei-
ra Alves/FCAV Unesp
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Encontro da Av. Professor Vicente Quirino com a Rua Américo de Castro agora é de trânsito fácil

Prefeitura inaliza obra e resolve problema 
antigo no trânsito de Jaboticabal

A Prefeitura de Jabotica-
bal inalizou esta semana 
uma obra no bairro Apare-
cida que melhora o tráfego 
de veículos e dá mais segu-
rança para toda população. 
Problema antigo, o cruza-
mento da Av. Professor Vi-
cente Quirino com a Rua 
Américo de Castro recebeu 
intervenção da prefeitura 
que desapropriou e demo-
liu uma casa no local e re-
capeou o trecho que agora 
é de trânsito fácil.

“Era uma rua ‘estrangula-
da’ e hoje está totalmente 
preparada para mão dupla, 
aonde existe escoamento 
de trânsito para bairros e 

centro da cidade. Mais uma 
vez é a prefeitura traba-
lhando para realizar o me-
lhor para a população de Ja-
boticabal”, airma o prefeito 
José Carlos Hori.

A falta de visibilidade era 
o principal problema apon-
tado por quem transitava 
pela rua e após muitos anos 
foi resolvido. “Existia uma 
insegurança no trânsito. 
Para virar a rua, o motoris-
ta tem que icar buzinando 
para chamar a atenção de 
quem vem do outro lado, 
por exemplo, e evitar uma 
colisão. Era um desejo anti-
go que eu tinha e que con-
seguimos realizar”, inaliza.

Hori recebe visita da deputada Márcia Lia
O prefeito de Jaboti-

cabal, José Carlos Hori, 
recebeu em seu gabinete 
na manhã da última se-
gunda-feira (05) a Depu-
tada Estadual Márcia Lia 
(PT). Durante a visita, a 
parlamentar e o chefe do 
Executivo conversaram 
sobre as demandas do 
município e distritos.

“Fico muito feliz por 
essa visita da deputa-
da que sempre é muito 
cordial e solícita com 
os assuntos de Jabotica-
bal. Recentemente, por 
exemplo, adquirimos 
uma ambulância 0 km, 
após emenda de R$ 90 
mil destinada por ela. É 
uma ajuda e tanto para 

nossa Saúde”, disse Hori.
No encontro, Lia este-

ve acompanhada da ex-
-prefeita de Jaboticabal 
Maria Carlota Niero Ro-
cha. “Agradeço ao nosso 

secretário de Saúde, João 
Roberto, e também à Car-
lota, quem sempre inter-
mediaram esse contato 
com a deputada”, inaliza 
o prefeito.
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Prefeitura convoca quase 40 crianças 
para creches em Jaboticabal

A Secretaria de 
Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer con-
vocou nesta sema-
na mais 37 crianças 
que aguardavam por 
vagas em creches. 
O objetivo é zerar a 
demanda ainda este 
mês.

“Tínhamos por vol-
ta de 130 crianças 
na lista no início do 
mês, mas cerca de 
metade deste número 
ainda não tem idade 
para frequentar cre-
ches. Desta forma, 
acredito que na pró-
xima semana vamos 
convocar todas as 
crianças com idade 

que ainda faltam e 
zerar a demanda em 
2019”, comenta o se-
cretário da Pasta, Le-
onardo Yamazaki.

O secretário desta-
ca o trabalho reali-
zado pela equipe. “A 
atual gestão do pre-
feito Hori, quando 
assumiu em 2017, ze-
rou uma fila de mais 
de 800 crianças. Des-
de então nossa equi-
pe vem trabalhando 
bastante e de forma 
muito organizada 
vem mantendo as de-
mandas sob contro-
le. Agradeço a todos 
pela dedicação”, fina-
liza.  

AG ATENAS PAULISTA, SP
(16) 3209-3450. .'R
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ABC DOWN – JABOTICABAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

     O Sr. Antonio Luiz Fieno, presidente da Associação do Bem Comum ao Down de Jaboticabal – ABC DOWN, 

no uso de suas atribuições legais e com base no Estatuto Social, pelo presente edital convoca todos os 

associados, quites com suas obrigações, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada 

no dia 23 de Agosto de 2019 (vinte e três de agosto de dois mil e dezenove), às 18:30 horas, em primeira 

convocação e às 19:30 horas, em segunda convocação nas dependências da referida entidade a fim de 

deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia. 

A) Eleição da Diretoria Executiva 

B) B) Conselho Fiscal e Deliberativo 

 

Jaboticabal, 08 de Agosto de 2019 

 

Antonio Luiz Fieno 
Presidente da ABC DOWN 

 
 
 

Rua Juca Quito, 193 – Centro – Jaboticabal-SP 14870-260 – (16) 3204-25-00 
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 .TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Digital nº: 0004834-22.2018.8.26.0291
Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços
Exequente: Antonio Ramos de Morais Artesanato Me e outro
Executado: Carlos Renato Migose Cordeiro ME

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0004834-22.2018.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) CARLOS RENATO MIGOSE CORDEIRO ME, CNPJ 14.470.407/0001-
97, com endereço à Rua Professor Juvenal Passos Nogueira, 281, Residencial Bom Jesus, CEP
14876-087, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Antonio Ramos de Morais Artesanato Me e outro. 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$12.439,9, 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. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Jaboticabal, aos 14 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

fls. 56

502432 - Edital - Intimação do Devedor - Cumprimento de Sentença - NOVO CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1003437-08.2018.8.26.0291
Classe: Assunto: Interpelação - Inadimplemento
Requerente: Ccg Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro
Requerido: João Borges de Oliveira e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1003437-08.2018.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) DULCINEIA GOMES, Brasileiro, Casada, Prendas do Lar, RG 50.223.575-5,
CPF 371.579.028-85, com endereço à Rua Annibale Felippelli, 510, Planalto Italia, CEP
14890-467, Jaboticabal - SP, que lhe foi proposta uma ação de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL por
parte de CEM Empreendimentos Imobiliários EIRELI e CCG Empreendimentos Imobiliários
LTDA, alegando em síntese que, através do Instrumento Particular de Promessa de Compromisso
de Compra e Venda, celebrado em 08/12/2008, os notificados João Borges de Oliveira e
Dulcineia Gomes, adquiriram dos notificantes o Lote 107, quadra 04, do loteamento denominado
'Residencial Bom Jesus', estando inadimplente em relação às parcelas vencidas no período de
outubro/2015 a junho/2018, totalizando a dívida real de R$24.591,57 (vinte e quatro mil,
quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), atualizada em junho/2018.
Encontrando-se a notificada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
NOTIFICAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 18 de
julho de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Vereadora Dona Cidinha renuncia 
ao cargo de 1ª Secretária

Câmara Municipal de Jaboticabal aprova REFIS 
2019 e mais 14 projetos

A partir do dia 02 de 
setembro, os contri-
buintes de Jaboticabal 
poderão acertar suas 
contas com o Municí-
pio contando com re-
dução ou até mesmo 
perdão dos juros e 
multa de mora. A maté-
ria (Projeto de Lei Com-
plementar nº 28/2019), 
encaminhada à Câmara 
Municipal em regime 
de urgência pelo Poder 
Executivo, e incluída 
para votação na Ordem 
do Dia da sessão ordi-
nária de segunda-feira 
(05/08), foi aprovada 
em 1º turno por maio-
ria, com apenas um 
voto contrário, do ve-
reador Beto Ariki (PSL). 
Com o resultado, o pro-
jeto precisou ser sub-
metido a 2ª discussão e 
votação em sessão ex-
traordinária, convoca-
da pelo Presidente da 
Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, na sequ-
ência da ordinária, que 
acabou aprovado em 
deinitivo pelo mesmo 
resultado.

O projeto, que ins-
titui o Programa de 
Recuperação Fiscal 
(REFIS) em Jaboticabal 
para este ano, possi-
bilitará ao contribuin-
te a regularização de 
débitos tributários e 
não tributários venci-
dos até 30 de junho de 
2019, inscritos ou não 
em dívida ativa. O con-
tribuinte poderá optar 
pelo pagamento à vista 
ou parcelas mensais. 

Quem izer o paga-
mento integral, à vista, 
de 02 de setembro a 18 
de outubro, não pagará 
juros e nem multa de 

mora; quem pagar inte-
gralmente de 21 de ou-
tubro a 29 de novem-
bro, terá desconto de 
90% dos juros e multa 
de hora; e quem izer 
o pagamento à vista de 
02 de dezembro a 20 
de dezembro, contará 
com anistia de 80% dos 
juros e multa de mora. 

Para quem escolher 
pagar parcelado, de 02 
de setembro a 18 de 
outubro, poderá divi-
dir em 12 vezes, com 
desconto de 60% dos 
juros e multa de mora; 
de 21 de outubro a 29 
de novembro, o débito 
poderá ser parcelado 
em 10 vezes, com anis-
tia de 50% dos juros e 
multa de mora; e para 
quem preferir pagar de 
02 de dezembro a 20 
de dezembro, poderá 
parcelar em seis vezes, 
e terá desconto de 40% 
dos juros e multa de 
mora.

Para ingressar no RE-
FIS, o contribuinte de-
verá fazer o pedido por 
meio de requerimento 
na Prefeitura. Infrações 
de trânsito, multas con-
tratuais e parcelas refe-
rentes aos pagamentos 
de aquisição de lotes 
industriais não entram 
no benefício.

Outros quatro proje-
tos foram incluídos e 
aprovados por unani-
midade: o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
68/2019, de autoria 
do vereador Pretto Mi-
randa Cabeleireiro (Ci-
dadania), que outorga 
Título de Cidadão Ja-
boticabalense a Sandro 
Carvalho de Araújo; o 

Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 69/2019, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
que outorga Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se ao deputado fede-
ral Samuel Moreira da 
Silva Junior; o Projeto 
de Lei nº 237/2019, de 
autoria do Executivo 
Municipal, que revoga 
a Lei nº 4.782, de 11 
de julho de 2016, que 
concedia uso de imó-
vel localizado à Rua 
São Sebastião nº 163, 
à ACIAJA, por esta não 
ter mais interesse na 
concessão; e o Projeto 
de Lei nº 245/2019, de 
autoria do vereador Sa-
muel Cunha, que deno-
mina o Coreto da Praça 
“Margarida Raymundo 
Berchieri”, de “Pastora 
Fidelcina de Oliveira 
Clarindo”.

PAUTA ORIGINAL – 
Por sua vez, o Substi-
tutivo ao Projeto de Lei 
nº 203/2019, de auto-
ria do Executivo, que 
cria duas vagas para o 
cargo de Vice-Diretor 
de Escola no Quadro do 
Magistério Público Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
foi aprovado por maio-
ria em 1ª discussão e 
votação, com voto con-
trário de Ariki, e vol-
tou a ser apreciado em 
2º turno na sessão ex-
traordinária realizada 
logo após a ordinária.

Já o projeto que auto-
riza a concessão de ex-
ploração dos serviços 
públicos de adminis-
tração do Terminal Ro-
doviário do Município 
de Jaboticabal (Proje-
to de Lei nº 201/2019) 
sofreu pedido de vista 

pelo prazo máximo re-
gimental, de 10 dias, 
feito pelo vereador 
Pepa Servidone (Cida-
dania). Segundo o líder 
do governo na Câma-
ra, a medida foi toma-
da para garantir o sa-
neamento de dúvidas 
de alguns vereadores 
acerca da matéria.

Os nove projetos de-
nominando ruas em 
dois loteamentos do 
município foram apro-
vados por unanimida-
de: o PL 220/2019, de 
autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), que 
denomina a “Avenida 
01”, do Loteamento Co-
lina do Bosque, de “Ve-
reador Carlos Roberto 
Dé Berchielli”; os pro-
jetos de lei de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que de-
nomina a “Rua F”, do 
Loteamento Colina do 
Bosque, de “Valentino 
Bianco” (PL 221/2019); 
o que denomina a “Rua 
G”, do Loteamento Co-

lina do Bosque, de 
“Ivan Paulo Marques” 
(PL 224/2019); o que 
denomina a “Rua H”, 
do Loteamento Coli-
na do Bosque, de “Jo-
aquim Marques” (PL 
225/2019); o que deno-
mina a “Rua B”, do Lote-
amento Heiland no Dis-
trito de Córrego Rico, 
de “Orvilho Pinelli” (PL 
228/2019); o que de-
nomina a “Avenida C”, 
do Loteamento Heiland 
no Distrito de Córrego 
Rico, de “Irineu Cavi-
chiolli” (PL 229/2019); 
além dos projetos de 
lei de autoria do ve-
reador Pretto Miranda 
Cabeleireiro, que de-
nomina a “Rua A”, do 
Loteamento Colina do 
Bosque, de “Dita Preta” 
(PL 232/2019); o que 
denomina a “Rua B”, do 
Loteamento Colina do 
Bosque, de “Devair Lei-
te” (PL 233/2019); e o 
que denomina as “ruas 
C e D”, do Loteamento 
Colina do Bosque, de 

“Mirthes Ribeiro” (PL 
234/2019).

RENÚNCIA – Durante 
a sessão ordinária foi 
lido o ofício de renún-
cia do então 2º Secre-
tário da Mesa Diretora, 
vereador Ednei Valên-
cio (PR), icando efeti-
vada. Ainda durante o 
Expediente da sessão, 
o vereador Daniel Ro-
drigues (PSC) também 
pediu renúncia do car-
go de Vice-Presidente 
da Mesa. O ofício foi 
lido em plenário e efe-
tivado. O parlamentar, 
assim como Valêncio, 
alegou cunho pessoal 
para a decisão. A nova 
eleição para os cargos 
de Vice-Presidente e 2º 
Secretário será na pró-
xima sessão ordinária, 
marcada para o dia 19 
de agosto.

Conira as sessões 
ordinária e extraordi-
nária de segunda-feira 
(05/08) na WEBTV da 
Câmara.

Eleição para a 1ª 
secretaria será no dia 
2 de setembro por 
força do Regimen-
to Interno da Casa 
(Art. 22), já que o ofí-
cio deve ser lido na 
sessão do dia 19 de 
agosto.

A vereadora Dona 
Cidinha (PRB) pro-
tocolou no final da 
tarde de terça-feira 
(06/08) o ofício de 
sua renuncia ao car-
go de 1ª Secretária 
da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. O ofício 
será lido na próxima 
sessão ordinária, dia 

19 de agosto, para a 
efetivação da renún-
cia.

A parlamentar é 
a terceira integran-
te da Mesa Diretora 
eleita, em dezembro 
de 2018 para o Biênio 
2019-2020, a pedir 
renúncia do cargo. 
O primeiro foi Ednei 
Valêncio, no final de 
julho, que renunciou 
ao cargo de 2º Se-
cretário. Depois foi 
a vez do então Vice-
-Presidente, Daniel 
Rodrigues, também 
renunciar durante a 
sessão ordinária da 
última segunda-fei-

ra (05/08), ambas já 
efetivadas. De acor-
do com os ofícios, as 
decisões foram toma-
das por motivos de 
cunho pessoal.

A eleição para os 
cargos de 2º Secretá-
rio e Vice-Presidente 
ocorre na próxima 
sessão ordinária, no 
dia 19 de agosto. Já a 
eleição para a 1ª se-
cretaria, será no dia 
2 de setembro por 
força do Regimen-
to Interno da Casa 
(Art. 22), já que o ofí-
cio deve ser lido na 
sessão do dia 19 de 
agosto.
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Com recursos próprios, prefeitura investe 
R$ 126 mil na compra de Raio X digital

Secretaria de Saúde informa que novo equipamento será instalado na Unidade de Pronto Atendimento

A prefeitura de Jabo-
ticabal decidiu inves-

tir recursos próprios 
na compra de um mo-

derno equipamento de 
Raio X digital que será 

utilizado prioritaria-
mente na Unidade de 
Pronto Atendimento. 
O investimento é de 
aproximadamente R$ 
126 mil.

Além da agilidade, 
o Raio X também gera 
economia por não pre-
cisar de ilmes que 
eram utilizados nas 
máquinas convencio-
nais. “Os equipamentos 
antigos utilizam placas 
de ilme que passam 
por revelação. Já na ra-
diograia digital direta, 
os raios-X são captura-
dos por uma placa de 

circuitos sensíveis à 
radiação, que gera uma 
imagem digital e a en-
via ao computador na 
forma de sinais elétri-
cos. Acredito que essa 
economia pode chegar 
a R$ 270 mil por ano”, 
ressalta o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

Mutirão de ultrasso-
nograia – No último 
inal de semana, a Se-
cretaria de Saúde reali-
zou mais uma etapa do 
mutirão de exames de 
ultrassonograia na Uni-
dade da Mulher. Em bre-

ve está agendado mais 
uma etapa do mutirão 
de catarata e pterígio. 

“Atendendo um pe-
dido do prefeito José 
Carlos Hori, trabalha-
mos diariamente para 
melhorar a saúde de 
nossa cidade. O desaio 
é grande, mas os frutos 
estão sendo colhidos. 
Com o auxílio de to-
dos os funcionários da 
rede de saúde, estamos 
avançando considera-
velmente e quem ga-
nha com isso é a nos-
sa população”, inaliza 
João Roberto.  


