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Reis 2019: 
contribuintes já 

podem procurar o 
Sistema Prático

Começou a valer o REFIS 2019. Os interessados 
em quitar débitos com a prefeitura já podem pro-
curar o Sistema Prático com a documentação ne-
cessária. O Programa de Recuperação Fiscal garan-
te 100% de anistia dos juros e multas para quem 
pagar à vista. 

Atendimento no Sistema Prático 
acontece das 8h às 16h30

Caminhada Passos que Salvam: adquira seu 
kit e ajude o Hospital de Amor

Uma reunião segui-
da de palestra abordou 
a importância do diag-
nóstico precoce nos ca-
sos de câncer infantil e 
marcou o lançamento 
da campanha “Passos 
que Salvam” em Jaboti-
cabal. Vários segmentos 
da sociedade se uniram 
para colaborar com a ca-
minhada que acontece 
no dia 24 de novembro 
(domingo), às 8h. 

Prefeitura começa a chamar os primeiros 
classiicados da Frente de Trabalho

A Secretaria de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social informa 
que começou a encami-
nhar via Correio as con-
vocações dos primeiros 
colocados na classifica-
ção geral do Programa 
Emergencial de Auxílio 
ao Desemprego, conhe-
cido como Frente de 
Trabalho.

Pessoas que apresentaram informações falsas serão desclassificadas

7 de Setembro será 
comemorado com 

desile cívico

A comissão organizadora do 7 de Setembro 
preparou um desfile cívico para comemorar a 
Independência do Brasil com toda população 
de Jaboticabal. 

Programação está prevista 
para as 8h, com saída do 

Ginásio de Esportes

5ª edição do Rock Solidário será neste inal de semana
Após muita ex-

pectaviva, enfim 
chega a semana 
que antecede a 5ª 
edição do Rock 
Solidário. 18 ban-
das confirmaram 
presença no even-
to que terá parte 
da renda rever-
tida ao Asilo São 
Vicente de Paulo. 

Bandas se apresentam na Concha Acústica nos dias 6 e 7 de setembro

11ª Semana de Prevenção do Câncer 
Ginecológico começa no dia 30 de setembro
A tradicional Semana de Preven-

ção do Câncer Ginecológico já tem 
data. Promovido pela Prefeitura de 
Jaboticabal e idealizado pelo médi-
co ginecologista da rede municipal, 
Dr. Edu Fenerich, o evento deste 
ano acontece de 30 de setembro 
até 04 de Outubro.

Exposição 
“Ser Naïf” 
chega à 

Jaboticabal

EMEB “ Prof° Milton Mattos Braga” 
lança projeto Cartas do Amor

Uma iniciativa dos alunos da 3ª série da EMEB 
Milton Mattos Braga trouxe para sala de aula 
aprendizado, solidariedade e valores. Escrevendo 
cartas, a professora responsável trabalhou a es-
trutura textual, mas com um objetivo diferente: 
levar amor às crianças assistidas pela Casa Aco-
lhedora do Vovô Antônio de Barretos, em trata-
mento de câncer no Hospital de Amor.
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MP arquiva denúncia contra suposto 
parcelamento irregular de solo em Jaboticabal

O vereador Daniel 
Rodrigues (PSC) ocu-
pou a tribuna na ses-
são ordinária dessa 
segunda-feira (02/09), 
na Câmara Municipal de 
Jaboticabal, para enal-
tecer o projeto de Ha-
bitação de Interesse So-
cial e o arquivamento, 
pelo Ministério Público 
do Estado de São Paulo 
(MP-SP), de uma denún-
cia sobre um suposto 
parcelamento irregular 
de solo, no município, 
envolvendo o parla-
mentar e a Associação 
de Desenvolvimento de 
Jaboticabal (ADEJA).

“... O promotor Dr. 
Renato acompanhou 
todo o processo duran-
te praticamente quase 
dez meses. Acompa-
nhou a conta bancária, 
todo o processo de pro-
jetos, os impostos da 
prefeitura. A prefeitura 
também encaminhou 
todos os documentos 
necessários, e o promo-
tor chegou à conclusão 
que não há irregulari-
dade nenhuma no pro-
jeto habitacional... e ele 
arquivou o caso. Mas 
o que eu não consigo 
entender, senhor presi-
dente, como as pesso-
as são maldosas. Elas 
falam que estão preo-
cupadas com a popula-
ção, mas a gente nunca 
vê eles fazendo nada de 
bom... e ficam em re-
des sociais só falando 
abobrinhas. Então fico 
muito triste porque de 
uma forma ou de outra 
está tentando destruir 
o sonho das famílias, 
que tem o sonho de ter 
a sua casa própria...”, 
disse o vereador duran-

te seu pronunciamento 
na sessão. [Assista a 
íntegra do discurso na 
sessão ordinária do dia 
02/09/2019]

Em um pedido de 
aparte, o vereador Pepa 
Servidone (PPS), apoiou 
Rodrigues: “na realida-
de ninguém taca pedra 
em árvore que não dá 
fruto. Você tá tentando 
trazer uma coisa gran-
diosa pra cidade... mas 
tem que lutar. Você não 
vai poder desanimar. 
Você sabe que dentro 
da administração o que 
puder fazer vão fazer. 
Mas as denúncias não 
vão parar. Vão trazer 
vídeo de fora...”, disse 
Servidone.

Segundo Daniel Ro-
drigues, cerca de 600 
famílias participam da 
compra coletiva de uma 
área no Sítio Cerradi-
nho. “... Graças a Deus, 
as coisas estão cami-
nhando muito bem. Es-
tamos já na aprovação 
do [projeto] urbanís-
tico, dos projetos de 
água, esgoto”, contou o 
parlamentar.

ENTENDA O CASO 
– Em abril de 2017, o 
vereador Daniel Rodri-
gues apresentou a cerca 
de duas mil pessoas, no 
Ginásio de Esportes “Al-
berto Bottino”, o proje-
to de habitação de Inte-
resse Social, idealizado 
na capital paulista pelo 
deputado estadual Mar-
cos Zerbini.  De acordo 
com o parlamentar, o 
projeto Habitacional de 
Interesse Social é uma 
modalidade de compra 
coletiva de uma área de 
terra para a implanta-
ção de um loteamento 

de interesse social por 
meio de uma associa-
ção sem fins lucrativos, 
constituída no muni-
cípio para este fim. 
“Seguimos tudo o que 
manda a lei federal nº 
6766, de dezembro de 
1979, que rege o parce-
lamento do solo”, disse 
Rodrigues.

De lá pra cá, centenas 
de famílias aderiram à 
ideia, e fizeram a aqui-
sição coletiva de uma 
porção de terra do Sítio 
Cerradinho, com o ob-
jetivo de transformar o 
local em um loteamento 
para habitações sociais.

O projeto chamou a 
atenção e foi alvo de 
denúncia feita pela As-
sociação dos Amigos 
de Jaboticabal (AMA-
JAB) ao Ministério pú-
blico. Em 14 de julho 
de 2018, o MP instau-
rou o inquérito civil 
n°14.0308.0000750

/2018-7. A denúncia 
noticiava que o verea-
dor Daniel Rodrigues, 
juntamente com seu 
assessor à época, Eliel 
Farias Vieira, e a ADEJA, 
estariam promovendo 
parcelamento irregular 
de solo urbano no Sítio 
Cerradinho, em Jaboti-
cabal. Além disso, a de-
núncia pedia improbi-
dade administrativa ao 
prefeito pela suposta 
cessão de maquinários 
e funcionários para exe-
cução de projeto parti-
cular.

Após as apurações, 
o Promotor de Justiça 
Renato Dias de Cas-
tro Freitas, responsá-
vel pela Promotoria de 
Justiça da Habitação 
e Urbanismo de Jabo-

ticabal, decidiu pelo 
arquivamento. Para o 
promotor, “o projeto 
idealizado pelo Deputa-
do Estadual Marcos An-
tônio Zerbini e lançado 
no município de Jaboti-
cabal através do vere-
ador Daniel Gonçalves 
Rodrigues e seu asses-
sor Eliel Farias, se con-
cretizado nos termos 
em que apresentado, 
não feriria a legislação 
vigente... A Associação 
de Desenvolvimento 
de Jaboticabal está re-
gularmente constituí-
da... sua atuação visa 
incentivar e organizar 
eventuais interessados 
na aquisição coletiva 
de uma gleba de terras 
em formato associativo 
com o propósito de fu-
tura implantação de lo-
teamento habitacional 
de interesse social”.

Por unanimidade, o 
Conselho Superior do 
Ministério Público ho-
mologou no dia 30 de 
julho o arquivamento 

da denúncia, remetido 
os autos à Comarca de 
Jaboticabal no dia 30 de 

agosto, conformo docu-
mento abaixo:

Prefeitura convida empresários para participar da 2ª 
edição da Semana de Gastronomia

Após a primeira reu-
nião e a definição de 
detalhes importantes 
do evento, a Secretaria 
de Indústria, Comércio 
e Turismo convida os 
empresários do ramo 
de alimentação para 
compor a 2ª edição da 
Semana de Gastrono-
mia de Jaboticabal. Até 
o momento, 20 estabe-
lecimentos confirma-
ram presença.

A 2ª Semana de Gas-
tronomia quer apre-
sentar à nossa região 
todo potencial de Ja-
boticabal. “Contamos 
com diferentes opções 
de pratos e estabeleci-
mentos, para todos os 
gostos e bolsos. Ano 
passado o balanço fi-
nal foi positivo. Espe-
ramos repetir a dose 
e superar nossas ex-
pectativas em relação 

Neste ano, semana acontece entre 22 e 29 de setembro
à segunda edição da 
Semana de Gastrono-
mia”, explica o secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, José 
Vantini Junior. 

O objetivo da Sema-
na de Gastronomia é 
atrair a população para 
conhecer mais da di-
versidade gastronômi-
ca local. Mais informa-
ções pelo telefone (16) 
3203-3398.
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A empresa ZAVITOSKI & OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 02.969.057/0001-29 e na I.E. 391.046.837.119, vem informar o 
EXTRAVIO das reduções Z do nº 127882 a 127909, referente ao 
equipamento de marca BEMATECH, modelo MP-2100 TH FI, Nº 
Ordem 0001, Nº Fabricação BE050769200107004940, para fi ns de 
cessação defi nitiva de uso por “memória fi scal esgotada”, conforme 
atestado de intervenção nº 8372 de 30/10/2014.

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-
lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-
ferir!!!  (16)3202-1986.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatu-
to Social, convoca seus associados quites com a tesou-
raria, para realização de Assembleia Geral Ordinária a 
ser realizada no próximo dia 16 de Setembro de 2019, 
na sede do clube, às 19:00 horas em primeira convo-
cação com metade mais um dos sócios e após 30 mi-
nutos, em segunda convocação com qualquer numero, 
para tratativa de assuntos de interesse dos associados e 
prestação de contas da diretoria.

Estephan Hani Ferreira de Matos
Presidente

Quem na vida já não 
teve que tomar uma de-
cisão difícil? Creio que 
todos. Alguns tiveram 
que deixar certas coi-
sas para trás, para não 
tomar a decisão errada. 
Outros, porém nem tan-
to, mas todos um dia ti-
veram que decidir entre 
fi car sentado esperan-
do acontecer ou levan-
tar e lutar até vencer. 
Talvez hoje, você este-

Pr. Anastácio Martins

DECISÃO DIFÍCIL 
ja ao ponto de desistir 
de tudo, pensando que 
este é o melhor cami-
nho, mas não é; você 
deve ter muita paciên-
cia e muita calma e não 
chute o balde, nem jo-
gando a toalha, porque 
as coisas vão melhorar. 
Eu não sei qual é a de-
cisão que você tem que 
tomar, mas de uma coi-
sa eu sei, se você buscar 
a direção de Deus, Ele 
vai te guiar no caminho 
certo e te dar sabedoria 
e conhecimento. Muitos 
foram precipitados e 
perderam grandes opor-
tunidades e quando se 
deram por conta, já ti-
nham estragado tudo. 
nunca faça nada para 
impressionar ninguém, 
porque depois que você 

cair em si, será muito 
tarde. 

Quando Esau, fi lho de 
Isaque chegou do cam-
po com muita fome, viu 
seu irmão Jacó prepa-
rando um guisado mui-
to saboroso, não pensou 
duas vezes porque es-
tava desesperado para 
comer. Sem noção, ele 
vendeu o direito da pri-
mogenitura, ou seja, ele 
tinha o direito de todas 
as bênçãos, mas despre-
zou por um prato de co-
mida. Quando ele se ar-
rependeu, já era tarde. 
Foi uma decisão difícil, 
porque ele não orou ao 
SENHOR Deus, para sa-
ber o que fazer e depois 
se arrependeu e buscou 
com lágrimas, mas não 
teve como voltar atrás. 

Quando você estiver 
diante de alguma situa-
ção e se alguém te obri-
gar a tomar uma deci-
são difícil. Se te falar é 
pegar ou lagar, não pen-
se duas vezes, LARGA, 
porque não é de Deus. 
(Gênesis 25:29). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nosso 
programa: A Verdade da 
Palavra. Diáriamente 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. 

ALÉM DA BELEZA! Tabata Santi

Dona de uma beleza 
que fascina, a modelo 
e Miss Ribeirão Preto 
2019 (26), foi lapidada 
desde os 12 anos de 
idade. Hoje é craveja-
da de carisma, talento, 
humildade, dedicação 
e profi ssionalismo. 
Agenciada pela First 
Models a bela é apon-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

tada para arrasar no  
mundo da moda e tem 
tudo para voar alto. 
Apesar de ser forma-
da e atuar em Gestão 
fi nanceira, Tabata con-
cilia seu trabalho e sua 
agenda que se divide 
em trabalhos na mode-
lagem e concursos de 
beleza.

Sua beleza e desen-
voltura já estampou 
trabalhos para comer-
ciais e desfi les, além de 
estilistas  Odilon Pas-
sos,  Alex Tamborim, 
Casa Noiva, Revista 
D”luxo, Catálogo Rock 
Fit.

Altura: 1,73
Manequim: 38
Cintura: 63
Busto: 89 
De olho nela!

Palestra aborda “Ferramentas e Conceitos para Inovar”
Os empreendedores 

de Jaboticabal participa-
ram, na quinta-feira (5), 
de palestra promovida 
pela FATEC, Prefeitura 
de Jaboticabal, SEBRAE-
-SP, Incubadora Empre-
sarial e Instituto Tecno-
lógico de Jaboticabal.

“Os participantes co-
nheceram mais o pa-
norama e fases de uma 
start-up, entendendo 
como entrar, se estabi-
lizar e passar pela rup-
tura deste mercado”, 
ressalta a diretora da 
Central do Empreende-
dor, Vanessa Gonçalves.

Prefeitura melhora o tráfego na JBT 333

A Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente traba-

lhou nos últimos dias 
na melhoria da JBT 333. 
Parte da estada rural 

foi cascalhada para me-
lhorar o tráfego de veí-
culos e escoamento da 

safra.
“Esse trecho fi ca pró-

ximo ao cemitério da 
Lusitânia e nossa equi-
pe cascalhou um tre-
cho de 250 metros. In-
tensifi camos as ações 
nas últimas semanas 
para que no período 
das chuvas tudo esteja 
organizado”, informa o 
secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto. 
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CULTURA
Exposição “Ser Naïf” chega à Jaboticabal

De 9 de setembro a 6 
de outubro, Jaboticabal 

receberá a mostra “Ser 
Naïf”, uma exposição 

itinerante com traba-
lhos dos artistas plásti-
cos Con Silva, de Bata-
tais, e Blanco Castro, de 
Jaboticabal. Estarão ex-
postas 24 obras repre-
sentativas desses dois 
artistas da pintura naïf 
do interior paulista e, 
ao longo de cada mon-
tagem da exposição, é 
realizada uma ofi cina 
de sensibilização sobre 
esse estilo de arte.

Com curadoria de 
Thaís Creolezio, pro-
dução-executiva de Ro-
drigo Touso e coorde-
nação geral de Larissa 
Rizzatti, a exposição é 
resultado do Edital de 
Chamada Pública para 
Exposições Itineran-
tes da ACAM Portinari 
com o Sistema Estadual 

de Museus (SISEM-SP) – 
instância da Secretaria 
de Cultura e Economia 
Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo. 

Concebida para cir-
cular por oito cidades 
da região, o Museu His-
tórico de Jaboticabal 
Aloísio de Almeida será 
a sétima parada da ex-
posição. Anteriormen-
te “Ser Naïf” passou por 
Franca, Batatais, Jardi-
nópolis, Cravinhos, São 
Simão e Dumont. 

Em Jaboticabal a 
ofi cina acontecerá 
no dia 24/09, às 9h, 
no Museu Histórico. 
As inscrições serão 
feitas exclusivamen-
te pelo telefone (16) 
(32031126) e as vagas 
são limitadas.

Feira do Livro de Batatais reuniu 15 mil visitantes
Durante seis dias, a 

festa literária promoveu 
35 atividades culturais 
entre contações de his-
tórias, palestras, shows 
musicais, peças teatrais, 
espetáculos circenses e 
sessões de cinema – com 
programação para todas 
as idades

Ribeirão Preto (SP), 3 
de setembro de 2019 – A 
8ª Feira do Livro de Ba-
tatais encerrou sua pro-
gramação com um sal-
do positivo: cerca de 15 
mil pessoas circularam 
pela festa literária, entre 
esse público, aproxima-
damente 9 mil estudan-
tes se envolveram nas 
performances de conta-
dores de histórias, nos 
espetáculos teatrais, nos 
musicais de abertura e 
encerramento do evento 
e nas sessões de cinema.

Neste ano, a agenda 
também levou para a Pra-
ça Cônego Joaquim Alves 
(Praça Matriz) atividades 
de formação para profes-
sores. Uma delas “Edu-
cação e HQ: uma sala de 
aula que está no gibi”, 
com o grupo NerdebateS. 
A atividade aconteceu no 
dia 27 de agosto e reu-
niu cerca de 200 educa-
dores da cidade. O grupo 
mostrou como é possível 
incrementar aulas com o 
uso de quadrinhos, deu 
dicas e trocou experiên-
cias com os docentes.

Para a professora da 
rede municipal, Neusa 
Galante, foi fundamen-
tal a Feira do Livro tra-
zer esta temática. Na 
ótica dela, o gibi é mui-
to importante e facili-
ta o processo de leitura 
dos alunos. “Eu sempre 
amei gibis. A criança se 
interessa principalmente 
pela Turma da Mônica. 
Os quadrinhos acabam 
infl uenciando muito no 
que os estudantes leem. 
Além de diverti-los, tam-
bém os educa”, analisa.

O professor de artes 
da Prefeitura Municipal, 
Mauricio Puntel Fiori, que 
atua na educação infantil 
e no ensino fundamental, 
comentou que a palestra 
mostrou aos professores 
como utilizar diferentes 
ferramentas em sala de 
aula e analisou os recur-
sos possíveis que elas 
oferecem. “No caso dos 
quadrinhos, eles podem 
nos auxiliar, pois é pos-
sível perceber a questão 
da narrativa, da arte, 

os diálogos, interpreta-
ções e os assuntos que 
eles abordam. É possível 
mostrarmos aos alunos 
diversos tipos de quadri-
nhos para certos tipos de 
conversas e isso fomenta 
o debate em sala de aula, 
as informações, fontes e 
referências, o que se tor-
na até uma fonte de pes-
quisa”, explica.

O destaque da progra-
mação para formação de 
professores foi a palestra 
“A Educação como forma-
ção humana”, ministrada 
pelo professor César Nu-
nes, no dia 28 de agosto 
(à noite), aberta a profes-
sores e à população. Nu-
nes é fi lósofo, educador 
e professor da Unicamp. 
Escreveu 33 livros e for-
mou pesquisadores em 
Educação pelo Brasil. É 
coordenador do Grupo 
de Pesquisas PAIDEIA.

Cesar Nunes destacou 
em sua apresentação que 
a educação é a maior he-
rança que uma sociedade 
pode deixar para os seus 
fi lhos. Segundo o educa-
dor, a escola que dese-
jamos construir, precisa 
superar as marcas da es-
cola do passado, que só 
formava pessoas para o 
mercado de trabalho, de 
forma a produzir obedi-
ência, com visão de mun-
do controlada e seguran-
ça militar. “Escola para 
mim não é nada disso. É 
a libertação de espírito 
e da cultura, a prepara-
ção para a convivência, a 
tolerância social, o res-
peito, a diversidade das 
pessoas, a educação am-
biental e sustentabilida-
de”, destacou.

Durante sua palestra, 
Nunes enfatizou que é 
preciso que os profes-
sores estejam aptos a 
preparar gerações para 
respeitar a vida. “Esse é 
o fundamento da educa-
ção da escola”. Ele ainda 

mencionou que o profes-
sor deve ter consciência 
do seu papel como agen-
te que transmite a cul-
tura, prepara gerações, 
fazendo a união entre a 
geração mais antiga e a 
atual. “Depois dos pro-
fessores, vem a leitura e 
o livro - não existe outra 
ferramenta no mundo 
capaz de ser maior trans-
missor e produtor de ci-
dadania e cultura como a 
leitura, que é a base da 
democratização do co-
nhecimento”.

Por último, o pales-
trante mostrou à plateia 
lotada a necessidade 
do acesso à cultura e às 
expressões culturais, o 
folclore, a arte. “Essas 
são as três medidas para 
humanizar a escola e a 
sociedade e, preparar 
uma outra possibilida-
de de globalização, que 
não seja apenas fi car 
no celular, falar com o 
mundo todo ou viajar 
para a Disneylândia. A 
globalização é entender 
a cultura humana desde 
sua formação e ainda a 
preservar para que ou-
tras gerações do futuro 
possam participar dela”, 
concluiu.

Balanço
Para o secretário de 

educação de Batatais, 
Victor Hugo Junqueira, 
a Feira cumpriu os seus 
objetivos de estimular a 
leitura, difundir cultura 
e conhecimento. Nesta 
edição, todos os alunos 
da rede municipal pude-
ram participar do evento 
e adquirir o livro de sua 
escolha, por meio do che-
que-livro no valor de R$ 
22,00, que foi disponi-
bilizado pela Prefeitura 
Municipal. “Além disso, a 
Feira conseguiu envolver 
a população batataense, 
que esteve presente em 
várias atividades”.

O secretário também 

destacou o valor da par-
ceria da Prefeitura Mu-
nicipal de Batatais com 
a Fundação do Livro e 
Leitura de Ribeirão Pre-
to. “Foi essencial para o 
sucesso do evento, pois 
permitiu ampliar a pro-
gramação com qualida-
de, atendendo todos os 
públicos”.

Para a presidente da 
Fundação do Livro de 
Ribeirão Preto, Dulce Ne-
ves, a realização da Feira 
do Livro de Batatais em 
parceria com a Funda-
ção consolidou objetivos 
que a entidade possui 
para disseminar a leitura 
e literatura na região me-
tropolitana de Ribeirão 
Preto e estabeleceu um 
marco histórico nesta 
busca. “Essa é mais uma 
importante festa literá-
ria que possibilitou, de 
forma gratuita, o acesso 
de todos à leitura, apro-
ximando o público de to-
das as idades à cultura e 
às diferentes formas de 
arte”, explica.

Feira do Livro de Bata-
tais

Os homenageados da 
8ª Feira do Livro de Ba-
tatais foram o criador da 
Turma da Mônica, Mau-
ricio de Sousa (escritor 
homenageado), Shirley 
Baldochi (homenageada 
local) e o patrono per-
manente, José Olympio. 
As atrações reuniram 
contações de histórias, 
palestras, apresenta-
ções musicais, peças 
teatrais, espetáculos 
circenses e sessões de 
cinema. A programação 
foi aberta ao público 
(totalmente gratuita) e 
aconteceram na Praça 
Cônego Joaquim Alves 
(Praça Matriz) e no Cine 
Batatais, ambos locali-
zados no centro da ci-
dade, no interior de São 
Paulo.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
de acordo com o Parágrafo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dis-
põe sobre a transparência na gestão iscal, CONVIDA  a população jaboticabalense 
para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Projeto de Lei nº 257/2019, 
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Jaboticabal para o 
exercício inanceiro de 2020 e dá outras providências - LDO.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para análise no 

site: www.jaboticabal.sp.leg.br)

Data: 02 de outubro de 2019 (quarta-feira) 
Horário: 19hs.
Local: Câmara Municipal de Jaboticabal
(Rua Barão do Rio Branco, nº 765)

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PORTARIAS

Nº 195, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 05 de 
setembro de 2019, TIAGO DA SILVA PIRES para ocupar o cargo de Assessor de 
Gabinete, lotado no Gabinete do Vereador Luis Carlos Fernandes, de acordo com a 
Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

  Nº 196, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 – NOMEIA, a partir de 04 de se-
tembro de 2.019, a servidora RAQUEL SBARDELOTO SANCHES como membro da 
Equipe de Apoio de Pregão Presencial da Câmara Municipal de Jaboticabal.

EXTRATOS

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para contratação de empresa para execução de servi-
ços de radiodifusão objetivando a veiculação de matérias de caráter institucional de 
cunho informativo, educativo e cultural, conforme especiicações constantes do Anexo 
I do Edital (Termo de Referência).

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 7:30 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
17:00 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

Recebimento das Propostas: Dia 19/09/2019, até às 14:00 horas.
Início da sessão: Dia 19/09/2019, após o término do credenciamento.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 06/2.019 - PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor 
preço por empreitada global para contratação de empresa para a prestação de ser-
viços especializados de consultoria e assessoramento técnico presencial e a distância 
aos agentes públicos acerca de procedimentos no âmbito da administração pública, 
conforme especiicações constantes do edital e seu Anexo I (Termo de Referência).

Data da Sessão: 05/09/2019
Resultado da sessão: Adjudicada.
Licitante Vencedora: T.M.O CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
Valor: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais), sendo R$ 13.000,00 (treze 

mil reais) mensais (24 meses).

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SGP – SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
FUNDAMENTO: Contrato nº 43/2019
OBJETO: Aquisição da assinatura anual de 2019 dos Periódicos on-line so-

bre Licitações e Contratos, bem como fornecimento de orientações técnico-jurídicas 
sobre dúvidas ou casos concretos a serem enviados pelo contratante e respondidas 
no prazo de 24 a 72 horas.

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.389,92 (oito mil, trezentos e oitenta e nove 
reais e noventa e dois centavos), em 12 parcelas mensais ixas de R$ 699,16 (seis-
centos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)

DATA DO CONTRATO: 19/08/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 07/2017
OBJETO: Acréscimo de prazo ao contrato consubstanciado na prestação 

de serviços de organização, gerenciamento e administração de Sistema de Cartão 
Alimentação Eletrônico.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 850.000,00  (oitocentos e cin-
quenta mil reais)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 28/08/2019.

Edital para Conhecimento de Terceiros interessados, com Prazo de 10 dias, expedido nos autos do PROC. Nº 
0003106-34.2004.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Jaboicabal/SP, Dr(a). 
Andrea Schiavo, na forma da Lei, etc. Faz Saber A Terceiros Interessados na Lide que o(a) Triangulo do Sol Auto 
Estradas SA move uma Desapropriação - Desapropriação de Desapropriação contra Luziana Bellodi Boverio, 
Monica Franco Montans, Zina Maria Bellodi, Antonio Revoli, Tonica Segecic Revoli, José Revoli Filho, Osvaldo 
Aparecido Revoli, Sérgio Revoli, Nelson Revoli, Apparecida Theodoro da Silva Revoli, Lucia Guidelli Revoli 
e Edemilson Antonio Revoli, objeivando o cumprimento do Arigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41 (sendo o teor: 
O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas iscais que 
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de 
terceiros), e declarados de uilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, datado de 09.05.07. Para o 
levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 dias a contar 
da publicação no Órgão Oicial, nos termos e para os ins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
aixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboicabal, aos 23/07/2019.
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Câmara Municipal de Jaboticabal aprova PL que 
permite a concessão do Terminal Rodoviário

Por nove votos favo-
ráveis e quatro contrá-
rios, o projeto de lei que 
autoriza a concessão 
de exploração dos ser-
viços públicos de admi-
nistração do Terminal 
Rodoviário do Municí-
pio de Jaboticabal (PL 
nº 201/2019) foi apro-
vado por maioria, com 
emenda modificativa, 
em sessão ordinária na 
segunda-feira (02/09), 
na Câmara Municipal. 
Votaram contrários ao 
PL os vereadores Ednei 
Valêncio (PL), Beto Ari-
ki (PSL), Paulo Henri-

que Advogado (PATRI) 
e João Bassi (PATRI).

A matéria, que ao 
longo da tramitação le-
gislativa chegou a ser 
rejeitado em 1ª dis-
cussão e votação por 
maioria (na oportuni-
dade com oito votos 
favoráveis e cinco con-
trários), além de ter re-
cebido dois pedidos de 
vista, acabou aprovada 
com alterações no tex-
to original. De acordo 
com as modificações, o 
futuro concessionário 
não poderá interferir 

na prestação do servi-
ço de taxi, garantida a 
permanência do pon-
to de taxi do Terminal 
Rodoviário; da mesma 
forma, será respeitado 
o direito de preferên-
cia, em igualdade de 
preço e condições, aos 
atuais permissionários, 
para que permaneçam 
explorando os boxes 
do Terminal. O prazo 
de concessão de explo-
ração remunerada é de 
15 anos, prorrogáveis 
por igual período.

INCLUSÕES – Seis pro-

jetos foram incluídos 
na pauta de votação, 
dispensando a apre-
ciação das comissões 
permanentes da Casa, 
por requerimento assi-
nado pela maioria dos 
vereadores. Entre eles, 
o Projeto de Lei Com-
plementar nº 29/2019, 
de autoria do Executi-
vo Municipal, que ins-
titui o novo Código de 
Obras e Edificações do 
Município de Jabotica-
bal. O texto estabelece 
as regras gerais a serem 
obedecidas no projeto, 
licenciamento, execu-
ção, manutenção e uti-
lização de obras e edi-
ficações, nos imóveis 
inseridos nos limites 
de Jaboticabal. O texto 
traz expressamente as 
responsabilidades do 
município, do respon-
sável técnico e do pro-
prietário/possuidor; 
o controle das obras 
edificadas; os proce-
dimentos para o licen-
ciamento das obras e 
edificações; como deve 
ser a apresentação do 
projeto de edificação; 
o alvará para execução 
de obras; bem como 
o alvará e certificado 
para demolição; além 
da expedição do “Habi-
te-se”. Entre as possi-

bilidades previstas no 
código atualizado, está 
a individualização dos 
hidrômetros das unida-
des residenciais da ci-
dade. A matéria, apro-
vada por unanimidade, 
segue para sanção do 
prefeito municipal José 
Carlos Hori.

Também foram inclu-
ídos e aprovados por 
unanimidade os proje-
tos de lei nº 251/2019, 
nº 253/2019 e nº 
254/2019, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), deno-
minando três vias no 
“Residencial Romana”: 
a Rua 4 passará a ser 
chamada “Inês Savan 
de Amorim”, a Rua 3 
será “João Borba”, e 
o prolongamento da 
Avenida Miguel Cria-
lesi passará a ser de-
nominada “Avenida 
Dirley Camargo”. Tam-
bém foi aprovado de 
forma unânime o PL 
nº 258/2019, de auto-
ria do vereador Samuel 
Cunha (PSDB), que de-
nomina de “João Perez” 
a quadra Poliesportiva 
do Centro Recreativo 
Municipal “Edson Mar-
tini” (Clube da 3ª Ida-
de).

Já o Projeto de Lei 
nº 259/2019, de auto-
ria do Poder Executivo, 
que autoriza o Municí-
pio a celebrar convê-
nio com o Governo do 
Estado para a execução 
do Programa de Alo-
cação de Mão de Obra 
Carcerária em Jaboti-
cabal, recebeu pedi-
do de vista de 10 dias 
(prazo máximo previs-
to no Regimento Inter-
no da Casa) do verea-
dor João Bassi (PATRI), 
acatado pelos colegas. 
De acordo com o proje-
to, presos provisórios, 
cuja detenção ainda 
não transitou em jul-
gado, podem realizar 
serviços públicos di-
versos. A matéria volta 
à Ordem do Dia na pró-
xima sessão ordinária, 
dia 16 de setembro.

TRIBUNA LIVRE – An-
tes do início da sessão, 
a Tribuna Livre foi ocu-
pada pela munícipe 
Floripes da Silva, que 
chamou a atenção para 
questões ambientais, 
como a necessidade de 
podas técnicas de ár-
vores de grande porte, 
além da falta de sanea-
mento em alguns pon-
tos da cidade, entre 
outros.

Vereador Luís Carlos conquista verba para instalação de 
elevador no Hospital e Maternidade Santa Isabel

O presidente da Co-
missão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, da Câma-
ra Municipal de Jabo-
ticabal, vereador Luís 
Carlos Fernandes (PSC), 
comemorou na sessão 
ordinária de segunda-
-feira (02/09) a con-
quista de uma emenda 
parlamentar de R$ 500 
mil, por meio do depu-
tado federal Gilberto 
Nascimento (PSC). O re-
curso já está disponível 
no caixa da prefeitura e 
deve garantir a instala-
ção de um elevador no 
Hospital e Maternidade 

Santa Isabel (HMSI).
“Levei [em 2017] um 

ofício de nosso gabine-
te e da Irmandade de 
Misericórdia de Jaboti-
cabal [para o deputado 
federal Gilberto Nasci-
mento] solicitando uma 
emenda parlamentar 
pra instalação do ele-
vador, que é um sonho 
antigo do hospital”, 
contou o parlamentar 
jaboticabalense.

Conforme o ofício, 
encaminhado ao vere-
ador em setembro de 
2017 pelo provedor da 
Irmandade de Miseri-
córdia de Jaboticabal, 

Dr. Luiz Eduardo Rome-
ro Gerbasi, e entregue 
à época ao deputado 
Gilberto Nascimento, 
o hospital sempre teve 
“... grande procura com 
consequentes interna-
ções de pacientes ido-
sos com seus acompa-
nhantes também muitas 
vezes já na “melhor ida-
de”. Muitos cidadãos, 
ao virem ao hospital 
para visitar seus ami-
gos e entes queridos, 
precisam ser transpor-
tados até seus parentes 
com cadeiras de rodas, 
por não conseguirem 
se deslocar sem ajuda. 

Não podemos esquecer 
das pessoas [com ne-
cessidades] especiais 
que vivenciam a mesma 
situação. Infelizmente 
só dispomos de sistema 
de rampas que também 
causam transtornos 
dos mais variados aos 
nossos funcionários 
pelo esforço em deslo-
car macas, carrinhos de 
roupas, alimentos, en-
tre outros. Enfim, esta-
mos carentes de eleva-
dores para resolvermos 
de vez nosso problema 
de acessibilidade”.

Apesar do tempo de 
espera, o vereador Luís 
Carlos enalteceu a per-
severança e o traba-
lho em equipe para a 
conquista da verba. “A 
gente não pode desis-
tir. Depois de dois anos 
então, recebi o ofício 
do secretário de saú-
de, Prof. João Roberto, 
confirmando que há 
um mês o dinheiro foi 
creditado. Já estão na 
conta da prefeitura... 
Quem trabalha lá [no 
HMSI] sabe a dificulda-
de. Quem já teve pa-
rente internado, sabe 
a dificuldade daquelas 
rampas enormes. Pes-
soas idosas, deficien-
tes, toda a dificuldade 
que tem para ter aces-
so aos quartos. Então 

mais uma conquista, e 
como eu sempre digo, 
de parceria... registro 
a importância do par-
tido PSC... do nosso 
presidente, José Antô-
nio, o Zé Cabeleireiro, 
e todos os membros 
do grupo”, discursou 
o vereador durante o 
uso da tribuna no ex-
pediente da sessão. 
[A íntegra do discur-
so está disponível na 
sessão ordinária de 
02/09/2019, na WEB-
TV da Câmara]

Em uma reunião rea-
lizada na tarde de ter-

ça-feira (03/09) com a 
participação do parla-
mentar, representan-
tes do hospital afirma-
ram que a intenção a 
partir de agora é traçar 
um plano de trabalho 
para dez meses e apre-
sentá-lo ainda neste 
mês para a secretaria 
de saúde. Vale lembrar 
que a Irmandade de 
Misericórdia de Jaboti-
cabal é uma instituição 
filantrópica com mais 
de 110 anos, e a única 
instituição hospitalar 
que atende a pacientes 
do SUS na cidade.

Biograia de Victor Lamparelli é lançada com participação de bom público
Obra faz parte da coleção “Personagens da História de Jaboticabal”

Um excelente público 
formado por familia-
res, amigos e convida-
dos do autor partici-
param do lançamento 
de mais uma edição da 
coleção “Personagens 
da História de Jaboti-
cabal”, na  sexta-feira 
(23). Além dos idea-
lizadores do projeto, 

Dorival Martins de An-
drade, Antônio Pascoal 
André, Luiz Carlos Be-
duschi e Zina Bellodi 
também participaram 
da homenagem.

“Foi um momento 
muito importante para 
a cultura de Jabotica-
bal, que agora tem em 
seus arquivos a vida de 

Victor Lamparelli bri-
lhantemente escrita por 
Júlio César Berlingieri”, 
afirma José Mário de 
Oliveira, diretor de Cul-
tura.

A coleção – A série 
“Personagens da His-
tória de Jaboticabal” 
é um importante do-
cumento para as pró-

ximas gerações. Os 
fascículos trazem bio-
grafias de personalida-
des importantes para 
a cidade como Duílio 
Poli, Odetto Guersoni, 
Alfredo Buzaide, Car-
los Tonanni, Alberto 
Bottino e do fundador 
do município João Pin-
to Ferreira.
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Proissionais de Educação Física têm noite de 
reconhecimento em sessão solene

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal homena-
geou em sessão solene 
na noite de quinta-feira 
(05/09), 13 profissio-
nais de Educação Física 
com placas comemora-
tivas em alusão à “Se-
mana do Profissional 
de Educação Física”, 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 703/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB). 
Do total, 12 estiveram 
presentes e receberam 
as honrarias: Anselmo 
Antonio Hungaro; Elai-
ne Bento Bejo de Tole-
do Piza; Emanoel Junior 
da Silva – Poto; Everton 
Cassio Capitânio; Hélio 
Roberto Cabral – Pirro-
lo; Lucimara Cristina 
Ribeiro da Silva; Marce-
lo Daniel Simieli; Mile-
na Lorenzon do Nasci-
mento; Paulo Henrique 
Berchielli; Susimara de 
Sousa; Marisa Scarduelli 
Asselli; Luiz Carlos Pe-
nariol – Penão (ausente) 
e Carlos Cesar Ignácio – 
Loyola.

O autor da propo-
situra, Samuel Cunha 
(PSDB), usou a tribuna 
para saudar os home-
nageados e enaltecer o 
trabalho desempenha-
do por eles ao longo de 
décadas. “Profissionais 

da área da Educação, 
profissionais esses que 
nas suas diversas mo-
dalidades ou nas suas 
diversas áreas de atua-
ção trazem e procuram 
no seu dia-a-dia deixar 
um legado aos seus alu-
nos, através de qualida-
de de vida, através de 
um bom treinamento, 
ou simplesmente uma 
boa conversa e um bom 
bate-papo aos seus alu-
nos... às vezes os nos-
sos alunos chegam ape-
nas para conversar, não 
está em espírito de trei-
namento”, e então dis-
correu sobre o trabalho 
dedicado que os pro-
fissionais de educação 
física fazem através de 
um bom relacionamen-
to para conseguir tra-
zer qualidade de vida 
aos seus alunos. Na se-
quência, um a um dos 
homenageados recebeu 
a placa comemorativa 
pela Semana do Profis-
sional de Educação Fí-
sica.

O delegado do Conse-
lho Regional de Educa-
ção Física (CREF), pro-
fessor Marcelo Daniel 
Simieli, foi o escolhido 
para discursar em nome 
dos homenageados. 
Simieli começou seu 
discurso cumprimen-

tando e agradecendo a 
cada membro presente 
na solenidade, também 
agradeceu ao vereador 
pela propositura e a 
respectiva aprovação 
pelos vereadores.  Des-
tacou que o profissional 
de educação física “não 
é somente aquele que 
joga a bola para o alu-
no, é aquele que dá uma 
formação, tanto física, 
quanto corporal e tam-
bém, como o Samuel 
disse, psicológica”.

Na oportunidade, o 
representante do CREF 
ainda falou sobre a Co-
menda Benemérita, en-
tregue anualmente pelo 
conselho com base na 
Resolução 102/2018, 
destinada a reconhe-
cer ações meritórias de 
personalidades, autori-
dades civis e militares, 
instituições, organiza-
ções da sociedade civil 
em geral. Neste ano, a 
instituição escolhida 
foi a Academia Saúde 
Total, representada por 
Maria Paula Bellodi De 
Bonis, no qual desem-
penha há mais de 20 
anos trabalho relevante 
na área de Educação Fí-
sica em Jaboticabal. Em 
seguida, em nome do 
CREF, foi entregue uma 
Medalha de Honra ao 

Mérito aos professores 
Anselmo Antonio Hun-
garo, Elaine Bento Bejo 
de Toledo Piza, Emano-
el Junior da Silva – Poto, 
Everton Cassio Capitâ-
nio, Hélio Roberto Ca-
bral – Pirrolo, Lucimara 
Cristina Ribeiro da Sil-
va, Marcelo Daniel Si-
mieli, Milena Lorenzon 
do Nascimento, Paulo 
Henrique Berchielli e 
Susimara de Sousa.

Em nome do prefeito 
municipal José Carlos 
Hori, o Secretário Mu-
nicipal de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, Leonardo Francisco 

Yamazaki, parabenizou 
a todos e destacou a 
importância do espor-
te que “integra as pes-
soas e a sociedade, de-
senvolvendo aspectos 
importantes na vida do 
ser humano, nos traz 
benefícios psicológi-
cos, sociais, culturais 
e aumenta nossa ca-
pacidade de vencer li-
mitações, superar obs-
táculos e transformar 
vidas”.

“Parabenizar a todos 
vocês que hoje vieram 
aqui receber esse pre-
sente, no qual vocês 
merecem pelo traba-

lho desenvolvido, não 
só em Jaboticabal, mas 
com a vida humana..., 
o que o Samuel está 
fazendo aqui é uma 
prova, é uma demons-
tração de que pelo me-
nos essa casa está va-
lorizando essa classe 
a qual muitas vezes é 
esquecida”, concluiu o 
primeiro secretário da 
Casa de Leis, Ednei Va-
lêncio (PR), que presi-
diu a sessão.

A galeria de fotos da 
sessão está disponível 
no Facebook da Câma-
ra, e a íntegra da sessão 
na WEBTV da Câmara.

Ednei Valêncio é eleito 1º Secretário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal

O vereador Ednei Va-
lêncio (PL) foi eleito 1º 
Secretário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
na sessão ordinária de 
segunda-feira (02/09) e 
volta a compor a Mesa 
Diretora 2019/2020 da 
Casa.

Único candidato ao 
cargo, o parlamentar, 
que chegou a renunciar 
a segunda secretaria, foi 
reconduzido à Mesa Di-
retora com 12 votos fa-
voráveis e um voto em 
branco.

De acordo com Valên-
cio, a decisão de colo-
car o nome para votação 
veio depois de uma con-
versa com o presidente 
da Casa, Pretto Miranda 
Cabeleireiro (Cidada-
nia). “Na verdade, me 

senti culpado por ter re-
nunciado, porque logo 
em seguida outros vere-
adores fizeram a mesma 
coisa. Depois começa-
ram a sair um monte de 
história que não existia. 
Por isso, depois de uma 
conversa com o presi-
dente, e sabendo da im-
portância da Mesa para o 
funcionamento dos tra-
balhos da Casa, decidi 
colocar meu nome nova-
mente. Quero continuar 
contribuindo da melhor 
forma que eu puder”, 
pontuou o parlamentar.

Após a proclamação 
do resultado da eleição 
para o cargo de 1º Se-
cretário, o Chefe do Le-
gislativo consultou os 
vereadores quanto ao 
interesse de candidatura 

a algum dos cargos em 
vacância. Com a nega-
tiva dos parlamentares, 
os cargos de vice-pre-
sidente e 2º secretário 
continuam vagos.

“Agradeço ao vereador 
Ednei Valêncio por com-
por essa Mesa. Agradeço 
também ao nobre verea-
dor Wilsinho Locutor, ao 
nobre vereador Dr. Edu 
Fenerich, Daniel Rodri-
gues, Pepa Servidone... 
e Carmo Jorge por se 
solidarizarem comigo à 
frente dessa Casa e dizer 
aos nobres vereadores 
que uma Casa permane-
ce de pé a partir do mo-
mento que ela tem um 
alicerce sólido. Acredito 
em Deus e acredito nos 
nobres vereadores, que 
em breve comporemos 

essa Mesa por comple-
to. E se isso não acon-
tecer, nós tocaremos ela 

Ad Hoc, contando com a 
participação dos verea-
dores que eu acabei de 

mencionar”, pronunciou 
durante a sessão o pre-
sidente da Casa.

Exposição de Orquídeas reúne bom público
Evento aconteceu no último final de semana na Estação de Eventos Cora Coralina

Os amantes das or-
quídeas aproveitaram 
o último final de sema-
na em Jaboticabal para 
acompanhar as novi-
dades apresentadas na 
36ª Exposição Nacional 
de Orquídeas, organi-
zada pela Associação 
Jaboticabalense dos 
Orquidófilos e Prefeitu-
ra de Jaboticabal.

Foram três dias de 
cursos, palestras e uma 
grande exposição. “As 
orquídeas exercem um 
fascínio especial. Tan-
to aqueles que dedi-
cam boa parte de seu 
tempo, quanto os que 
tem apenas um vaso da 
planta em casa fazem 

questão de visitar a ex-
posição. Esse ano não 
foi diferente e o públi-
co superou todas as ex-
pectativas dos organi-
zadores”, diz o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

A Feira começou na 
sexta-feira e terminou 
na tarde de domingo. 
Além da exposição e 
comercialização de 
produtos ligados ao 
setor, a exposição tam-
bém contou com praça 
de alimentação. Segun-
do a comissão organi-
zadora, o evento con-
tou com a participação 
de expositores de dife-
rentes cidades. 
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Setembro Amarelo terá programação 
especial em Jaboticabal

Com o alto número 
de suicídios registra-
dos nos últimos anos, 
os debates em torno 
do tema tornam-se ain-

Público poderá participar de palestras, caminhada, 
mesa redonda, cinema e show musical

da mais necessários. 
Segundo dados da Or-
ganização Mundial de 
Saúde, é possível evitar 
o suicídio reconhecen-

do os fatores de risco 
e trabalhando medidas 
preventivas.

“Jaboticabal propõe 
esse diálogo sobre um 

tema tão importante 
que infelizmente preo-
cupa e tornou-se uma 
questão de saúde pú-
blica em todo mundo. 
Vamos abrir um espaço 
em nossa agenda e par-
ticipar dos encontros, 
começando pelo pró-
ximo sábado”, convida 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Acompanhe a pro-
gramação completa:

07 de Setembro – 
8h45

Caminhada “Eu acre-
dito na Vida”

Participação da Esco-
la Estadual Professora 
Aurora Ferraz Vianna 
dos Santos

Saída do Ginásio Mu-
nicipal de Esportes

09 de Setembro – 19h
Palestra – No limite: 

como sobreviver em 
tempos de pressão

Dr. Vinícius Faria (Mé-
dico Psiquiatra)

Centro de Eventos da 
Unesp

10 de Setembro – 14h
Palestra “Cheguei na 

Terceira Idade”
Cláudia M. F. Silva e 

Natália Zocollaro (Psi-
cólogas)

Centro de Lazer Ed-
son Martini

11 de Setembro – 
19h30

Mesa Redonda – Fé 

e Religião. Uma nova 
perspectiva sobre o sui-
cídio

Pastor Gideone Mo-
rais, Mário Fernando 
Berlingieri, Padre Pau-
lo César Mazzi e Sérgio 
Ramos

Local: Câmara Muni-
cipal

12 de Setembro – 
19h30

Cine pela Vida
Carla Bellodi (Psica-

nalista)
Colégio Santo André
13 de Setembro – 

19h30
Show Sobreviver com 

várias apresentações
Concha Acústica – en-

trada um litro de leite

EMEB “ Prof° Milton Mattos Braga” 
lança projeto Cartas do Amor

Uma iniciativa dos 
alunos da 3ª série da 
EMEB Milton Mattos 
Braga trouxe para sala 
de aula aprendizado, 
solidariedade e valo-
res. Escrevendo cartas, 
a professora responsá-
vel trabalhou a estru-
tura textual, mas com 
um objetivo diferente: 
levar amor às crianças 
assistidas pela Casa 
Acolhedora do Vovô An-
tônio de Barretos, em 
tratamento de câncer 
no Hospital de Amor.

“Além do ensino, o 
projeto trabalhou prin-
cípios importantes para 
nossas crianças, como 

o amor ao próximo e a 
integração com outros 
meninos que enfrentam 
realidades diferentes. 
Aproveito para agra-
decer o grupo “Amigas 
Solidárias”, que entre-
gou as cartinhas”, diz 
o secretário de Educa-
ção, Cultura, Esporte e 
Lazer, Leonardo Yama-
zaki.

“É um projeto mara-
vilhoso que estamos 
desenvolvendo com as 
crianças do 3°Ano. Foi 
emocionante sentir que 
estamos despertando 
os mais profundos sen-
timentos em todos os 
envolvidos”, pontua a 

diretora da EMEB Milton 
Matos Braga, Denia Pla-
tinetti.

A Casa Acolhedora 
Vovô Antônio de Bar-
retos é uma entidade 
filantrópica que tem 
por finalidade alojar 
crianças, adolescente 
e seus acompanhantes 
que buscam tratamen-
to no Hospital do Amor 
de Barretos. A entidade 
atende pessoas de todas 
as regiões do Brasil e da 
América Latina que não 
possuem possibilidades 
econômicas para per-
manecerem na cidade 
durante o período ne-
cessário de tratamento.

Parte do valor de suas compras on-line 
pode ser doada para o Hospital e 

Maternidade Santa Isabel
Fazer doações para o 

Hospital e Maternidade 
Santa Isabel - HMSI sem 
investir um real de seu 
próprio bolso já é possí-
vel. O HMSI firmou par-
ceria com a plataforma 
RISU. Por meio do aces-
so à plataforma, exclu-
sivo apenas para com-
putadores e notebooks, 
todo consumidor pode-
rá fazer suas compras 
em lojas on-line parcei-
ras, garantindo que en-
tre 1,15 a 15% do valor 
da compra seja reverti-
do diretamente para o 
Hospital, apoiando seu 
trabalho.

O HMSI é o único hos-
pital que atende pa-
cientes do SUS em Ja-
boticabal e responsável 
pelo atendimento a uma 
população regional de 
mais de 140 mil pesso-
as. Para manutenção da 
qualidade do atendi-
mento prestado, realiza 
campanhas permanen-
tes de arrecadação de 
recursos.

A iniciativa não cus-
tará nada para o con-
sumidor, que pagará o 
valor praticado pelas 

lojas on-line – são mais 
de 350, entre elas, gran-
des símbolos do comér-
cio on-line, como Ren-
ner, Americanas, Casas 
Bahia, Amazon, Latam. 
A novidade é que, ade-
rindo à plataforma RISU, 
é possível obter exclusi-
vos cupons de descon-
tos de até 80% para no-
vas compras.

A adesão à platafor-
ma é descomplicada e 
totalmente segura (veja 
o gráfico). Não são so-
licitados dados de do-
cumentos como CPF ou 
RG. “As doações ocor-
rem em total transpa-
rência. Teremos o re-
latório de doadores e 
de valores doados via 
compras em tempo 
real, mediante painel 
de controle do HMSI”, 
informa o coordenador 
do hospital, Dr. Jeyner 
Valério Júnior.

“A cada dia, mais e 
mais pessoas neces-
sitam de nossos ser-
viços. Os desafios do 
HMSI estão cada vez 
maiores. Precisamos 
de mais recursos para 
oferecer atendimento 

de qualidade e que real-
mente faça a diferença 
na vida da comunida-
de. E o principal, sem 
sobrecarregar o bolso 
de quem deseja contri-
buir”, esclarece o pro-
vedor do Irmandade de 
Misericórdia, Dr. Luiz 
Eduardo Romero Gerba-
si.

Mensalmente o HMSI 
prestará contas dos re-
cursos recebidos por 
meio desta plataforma 
de doação em seu site: 
http://www.hmsijaboti-
cabal.com.br.

Este modelo de doa-
ção é chamado de Sho-
pping do Bem. A RisU 
é uma plataforma que 
recebe doações de pes-
soas e empresas e re-
passa diretamente para 
as organizações como o 
HMSI. 

Além do Hospital e 
Maternidade Santa Isa-
bel, algumas das prin-
cipais organizações do 
Terceiro Setor em todo 
o mundo também se be-
neficiam do RisU, como 
o Criança Esperança, 
Instituto Ronald McDo-
nald, Action Aid, AACC, 

MAPAA, Childfund Bra-
sil, Themis, Turma do 
Bem.

Os cinco passos para 
doar

1. Acesse o link pelo 
seu computador ou no-
tebook: 

https://risu.com.br/
ongs/hospital-e-mater-

nidade-santa-isabel
2. Clique no botão 

e instale automatica-
mente o aplicativo em 
seu navegador (Google 
Chrome ou Mozila).  

3. Preencha seu nome, 
sexo, e-mail.

4. Escolha uma senha
5. Seu cadastro está 

pronto com total segu-

rança. Agora você pode 
ter acesso a mais de 
350 lojas parceiras e fa-
zer suas compras.

Atenção: a promoção 
é válida apenas para 
compras feitas por 
computadores e note-
books – não é válida 
para transações em ta-
blets e smartphones.

É SIMPLES E NÃO CUSTA 
MAIS NADA PARA VOCÊ!
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NOVACOLEÇÃO

PRIMAVERA

Rua Rui Barbosa, 986 - Centro - Jaboticabal - SP
16 3203-2136  |  99726-7166

marankids
siga-nos em nossas redes

GRANDES 
LANÇAMENTOS EM

BRINQUEDOS

5ª edição do Rock Solidário será neste i nal de semana
Após muita expecta-

viva, enfi m chega a se-
mana que antecede a 5ª 
edição do Rock Solidá-
rio. 18 bandas confi rma-
ram presença no evento 
que terá parte da renda 
revertida ao Asilo São 
Vicente de Paulo. 

No dia 6 de setembro o 
evento começou às 18h 
com as bandas: Camp 
Delta, Ganjahmoa, Vi-
king, Almanaque Blues, 

80/90, Plunk e Mr. Dam. 
Neste dia 7 de setem-
bro, o Rock Solidário 
começa às 13h com Ele-
tric Lady, MOVVA, Black 
Side, Jimmy’s, Point 90, 
Shot n Guns, Linkin Park 
Cover, Parallelo, Kolt, 
Insane Trip e Hard Four.

“São bandas conheci-
das em nossa cidade e 
região. Além de curtir o 
fi nal de semana ouvindo 
música boa, o público 

ainda colaborará com o 
nosso asilo. Os ingres-
sos estão disponíveis e 
os interessados podem 
conferir os pontos na 
página ofi cial do even-
to”, informa o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
99606-8799 ou na pági-
na ofi cial do evento no 
Facebook. 

Bandas se apresentam na Concha 
Acústica nos dias 6 e 7 de setembro

7 de Setembro será comemorado com desi le cívico
A comissão orga-

nizadora do 7 de Se-
tembro preparou um 
desfile cívico para co-
memorar a Indepen-
dência do Brasil com 
toda população de Ja-
boticabal. Nesta edi-
ção, está confirmada a 
presença de diversas 
fanfarras, escolas pú-
blicas e particulares, 
entidades de classe e 

projetos sociais man-
tidos em parceria com 
o município.

O trajeto acontece 
na Rua Rui Barbosa 
com saída do Ginásio 
Municipal de Espor-
tes. “Junte os ami-
gos, a família e venha 
prestigiar esse mo-
mento em comemora-
ção à independência 
de nosso país”, con-

vida o prefeito José 
Carlos Hori.

Para maior comodi-
dade, o desfile conta-
rá com a presença de 
equipe médica e área 
reservada para ido-
sos e deficientes. Para 
mais informações, o 
telefone de contato 
do Departamento de 
Cultura é (16) 3202-
8323. 

Programação está prevista para as 8h, 
com saída do Ginásio de Esportes

11ª Semana de Prevenção do Câncer Ginecológico 
começa no dia 30 de setembro

A tradicional Se-
mana de Prevenção 
do Câncer Gineco-
lógico já tem data. 
Promovido pela 
Prefeitura de Jabo-
ticabal e idealizado 
pelo médico gine-
cologista da rede 
municipal, Dr. Edu 
Fenerich, o evento 
deste ano acontece 
de 30 de setembro 
até 04 de Outubro.

“A educação em 
saúde é fundamen-
tal para abordar te-
mas importantes 

como a saúde da 
mulher. O objeti-
vo central é traba-
lhar a prevenção e 
o acompanhamen-
to de toda paciente 
com o seu gineco-
logista. Nossa rede 
municipal oferece 
atendimento gratui-
to nos Ciafs”, diz o 
secretário de Saúde, 
João Roberto da Sil-
va.

Atenção para a 
programação:

Abertura - 30 de 
Setembro – 20h 

Palestra: Câncer 
de Mama/ Câncer de 
Colo de Útero - Pre-
venção, Diagnóstico 
e Tratamento

Palestrante: Dra. 
Priscila Tavares 
Cruz Lugarinho – 
Ginecologista, Obs-
tetra, Mastologista, 
Oncologista Gineco-
lógica 

Local: Câmara Mu-
nicipal de Jabotica-
bal

1º de Outubro
14h – CRAS I – Gra-

jaú 

Palestrante: Dr. 
Edu Fenerich 

02 de Outubro
14h – CRAS II - 

C.D.H.U.
Palestrante: Dr. 

Edu Fenerich
03 de Outubro
14h – Salão Paro-

quial da Igreja Santo 
Reis - Córrego Rico

Palestrante: Dr. 
Edu Fenerich

04/10/2019
11h – CIAF de Lu-

zitânia
Palestrante: Dr. 

Edu Fenerich
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contribuintes já podem procurar o Sistema Prático

Começou a valer o RE-
FIS 2019. Os interessa-
dos em quitar débitos 
com a prefeitura já po-
dem procurar o Sistema 
Prático com a documen-
tação necessária. O Pro-
grama de Recuperação 
Fiscal garante 100% de 
anistia dos juros e mul-
tas para quem pagar à 
vista. 

O munícipe que op-
tar pelo parcelamento 
também terá descontos. 
“O REFIS é uma maneira 
eficaz de negociar com 
a prefeitura os débitos. 

Não deixem para última 
hora, procurem o Sis-
tema Prático e se infor-
mem a respeito do pro-
grama”, diz o secretário 
da Fazenda, Adilson 
Martins.

A lei que define os de-
talhes do Refis define o 
valor mínimo das par-
celas em R$ 250 para 
pessoa jurídica e R$ 
100 para pessoa física.

Para pagamento in-
tegral, à vista, do dé-
bito:

a) de 02 de setembro 
até 18 de outubro de 

Atendimento no Sistema Prático acontece das 8h às 16h30
2019, anistia de 100% 
(cem por cento) dos 
juros e multa de mora.

b) de 21 de outubro 
até 29 de novembro de 
2019, anistia de 90% 
(noventa por cento) dos 
juros e multa de mora.

c) de 02 de dezembro 
até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 80% 
(oitenta por cento) dos 
juros e multa de mora.

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

a) de 02 de setembro 
até 18 de outubro de 
2019, anistia de 60% 

(cinquenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 12 
(doze) vezes.

b) de 21 de outubro 
até 29 de novembro de 
2019, anistia de 50% 
(quarenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 10 
(dez) vezes.

c) de 02 de dezembro 
até 20 de dezembro de 
2019, anistia de 40% 
(trinta por cento) dos 
juros e multa de mora, 
parcelado em 06 (seis) 
vezes.

Caminhada Passos que Salvam: adquira seu 
kit e ajude o Hospital de Amor

Uma reunião segui-
da de palestra abordou 

a importância do diag-
nóstico precoce nos ca-

sos de câncer infantil e 
marcou o lançamento 

da campanha “Passos 
que Salvam” em Jaboti-
cabal. Vários segmentos 
da sociedade se uniram 
para colaborar com a ca-
minhada que acontece 
no dia 24 de novembro 
(domingo), às 8h. 

A venda dos kits já 
começou nos pontos de 
venda autorizados e a 
expectativa é que outros 
pontos sejam disponibi-
lizados nos próximos 
dias. “Jaboticabal é uma 
cidade muito solidária e 
parceria do Hospital de 
Amor de Barretos. Fico 
feliz em ver a grande 
participação em nossa 
palestra, principalmen-
te de educadoras que 
são multiplicadores des-
sas informações. Agora, 
conto com o apoio de 

todos e vamos trabalhar 
a importância do diag-
nóstico precoce”, afirma 
a coordenadora da cam-
panha, Naíma Catibe.

Para participar, bas-
ta adquirir o kit em um 
dos pontos de venda no 
valor de R$ 35. “Gosto 
de exaltar a parceria que 
temos como o Hospital 
de Amor de Barretos. 
Atualmente, muitas pes-
soas de Jaboticabal são 
pacientes da instituição 
e está na hora de, mais 
uma vez, contribuir 
através da compra dos 
kits. Vamos mostrar que 
somos uma cidade soli-
dária e que reconhece-
mos esse belo trabalho 
feito em prol de nos-
sos doentes”, declara a 
primeira-dama Adriana 

Hori. 
Confira os pontos de 

vendas:
Ópticas Carol
Fabiana Sanches
100% Básico
Fundo Social de Soli-

dariedade
Desfile de 7 de Se-

tembro – A AVCC (As-
sociação Voluntária de 
Combate ao Câncer) es-
tará com um ponto de 
vendas na Praça 9 de 
Julho durante o desfile 
de 7 de Setembro, que 
acontece neste sábado 
a partir das 8h. Mais 
informações no Fundo 
Social de Solidariedade, 
localizado na Avenida 
do Carmo, 242, Cen-
tro, ou pelos telefones 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398. 



10 SÁBADO, 07 DE SETEMBRO DE 2019

Nota 2018 2017 CIRCULANTE Nota 2018 2017

CIRCULANTE 23.959             46.459             44.484             31.278             
Disponível Obrigações

Numerário 727                     694                     Fornecedores 7.436                  2.912                  
Banco Conta Movimento 1.733                  10                       Obrigações Trabalhistas 21.781                24.028                
Total Disponível 2.460                  704                     Outros Débitos 15.267                4.339                  

Outros Créditos e Direitos Recursos Subvenção/Parceria
Banco Conta Mov. Recurso 373                     19.595                Obrigações Tributárias
Banco Conta Aplicação 83                       250                     
Banco Conta Aplicação Recurso -                     -                     
Outros Créditos 21.045                25.909                
Total Outros Créditos e Direitos 21.500                45.754                

ATIVO NÃO CIRCULANTE 82.431             99.513             PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 122.223           122.223           Parcelamentos e Empréstimos 50.393             52.462             

Terrenos 1.416                  1.416                  Empréstimo de Terceiros 5.852                  -                     
Computadores e Periféricos 1.669                  1.669                  Parcelamento INSS 44.541                52.462                
Equip, Máquinas e Instalações 4.823                  4.823                  
Móveis e Utensílios 61.483                61.483                
Móveis e Utensílios-Govern 9.311                  9.311                  
Veículos 43.521                43.521                

-                     
-                     

Depreciação (39.792) (22.710) Fundo Patrimonial 11.513 62.231

Móveis e Utensílios (15.049) (8.900) Fundo Patrimonial 62.231 94.421
Móveis e Utensílios-Govern (4.339) (3.408) 0 0
Veículos (17.808) (9.104) Superavit/Déficit (50.718) (32.190)
Computadores e Periféricos (668) (334)
Máquinas e Equipamentos (1.929) (965)

TOTAL DO ATIVO 106.390           145.971           TOTAL DO PASSIVO 106.390           145.971           

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 040.345.158-21

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

ASSOCIAÇÃO JOANNA DE ANGELIS   
CNPJ: 60.246.303/0001-10

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

ATIVO PASSIVO

ASSOCIAÇÃO JOANNA DE ANGELIS - CNPJ: 60.246.303/0001-10

Fundo Patrimonial Superávit/Déficit
Total do Fundo 

Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 45.965                  (7.204) 38.761

Ajuste Exercícios Anteriores 
Superávit/Déficit de exercícios anteriores
Superávit/Déficit do exercício 0 (32.190)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 94.421 (32.190) 62.231

Doações e Subvenções 0 0
Fundo Institucional
Superávit/Déficit de exercícios anteriores
Superávit/Déficit do exercício (50.718) (50.718)

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2018 62.231 (50.718) 11.513

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE 

CPF: 040.345.158-21

                                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

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

(Valores Expressos em Reais R$)

                                                       LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

ASSOCIAÇÃO JOANNA DE ÂNGELIS  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
01/01/2018 a 31/12/2018

NOTA 1 – Contexto Operacional
1.1 ASSOCIAÇÃO JOANNA DE ÂNGELIS, CNPJ nº 

60.246.303/0001-10 é pessoa jurídica de direito privado, com sede na Ave-
nida Sete de Setembro nº 428, Cep 14.870-570, bairro Centro, nesta cidade 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo. A entidade é reconhecida como de uti-
lidade pública, consoante Lei municipal n° 740 de 19/03/1968 e pela Lei Es-
tadual nº 2.405 de 30/04/1979  é administrada por uma diretoria colegiada, 
com mandato bienal e as contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho 
Fiscal; Sua natureza social e econômica é de caráter benefi cente e fi lantró-
pico e sem fi ns lucrativos ou econômicos, proporcionando aos usuários a 
prestação de serviços totalmente gratuitos; 1.2  tem com objetivos voltados 
à promoção de atividades e fi nalidades de relevância pública e social, sen-
do; promoção da assistência social, que visa à garantia da vida, à redução 
de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente à proteção à 
família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às 
crianças e aos adolescentes carentes, a promoção da integração ao merca-
do de trabalho; a habilitação e reabilitação das pessoas com defi ciência e 
a promoção de sua integração à vida comunitária, realizando atendimento, 
assessoramento e garantia de direitos; fornecer acolhimento provisório com 
atendimento e proteção integral a pessoas, de ambos os sexos, em situação 
de risco pessoal e social, cujos direitos foram violados por ação ou omissão 
da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou respon-
sáveis; Promover a proteção especial de baixa, média e alta complexidade; 
etc.

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

denciadas com e sem gratuidades e identifi cadas pelas atividades desenvol-
vidas pela entidade de forma segregada; 2.2 As receitas decorrentes de  gra-
tuidades, 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, predominam 
os gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas e previdenciários, 
para gerir os projetos assistenciais. Há despesas administrativas para  exe-
cução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, assim como as 
despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuários é rea-
lizado totalmente de forma gratuita. 

NOTA 3 – TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL
3.1 INSS – Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – INSS - Instituto Na-

cional da Seguridade Social – Valor da renúncia obtida de R$ 26.666,22; 3.2 
COFINS –  Sujeito Ativo da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA 
FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 4.660,18; 3.3 ISS – Ativo da 
Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal patronal no 
valor da renúncia obtida de R$ 4.760,18  

NOTA 4 – SUBVENÇÕES RECEBIDAS E APLICAÇÃO DOS RE-
CURSOS

Subvenções:
Prefeitura Municipal de Jaboticabal  
Total do Projeto .................. R$ 39.146,32
Recurso Municipal.............. R$ 42.000,00
Recursos a Devolver.............R$  2.853,68  
Recursos Empregados......... R$ 39.146,32
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
Total do Projeto................... R$ 39.037,24
Recurso Federal..................  R$ 39.999,96
Recursos a Devolver............ R$      962,72  
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1 - Ativo 

1.1 Disponível 

  2018  2017 

Caixa  727,00 694,00 

Banco do Brasil – c\c 598-3 1.722,38 0,00 

Banco Sicoob – c\c 14.776-1 10,29 10,29 

Banco do Brasil – Estadual 666-1 0,00 4.185,08 

Banco do Brasil – Federal 9826-4 321,45 2.411,57 

Banco do Brasil – Pia 5210-8 0,00 299,57 

Banco do Brasil – Municipal 1466-4 51,13 12.698,66 

TOTAL 2.832,25 20.299,17 

 

1.2 Aplicações Financeiras 

  2018  2017 

Banco do Brasil – Poupança 193510-0 82,51 80,93 

Banco do Brasil – 598-3  0,00 169,11 

TOTAL 82,51 250,04 

 

1.3 Outros Créditos 

  2018  2017 

Adiantamento a Fornecedores  10.809,59 10.754,13 

Recurso de Convênio a Receber Municipal 3.500,00 3.750,00 

Recurso de Convênio a Receber Estadual  0,00 4.738,64 

Recurso de Convênio a Receber Federal 6.666,66 6.666,66 

TOTAL 20.976,25 25.909,43 
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1.4 Ativo Não Circulante 

1.4.1 Imobilizado 

  2018  2017 

Terrenos 1.416,00  1.416,00 

Computadores e Periféricos  1.669,00 1.669,00 

(-) Depreciação -667,68 -333,84 

Veículos  43.521,00 43.521,00 

(-) Depreciação  -17.808,24 -9.104,04 

Móveis e Utensílios 61.483,00 61.483,00 

(-) Depreciação -15.048,66 -8.900,34 

Máquinas e Equipamentos 4.823,00 4.823,00 

(-) Depreciação -1.929,12 -964,56 

Móveis e Utensílios – Governamental 9.311,00 9.311,00 

(-) Depreciação -4.338,67 -3.407,59 

TOTAL VALOR ORIGINAL 122.223,00 122.223,00 

(-) Total da Depreciação -39.792,37 -22.710,37 

TOTAL 82.430,63 99.512,63 

 

 

7.436,39 2.911,76 

28,99 7,35 

810,61 810,61 

8.419,78 2.040,53 

131,37 588,80 

28,76 28,76 

3.916,75 6.100,53 

0,00 .509,22 

5.932,37 7.941,77 

4.097,46 4.339,02 

30.802,48 31.278,35 

44.540,82 52.461,90 

44.540,82 52.461,90 
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2 – PASSIVO 

2.1 Obrigações 

  2018  2017 

Fornecedores 7.436,39 2.911,76 

IRRF S/Folha a Recolher 28,99 7,35 

Contrib. Sindical a Recolher  810,61 810,61 

FGTS a Receber  8.419,78 2.040,53 

PIS S/ Folha a Receber  131,37 588,80 

Contrib Confed a Recolher 28,76 28,76 

INSS a Recolher – Segurados 3.916,75 6.100,53 

Rescisões a Pagar 0,00 6.509,22 

Salários a Pagar  5.932,37 7.941,77 

Outros Débitos 4.097,46 4.339,02 

TOTAL 30.802,48 31.278,35 

 

 

44.540,82 52.461,90 

44.540,82 52.461,90 
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2.2 Passivo Não Circulante  

  2018  2017 

Parcelamento INSS 44.540,82 52.461,90 

TOTAL 44.540,82 52.461,90 
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2.3 Fundo Social (Patrimônio Social) 

  2018  2017 

Fundo Institucional 62.231,02 94.421,40 

Resultado Exercícios em Curso  -50.717,98 -32.190,38 

TOTAL 11.513,04 62.231,02 

 
5 Gratuidades 

  2018  2017 

PM Jaboticabal Municipal 39.146,32 45.000,00 

Comcriaja  9.401,77 22.275,00 

PM Jaboticabal Federal 39.037,24 39.999,96 

PM Jaboticabal Estadual 0,00 56.864,12 

TOTAL 87.585,33 164.139,08 

 
 
 
 
Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

__ ___ 

DA   
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Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
 

_________________________________ 

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA 

 

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA   

PRESIDENTE 

 

2SP026.168/O-8 

CPF: 040.345.158-21 

 

MAURILIO BENEDITO DELFINO 

  
   

CONTADOR CRC1SP158.104/O-6 
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Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 

__ ___ 

DA   

 

  

 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL

_____________________________________

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2018

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA

_________________________________

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

2SP026.168/O

106.390 145.971          

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

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

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2018 2017

Festa do Quitute 40.895       50.400       
Doações/Contribuições 7.590         52.336       
Chá Beneficente 2.188         -            
Evento Pastel 1.848         -            
Receita - Comcriaja 9.402         22.275       
Receita - Convênio Municipal 39.146       45.000       
Receita - Convênio Federal 39.037       40.000       
Receita - Convênio Estadual -            56.864       
Receitas Financeiras 3                300            

RESULTADO OPERACIONAL 140.110    267.175    

Despesas Gerais (84.760)      (103.639)    
Despesa - Recurso Próprio -            (3.503)        
Despesa - Festa do Quitute (10.863)      (15.610)      
Despesas Financeiras (2.751)        (4.021)        
Despesas Tributárias (4.869)        (8.453)        
Despesa - Convênio Municipal (39.146)      (45.000)      
Despesa - Convênio Federal (39.037)      (40.000)      
Despesa - Convênio Estadual -            (56.864)      
Despesa - Projeto Comcriaja I (9.402)        (22.275)      

TOTAL DAS DESPESAS (190.828)  (299.365)  

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (50.718)    (32.190)    

ASSOCIAÇÃO JOANNA DE ANGELIS

CNPJ 60.246.303/0001-10
DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 

DO  EXERCÍCIO DE 2018

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE 

CPF: 040.345.158-21

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

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

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

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

31/12/2018 31/12/2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superávit do exercício (50.718)           (32.190)           
(+) Depreciação 17.082                   17.082                   

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL (33.636) (15.108)

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aplicações de Recursos 19.390                   19.595            
Outros Créditos 4.865                      (32.117)           

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 24.255                   (12.522)

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 4.525              143                 
Contas a Pagar -                          

Obrigações Trabalhistas (2.246)            2.508-                      

Outros Débitos 10.928            259                         

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP 13.206 2.107-                     

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.824 29.736-                   

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 3.824 (29.736)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 704                         2.460                      

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 3.824                      (29.736)           
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 2.460                     704                         

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA     LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

FUNÇÃO: PRESIDENTE                   CNPJ: 03.186.927/0001-56

CPF: 040.345.158-21                         CRC: 2SP.026.168/0-8

             MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

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

                           CPF: 028.461.048-83

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

MARIA DE LOURDES TURCATO PEREIRA

          
                        

    LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

                  CNPJ: 03.186.927/0001-56

                        CRC: 2SP.026.168/0-8

             MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

Recursos Empregados......... R$ 39.037,24
Prefeitura Municipal de Jaboticabal - Comcriaja
Total do Projeto................... R$  9.401,77
Recurso Municipal...............R$ 16.754,51
Recursos a Devolver............R$  7.352,74
Recursos Empregados......... R$  9.401,77
NOTA 5 – RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA. 5.1 Não se apli-

ca. 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 AMOR-
TIZAÇÃO. 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 imobili-
zado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido do resulta-
do. NOTA 12 – ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS 
ATENDIMENTOS 12.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade 
são realizados com recursos provenientes de subvenções e convênios.
NOTA 13 – SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS. 13.1 As 
gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, totalizando R$ 87.585,33 
(Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Três 
Centavos ), gratuidades essas objeto de prestação de contas nos respecti-
vos órgãos governamentais convenentes, todas para desenvolvimento de 
atividades de assistência social. NOTA 14 – DEMONSTRAÇÃO CUSTO 
x VALOR RECONHECIDO 14.1 Não se aplica, eis que o valor reconhe-
cido cobriram os custos dos serviços prestados.
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BANDA MUSICAL SÃO LUIS
FUNDADA EM 1º DE 
SETEMBRO DE 1958

BANDA MUSICAL SÃO LUIS NO CORTEJO 
CULTURAL EM BARRETOS

A Banda Musical São 
Luis de Jaboticabal fez 
a apresentação nº 427 
de sua história em 25 
de agosto de 2019 no 
tradicional Desfile Cívi-
co, Militar, Folclórico e 
Alegórico dos 165 Anos 
do Município - Tema: 
Barretos, da Fundação à 
Tradição, comemorativo 
também à 64ª Festa do 

Peão. O Cortejo Cultu-
ral aconteceu nas ruas 
centrais no período ma-
tutino com 46 atrações 
diferenciadas, onde en-
cerrou com honras o 
acontecimento.

Desde 1987 a “São 
Luis” recebe convite da 
Prefeitura Municipal de 
Barretos através da Se-
cretaria da Cultura e do 
Clube “Os Independen-
tes”. Sendo uma corpo-
ração muito esperada 
pelo público barretense 
e visitante. Comando do 
Maestro Nuno Luppia.

Dentre suas diversas 
atrações, a corporação 
levou como destaques 
o Mor e Tenor Denis 
Carvalho e as Balizas 
campeãs Adriana Barbo-
sa de Oliveira e Larissa 
Chini (Ribeirão Preto) 

que dançaram valsas 
com o simpático Prefei-
to Guilherme Ávila em 
plena avenida lotada, 
sendo muito aplaudi-
dos.  O alcaide recebeu 
um Certificado de Agra-
decimento pela renova-
ção do convite.      

A estrutura da corpo-
ração se compôs de mu-
ral, mascotes, pelotão 
de bandeiras, dois cor-
pos coreográficos, mo-
res, balizas, maestro, 
corpo musical (formado 
por percussão e metais), 
diretoria e grupo de 
apoio, totalizando 120 
integrantes. 

Trabalha há 10 anos 
em parceria com a Ban-
da Marcial de Pradópo-
lis e contou com apoio 
cultural e logístico da 
Prefeitura Municipal de 

Jaboticabal
Foi a primeira apre-

sentação sem a presen-
ça de seu fundador e 
mantenedor, o saudoso 
e entusiasta Prof. Wal-

demar Martins.
A banda desde a sua 

fundação em 1958 par-
ticipa do Desfile Cívico/
Militar de 7 de Setem-
bro em Jaboticabal, e, 

encerrará novamente 
nesse  ano, com emo-
cionantes homenagens 
ao seu fundador, onde 
antecipadamente con-
vida a todos.



12 SÁBADO, 07 DE SETEMBRO DE 2019

Prefeitura começa 
a chamar os 
primeiros 

classii cados 
da Frente de 

Trabalho

A Secretaria de As-
sistência e Desenvol-
vimento Social infor-
ma que começou a 
encaminhar via Cor-
reio as convocações 
dos primeiros coloca-
dos na classifi cação 
geral do Programa 
Emergencial de Auxí-
lio ao Desemprego, 
conhecido como Fren-
te de Trabalho.

“Como já adianta-

mos, as convocações 
acontecem de acor-
do com a disponibi-
lidade de vagas. Os 
inscritos podem fi car 
tranquilos que a pre-
feitura vai informar 
todos os detalhes ne-
cessários via corres-
pondência”, informa 
a secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini.

Pessoas que 
apresentaram informações 
falsas serão desclassifi cadas


