
Jaboticabal, 08 de Agosto de 2020 N.º 2000ANO XL

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, nº 218 - Fones: (16) 3212-4839 - 3202-2636 - R$2,50

Leia + Pág. 6

Leia + Pág. 6

Leia + Pág. 6

Leia + Pág. 4

Leia + Pág. 8

Pelo quinto ano consecutivo, Aterro Sanitário de 
Jaboticabal recebe nota máxima em avaliação do CETESB

O bom trabalho realizado na gestão do Aterro Sanitário foi, mais uma vez, reconhecido pela Compa-
nhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). No último Inventário Estadual de Resíduos Sólidos, Ja-
boticabal recebeu nota máxima, fi gurando entre os principais aterros sanitários do Estado de São Paulo.

Números fazem parte do Inventário Estadual de 
Resíduos Sólidos Urbanos referente ao ano de 2019

Pretto Miranda comemora primeira transmissão simultânea da 
WEBTV da Câmara de Jaboticabal pelo YouTube e Facebook

A Câmara Municipal de Jaboticabal ampliou na última segunda-feira (03/08) os canais de transmis-
são ao vivo das sessões plenárias, que agora também podem ser acompanhadas pela página da Câma-
ra no Facebook (www.facebook.com/CamaraJaboticabal). Até então, os eventos do legislativo realiza-
dos no plenário da Casa eram transmitidos pelo canal da Câmara no YouTube (WEBTV CMJaboticabal) 
e pelo portal de vídeos do Legislativo (tv.camarajaboticabal.sp.gov.br).

Apadrinhamento Afetivo: 
interessados no programa 
devem procurar o CRAS II 

na COHAB IV

A Rede de Protetiva dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Jaboticabal vem realizando li-
ves para apresentar à população o programa de 
Apadrinhamento Afetivo. Agora, a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social organizou 
um local para que os interessados possam tirar 
suas dúvidas.

APAE lança ‘Campanha 
Amigo da APAE’ contra 

impacto i nanceiro 
causado pela Pandemia

Os custos fi nanceiros dos milhares de atendi-
mentos e procedimentos realizados pela APAE de 
Jaboticabal junto a crianças, jovens, adultos, ido-
sos e suas famílias, sempre foram altos. Manter 
os números e a qualidade dos serviços sempre 
exigiu grandes esforços e muito trabalho. 

ESPAÇO 
CUIDANDO DE 
QUEM CUIDA

Hospital e 
Maternidade Santa 

Isabel implanta 
espaço dedicado 
aos colaboradores 
da área da saúde

Com o objetivo de 
disponibilizar para 
as equipes que atu-
am na assistência 
aos pacientes um 
local para interva-
los de descanso, 
durante a rotina de 
trabalho, a Unimed 
Jaboticabal acaba de 
implantar no Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel – HMSI, 
o Espaço Cuidando 
de quem Cuida.
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO

(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

	 ÁLVARO	BENEDITO	TORREZAN,	Oicial	de	Registro	de	Imóveis,	Títulos	e	Documentos	e	
Civil	de	Pessoa	Jurídica	da	Comarca	de	Jaboticabal,	com	cartório	estabelecido	à	Avenida	Major	Nova-
es,	535,	Centro,	Fone	(016)3202-3015.	

	 	 	 FAZ	SABER	a	todos	quantos	virem	o	presente	edital	ou	dele	conhecimento	
tiverem	e	a	quem	possa	interessar	que	FDB	EMPREENDIMENTOS	JABOTICABAL	LTDA,	com	sede	
nesta	cidade	de	Jaboticabal,	na	Rua	São	Sebastião,	número	574,	apto	51,	Edifício	Acapulco,	centro,	
inscrita	no	CNPJ/MF	sob	nº	23.265.220/0001-42,	depositou	nesta	Serventia,	conforme	prenotação	nº	
167.415,	os	documentos	exigidos	pelo	art.	18,	da	Lei	Federal	n.	6.766,	de	19	de	dezembro	de	1.979,	
para	o	 registro	do	Desmembramento	Jardim	Sabará,	 situado	 	nesta	cidade,	município	e	comarca	de	
Jaboticabal,	objeto	da	matricula	nº	51.020,	livro	2RG,	com	área	de	6.762,76	metros	quadrados,	cuja	
exata	localização	acha-se	retratada	no	desenho	abaixo.	O	desmembramento	que	contém	19	(dezenove)	
lotes,	foi	aprovado	pela	Prefeitura	Municipal	de	Jaboticabal,	conforme	Decreto	Municipal	nº	6.969,	de	
11	de	abril	de	2019,	onde	consta	que	já	foram	realizadas	todas	as	obras	de	infraestrutura	exigidas	pelo	
município,	tendo	obtido	em	04	de	setembro	de	2018,	junto	ao	GRAPROHAB,	a	Dispensa	de	Análise,	
conforme	expediente	número	0887/18.	Para	conhecimento	de	todos,	expede-se	o	presente	edital,	que	
será	publicado	em	jornal	de	circulação	no	local	do	empreendimento,	por	três	dias	consecutivos,	poden-
do	o	registro	ser	impugnado	no	prazo	de	*30	(trinta)	dias,	contados	da	última	publicação	(*provimento	
16/2020	da	CGJSP),	nos	termos	do	art.	19,	da	citada	Lei	Federal	n.	6.766/79.	Jaboticabal,	24	de	julho	
de	2020.	Eu,	José	Pedro	Júnior,	Substituto	do	Oicial,	digitei,	subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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1NcAJNHPNJ̀N�CE�b�̀QE�,N@@ACQJ�E�,aA@QPN�0MMA@NPQCA�CN�-aQfNQ@A�5E@HA@Q�YcÀ@�PhaA�J�cN@E�
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COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE GUARIBA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão da Região de Guariba, CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 35.400.003.162, no 

uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que 

nesta data são de número 7.623, em condição de votar, para se reunirem em 

Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Espaço de Eventos Villa Dorana 

situado na Rua Cypriano Ferreira, nº 3.900, Boa Vista, no município de Matão, no Estado 

de São Paulo, CEP 15.991-295, no dia 11/9/2020, às 12h00, com a presença de no 

mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 13h00, com 

a presença de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às 14h00, 

com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para 

deliberar sobre os seguintes assuntos:

       1.Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 

            2019;

    2.Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;

     3.Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 3 (três) 

            anos;

   4.Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para mandato de 1 (um) ano;

   5.Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos 

              membros do Conselho de Administração, das cédulas de presença dos membros 

            do Conselho Fiscal; 

      6.Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos 

            membros da Diretoria Executiva;

       7.Outros assuntos de interesse social.

OBSERVAÇÕES:
       1.A inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho de Administração e 

           do Conselho Fiscal foi até às 15h00 do dia 13/3/2020;

     2.Houve a inscrição de apenas 1 (uma) chapa para o Conselho de 
        Administração e 1 (uma) chapa para Conselho Fiscal, divulgadas 
         conforme previsto no regulamento eleitoral;
    3.A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço 

           físico adequado;

    4.Em atendimento ao § 1º, do Artigo 45 do Estatuto Social, o representante de 

     pessoa jurídica associada, deverá apresentar documento comprobatório da 

           representatividade da pessoa jurídica.

Guariba/SP, 5 de agosto de 2020.

DELSON LUIZ PALAZZO
Presidente do Conselho de Administração
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Sessões da Câmara de Jaboticabal passam a ser 
transmitidas ao vivo também pelo Facebook

A partir de segunda-
-feira (03/08), todos os 
eventos da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
realizados ao vivo no 
plenário da Casa de Lei, 
passam a ser transmiti-
dos também pela página 
da Câmara no Facebook 
(www.facebook.com/
CamaraJaboticabal) . 
Atualmente, os eventos 
já são transmitidos pelo 
canal da Câmara no You-
Tube (WEBTV CMJabo-
ticabal) e no portal de 
vídeos do Legislativo 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

A determinação para a 
ampliação das platafor-
mas de distribuição de 
conteúdo dos eventos 
transmitidos pela WE-

BTV da Câmara partiu 
do Chefe do Legislativo, 
Pretto Miranda Cabelei-
reiro (PODE), na quinta-
-feira (30/08). “Estamos 
passando por um mo-
mento que ainda é im-
portante mantermos o 
distanciamento, e como 
liberar a presença física 
da população no ple-
nário ainda poderia ser 
perigoso, pedi pro se-
tor de comunicação que 
colocasse em prática a 
possibilidade de tam-
bém transmitir as ses-
sões pelo Facebook, já 
que boa parte das pes-
soas está lá. Sem con-
tar que é nosso dever 
sempre buscar atingir o 
maior número de pesso-
as pra fortalecer a trans-

parência. Acredito que 
vamos aumentar a pos-
sibilidade da população 
acompanhar os nossos 
debates e votação aqui 
no plenário. Tenho cer-
teza que vamos atingir 
diversos perfi s de públi-
co, que seja aqueles que 
preferem assistir por 
exemplo no YouTube, 
ou pelo site da Câma-
ra, e agora também pelo 
Facebook”, concluiu Mi-
randa.

Lembrando que teve 
sessão ordinária na se-
gunda-feira (03/08), a 
partir das 20 horas, e 
já contou com a trans-
missão simultânea pelo 
YouTube, Facebook e 
portal de vídeos da Câ-
mara.

Congelamento do subsídio dos agentes 
políticos; REFIS 2020 e outros quatro projetos 

são aprovados na Câmara de Jaboticabal
O projeto que fi xa o 

subsídio dos vereado-
res para a próxima le-
gislatura, ou seja, que 
passará a valer em ja-
neiro de 2021 e segui-
rá até 31 de dezembro 
de 2024 (Projeto de Re-
solução nº 19/2020), 
foi aprovado por una-
nimidade na noite de 
segunda-feira (03/08), 
em sessão ordinária na 
Câmara de Jaboticabal.

De acordo com o tex-
to apresentado pelos 
parlamentares, o valor 
não vai sofrer nenhum 
tipo de reajuste, ou 
seja, o valor pago hoje, 
que é de R$ 7.891,03 
fi cará congelado nos 
próximos quatro anos, 
já que o este valor é 
pago desde 2017. Além 
disso, para cada falta 
injustifi cada às sessões 
ordinárias, o vereador 
sofrerá desconto de 
25% sobre o subsídio; e 
o exercício dos cargos 
da Mesa Diretora se-
gue sem remuneração a 
mais, bem como as ses-
sões solenes também 
seguem não sendo re-
muneradas.

Também foi apro-
vado de forma unâni-
me o Projeto de Lei nº 
339/2020, que fi xa o 
subsídio do prefeito e 
do vice-prefeito para os 
próximos quatro anos, 
mantendo os atuais R$ 
25.335,00 reais men-

sais para o Chefe do 
Executivo e R$ 7.891,03 
para o cargo de vice.

Ainda foi votado e 
aprovado por unanimi-
dade, com uma emen-
da modifi cativa e outra 
supressiva, o Projeto de 
Lei nº 340/2020, que 
fi xa em R$ 13.500,00 
o subsídio mensal dos 
secretários municipais, 
também sem aumento 
dos valores para os pró-
ximos quatro anos.

Outros quatro proje-
tos de lei, originalmen-
te na Ordem do Dia, que 
dá nome a ruas do Lote-
amento Residente Ma-
nacás, foram aprovados 
por unanimidade. São 
eles: o PL nº 222/2019; 
PL nº 223/2019; PL 
nº 226/2019 e PL nº 
227/2019; todas de au-
toria do vereador Wilsi-
nho Locutor (PSB), que 
denomina a rua 3 de 
“Augusto Zoccolaro”; a 
rua 2 de “Nelson Eduar-
do Chioda”; a rua 4 de 
“Francisco Pavani”; e a 
rua 6 de “Dr. Marcelo 
Bassi das Neves”; res-
pectivamente.

REFIS – Apesar de não 
estar na pauta original 
de votação, o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 41/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
instituído o Programa 
de Recuperação Fiscal 
(REFIS), em Jaboticabal, 

foi incluído e aprova-
do por unanimidade. 
A matéria chegou a ter 
pedido de vista por 10 
dias, solicitado pelo ve-
reador Beto Ariki (PTC). 
No entanto, o líder do 
Governo na Câmara, o 
vereador Pepa Servido-
ne (DEM), pediu vista 
por cinco minutos, sen-
do aprovado o pedido 
de menor tempo. Por 
fi m, a matéria foi apro-
vada de forma unânime 
em 1º turno, e conse-
quentemente aprovada 
em defi nitivo, e segue 
para sanção do prefeito 
municipal, José Carlos 
Hori. 

Com isso, os contri-
buintes jaboticabalen-
ses em débito com a 
Administração Direta e 
Indireta Municipal po-
derão ter acesso a des-
conto de multa de mora 
e juros nas dívidas com 
o Município vencidas 
até o dia 30 de junho de 
2020. Quem optar pelo 
pagamento à vista do 
débito de 01 de setem-
bro até 19 de outubro 
de 2020, terá descon-
to de 100% dos juros 
e multa de mora; de 
20 de outubro a 30 de 
novembro de 2020, o 
desconto é de 80% dos 
juros e multa de mora; 
e quem decidir pagar à 
vista de 01 de dezem-
bro até 22 de dezembro 
de 2020, a anistia é de 
70% dos juros e multa 

de mora. Também há 
três possibilidades para 
pagamento parcelado 
da dívida. Neste caso, 
quem fi zer o REFIS de 
01 de setembro a 19 
de outubro, o desconto 
será de 60% dos juros 
e multa de mora, e po-
derá parcelar em 12 ve-
zes; de 20 de outubro 
a 30 de novembro de 
2020, a anistia é de 50% 
dos juros e multa mora, 
parcelado em 10 vezes; 
e de 01 de dezembro 
até 22 de dezembro de 
2020, o desconto é de 
40% dos juros e multa 
de mora, parcelado em 
seis vezes. Para forma-
lizar o ingresso no RE-
FIS, o contribuinte deve 
preencher um requeri-

mento na prefeitura.

Já o Projeto de Lei nº 
335/2020, de autoria 
do Poder Executivo, que 
estabelece princípios e 
diretrizes para a elabo-
ração e implementação 
das políticas públicas 
para crianças e adoles-
centes em Jaboticabal, 
e sobre o Plano Muni-
cipal para Crianças e 
Adolescentes, também 
incluído na pauta, não 
chegou a ser votado. 
Isso porque o vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI) pediu vis-
ta por 10 dias da maté-
ria para melhor análise, 
e retorna para a pauta 
na sessão ordinária do 
dia 17 de agosto.

Lembrando que você 
pode acompanhar a 
sessão da Câmara ao 
vivo pelo YouTube (WE-
BTV CMJaboticabal), 
pela WebTV (www.jabo-
ticabal.sp.leg.br), e ago-
ra também pela página 
da Câmara no Facebook 
(facebook.com/Cama-
raJaboticabal) a par-
tir das 20 horas todas 
as primeiras e tercei-
ras segundas-feiras de 
cada mês. Você também 
pode fazer o download 
da íntegra da sessão no 
portal de vídeos da Câ-
mara (tv.camarajaboti-
cabal.sp.gov.br)

MAKE UP

Diante do que estamos vi-
vendo, a atitude para prote-
ger a si mesmo e os outros, 
colocou muita gente em iso-
lamento social. Se esse é seu 
caso, saiba que encontrar pe-
quenas formas de distração e 
prazer no dia a dia pode aju-
dar no bem-estar. E continuar 
cuidando da sua beleza pode 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ser uma delas.
Que tal fazer uma limpa 

nos produtos de maquia-
gem? Dar banho nos pincéis? 
E experimentar novas makes 
para exibir por aí quando isso 
tudo passar?

 Se tem uma coisa que fi ca 
para depois com a correria 
do dia a dia é a organização 
dos produtos de beleza. Por 
isso, aproveite a quarentena 
para colocar essa tarefa em 
dia. Além de tirar o pó e colo-
car cada item em seu devido 
lugar.

MONTE O NÉCESSAIRE
os itens que podem fazer 

toda diferença no kit de be-
leza dessa quarentena são: 
produtos de limpeza facial, 
protetor solar, base, máscara 

para cílios, blush e o batom 
favorito. 

LAVE OS PINCÉIS
A higienização dos pincéis 

é fundamental para manter 
as cerdas macias e dar um 
acabamento melhor à ma-

quiagem.Por isso, reserve um 
dia dessa quarentena para 
lavá-los. Bastam algumas go-
tinhas de sabonete líquido ou 
shampoo neutro em um copo 
d’água e mergulhá-los para 
eliminar o resíduo. Depois é 
só deixá-los secar à sombra. 

SE JOGUE EM NOVOS TRU-
QUES DE MAKE

Sempre sonhou em fazer 
aquele delineado gatinho 
perfeito? Esse é o momento 
de treinar. É unânime entre 
os maquiadores que a técni-
ca chega ao ponto desejado 
após muito treino.  Experi-
mentar novas cores de som-
bra e batom ou ainda acertar 
na aplicação daquele verme-
lho incrível  também podem 
entrar nessa lista. 

 É o momento de praticar!
 #useamascara

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS.O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital 
de INTIMAÇÃO do EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa-se o Cumprimento de Sentença que lhes move Unimed Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico e outro. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA NO ROSTO DOSAUTOS da ação 
que tramita perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, sob o n.º0009110-72.2013.8.26.0291 e para garantia da execução nos autos em 
epígrafe, até o limite de R$ 19.747,41, atualizado até 02/07/2020, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor para, se o caso, 
oferecer EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 08 de julho de 2020. K-25/07e01/08

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0007261-89.2018.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na forma da Lei. Faz Saber A(O) Cappatto Máquinas E Acessórios Industriais 
Ltda Epp, CNPJ 14.200.003/0001-83, com endereço à Rua Teodosio Morescalchi, 321, Parque do Trevo, CEP 14871-705, Jaboticabal - 
SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Banco do Brasil S.A., CNPJ: 00.000.000/0001-91. 
Encontrando-se o executado 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$ 
176.855,89, 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 18 de junho de 2020. K-18/07

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1006703-37.2017.8.26.0291. A Dra. Carmen Silvia Alves, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca 
de Jaboticabal/SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a Willian Renato de Souza Pereira CPF 393.275.228-77 que Associação de 
Educação e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial para recebimento de R$ 8.999,88 
(31.10.19 - fls. 138) decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais para o 1º semestre de 2013, 
relativo à matrícula nº 2013123043. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderá 
comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob 
pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias supra, ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador 
especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Jaboticabal, 04.06.2020. K-01e08/08
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ESPAÇO CUIDANDO DE 
QUEM CUIDA

Com o objetivo de dis-
ponibilizar para as equi-
pes que atuam na assis-
tência aos pacientes um 
local para intervalos de 
descanso, durante a roti-
na de trabalho, a Unimed 
Jaboticabal acaba de im-
plantar no Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel – 
HMSI, o Espaço Cuidando 
de quem Cuida.

Instalado na área hospi-
talar, o espaço proporcio-
na a todos colaboradores 
que atuam no HMSI a pos-
sibilidade de um período 
de descanso, para que 
possam restaurar as ener-
gias do trabalho.

Hospital e Maternidade Santa Isabel implanta espaço 
dedicado aos colaboradores da área da saúde

O Espaço Cuidando de 
quem Cuida foi pensado 
para proporcionar algu-
mas conveniências aos 
colaboradores. É dotado 
de confortáveis poltronas, 
carregadores de celular e 
conta com wi-fi para aces-
so à internet.

Para a Unimed Jabotica-
bal, a preocupação com a 
necessidade de cuidar de 
quem cuida é uma ação de 
caráter preventivo à saú-
de. Os colaboradores, que 
são assistidos em suas 
necessidades pessoais 
e profissionais, refletem 
essa atenção na qualidade 
do atendimento que reali-

zam.
 “O Espaço Cuidando 

de quem Cuida é um lo-
cal de acolhimento ao 
colaborador.  Queremos 
que os colaboradores en-
contrem aqui um local 
que favoreça a redução 
do estresse, da ansie-
dade e que proporcione 
bem estar e integração, 
especialmente neste mo-
mento em que as equi-
pes estão envolvidas no 
atendimento aos acome-
tidos da pandemia da Co-
vid-19”, afirma o diretor 
presidente da Unimed Ja-
boticabal, Dr. Luiz Rober-
to Lins Ferraz. 
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Apadrinhamento Afetivo: interessados no 
programa devem procurar CRAS II na COHAB IV

Pelo quinto ano consecutivo, Aterro Sanitário de 
Jaboticabal recebe nota máxima em avaliação do CETESB

Pretto Miranda comemora primeira transmissão simultânea da 
WEBTV da Câmara de Jaboticabal pelo YouTube e Facebook

A Rede de Protetiva 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Ja-
boticabal vem realizan-
do lives para apresentar 
à população o progra-
ma de Apadrinhamento 
Afetivo. Agora, a Secre-
taria de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial organizou um local 
para que os interessa-
dos possam tirar suas 
dúvidas.

“O Apadrinhamento 
Afetivo é uma forma 
de transformar vidas. 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal ampliou 
na última segunda-
-feira (03/08) os canais 
de transmissão ao vivo 
das sessões plenárias, 

Realizamos três lives 
a respeito do assunto 
e, agora, disponibiliza-
mos nossa equipe do 
CRAS II para conversar 
com os interessados em 
participar da iniciativa, 
de segunda a sexta, das 
8h às 12h”, afirma a se-
cretária de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegrini.

O CRAS II fica na Ave-
nida Douglas Fogaça de 
Aguiar, 32 – COHAB IV. 
O telefone de contato é 
o (16) 3202-9925. 

que agora também po-
dem ser acompanhadas 
pela página da Câma-
ra no Facebook (www.
facebook.com/Cama-
raJaboticabal). Até en-

tão, os eventos do le-
gislativo realizados no 
plenário da Casa eram 
transmitidos pelo canal 
da Câmara no YouTube 
(WEBTV CMJaboticabal) 

O bom trabalho reali-
zado na gestão do Ater-
ro Sanitário foi, mais 
uma vez, reconhecido 
pela Companhia Am-
biental do Estado de São 
Paulo (CETESB). No últi-
mo Inventário Estadual 
de Resíduos Sólidos, Ja-
boticabal recebeu nota 
máxima, figurando en-
tre os principais aterros 
sanitários do Estado de 
São Paulo.

“Hoje o nosso Aterro 
Sanitário é uma referên-
cia e seguimos seguindo 
visitas de outras cida-
des para conhecer o tra-
balho realizado em Ja-
boticabal. Acreditamos 
que essa iniciativa é im-
portantíssima para que 
possamos contribuir 
com um meio ambien-
te sustentável”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

e pelo portal de vídeos 
do Legislativo (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br).

A primeira transmis-
são ao vivo da sessão 
ordinária pelo Face-
book registrou cerca 
1.200 visualizações. De 
acordo com as métricas 
da própria plataforma 
de relacionamento, o 
vídeo apresentou, até 
a tarde de quarta-feira 
(05/08) um alcance esti-
mado de 2.580 pessoas 
de forma orgânica, ou 
seja, sem pagamento de 
impulsionamento. Do 
total, 193 pessoas co-
mentaram, curtiram ou 
compartilharam a pu-
blicação. No YouTube, o 
canal registrou cerca de 
280 visualizações e no 
portal de vídeos 35 vi-
sualizações e um down-

O estudo – Segundo 
informações disponi-
bilizadas pelo CETESB, 
na elaboração do Inven-
tário, as instalações de 
compostagem, assim 
como as estações de 
transbordo e os aterros 
em operação no estado 
de São Paulo, são todos 
periodicamente inspe-
cionadas pelos técnicos 
das Agências Ambien-
tais da CETESB para co-
leta de informações. As 
informações de cada 
local são processadas 
por meio da aplicação 
de um questionário pa-
dronizado (ver Anexos), 
subdividido quanto às 
características loca-
cionais, estruturais e 
operacionais e são ex-
pressadas por meio de 
pontuações, que variam 
de 0 a 10. 

load. Lembrando que 
pelo portal de vídeos, 
qualquer cidadão pode 
fazer o Download, ou 
seja copiar o arquivo, 
gratuitamente de forma 
facilitada.

Para o Chefe do Le-
gislativo, Pretto Miran-
da Cabeleireiro (PODE), 
que determinou a ex-
pansão da distribuição 
de conteúdo dos even-
tos transmitidos pela 
WEBTV da Câmara tam-
bém pelo Facebook, os 
números se mostram 
promissores quando o 
assunto é transparên-
cia. “Tivemos por volta 
de 1200 visualizações 
nessa nossa primeira 
transmissão pelo Fa-
cebook, e o sistema 
simultâneo funcionou 
sem problemas técni-
cos. Apesar dos núme-

ros não serem ainda tão 
altos, isso mostra que 
estamos no caminho 
certo, porque soma-
mos mais um canal pra 
que a população possa 
acompanhar os nos-
sos debates e votação 
aqui no plenário, ainda 
mais nesse período em 
que o distanciamento 
é o mais seguro contra 
a propagação da CO-
VID-19”, disse Miranda.

Lembrando que a pró-
xima sessão ordinária 
será na segunda-feira 
(17/08), a partir das 20 
horas, com a transmis-
são simultânea da WEB-
TV da Câmara de Jabo-
ticabal pelo YouTube, 
Facebook e portal de 
vídeos do Legislativo 
jaboticabalense.

Números fazem parte do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos referente ao ano de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 354 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

UILSON JOSE DE MIRANDA, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a 
Câmara Municipal na Sessão ordinária realizada dia 03 de agosto de 2.020, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,
RESOLUÇÃO 
Fixa o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Jaboticabal para a legislatura de 1° de 
janeiro de 2.021 a 31 de dezembro de 2.024, e dá outras providências.

Autoria: Uilson José de Miranda, Carmo Jorge Marques Reino, Samuel Cunha, Daniel Rodrigues, Aparecida de Jesus Souza 
Dias, Ademilson Aparecido Servidone, Luis Carlos Fernandes e João Bassi.

Art. 1° O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Jaboticabal para a legislatura de 1° de janeiro 
de 2.021 a 31 de dezembro de 2.024 será de R$ 7.891,03 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e três centavos).

§ 1° Para cada falta injustiicada às Sessões Ordinárias, o Vereador faltante sofrerá um desconto de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o subsídio de que trata o caput do art. 1° desta Resolução.Art. 1º. Permanecem vigentes até 31 de julho de 2020:

Art. 2° Não será remunerado o exercício dos cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal.
Art. 3º As sessões extraordinárias e solenes não serão remuneradas.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de verba própria consignada 

no respectivo orçamento.
Art. 5° Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Jaboticabal, 04 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

O Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, de conformidade com registros apresentados pela Diretora do Departamen-
to Contábil Financeiro da Câmara Municipal de Jaboticabal, Maria Paula Thomaz Kawachi, declara que o aumento de gastos do 
Poder Legislativo decorrentes do Projeto de Resolução que ixa o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal para a legislatura de 1° de janeiro de 2.021 a 31 de dezembro de 2.024, e dá outras providências, dispõe de suiciente dotação 
e de irme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual para o período de 
2020 à 2022, e ainda estima o impacto trienal da despesa e considera sua eventual e posterior alteração.

Jaboticabal, 04 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI

CONTADORA

Estimativa do Impacto orçamentário-inanceiro
(Inciso I do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

IMPACTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-DIMINUIÇÃO SUBSÍDIOS VEREADORES

Descrição do benefício  Total (base 06/2020)  Total após alteração  Impacto em em valor  Impacto empercentual

Total folha R$               102.583,39                R$               102.583,39                     R$

Total R$               102.583,39                    R$               102.583,39                    R$ 0,00%

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Impacto mensal sobre 
a folha

04 meses (Jan a 
Abril/20)

08 meses reajuste 
de 6%

 Total previsto para 
2020

R$ R$ R$                                           R$

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

Impacto na folha 
mensal

04 meses de subsídios 08 meses reajuste 
de 6%

Total previsto para 
2021

R$ R$ R$                                          R$

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA O EXERCÍCIO DE 2022

Impacto na folha 
mensal

04 meses de subsídios 08 meses reajuste 
de 6%

Total previsto para 
2022

R$ R$ R$                                          R$

Previsão para o orçamento da Câmara para o exercício de 2020. R$              12.468.550,00

Investimento R$                   700.000,00

Despesas de Custeio R$              11.768.550,00

Valor total do aumento da despesa pelo reajuste......................... R$

Acréscimo das despesas em 2020 em percentual ref. Orçamento total 0,00%

Acréscimos das despesas em 2020 em percentual ref. Desp. Custeio 0,00%

Previsão para o orçamento da Câmara para o exercício de 2021. R$             13.341.348,50

Investimento R$                  749.000,00

Despesas de Custeio R$             12.592.348,50

Valor total do aumento da despesa pelo reajuste......................... R$                         -

Acréscimo das despesas em 2021 em percentual ref. Orçamento total 0,00%

Acréscimos das despesas em 2021 em percentual ref. Desp. Custeio 0,00%

Previsão para o orçamento da Câmara para o exercício de 2022. R$              14.275.242,90

Investimento R$                   801.430,00

Despesas de Custeio R$              13.473.812,90

Valor total do aumento da despesa pelo reajuste......................... R$

Acréscimo das despesas em 2022 em percentual ref. Orçamento total 0,00%

Acréscimos das despesas em 2022 em percentual ref. Desp. Custeio 0,00%

Estimativa da Despesa total com pessoal

(Caput do art. 169 da CF, Inciso III do caput do art. 19, cc letra a do Inciso III do art. 20 da LC 101/2000)

Descrição 2020 2021

Previsão atual após alteração Previsão atual após alteração

Rec Corrente Líquida R$ 286.013.054,01 R$ 286.013.054,01 R$ 303.173.837,25 R$ 303.173.837,25

Despesas com pessoal R$     7.266.939,59 R$ 7.266.939,59 R$     7.266.939,59 R$   7.871.548,96

% total com pessoal 2,54% 2,54% 2,40% 2,60%

Descrição 2022

Descrição Previsão atual após alteração

Rec Corrente Líquida R$ 321.364.267,49 R$   321.364.267,49

Despesas com pessoal R$     7.266.939,59 R$       8.526.461,84

% total com pessoal 2,26% 2,65%

Estimativa dos Gastos com a Folha de Pagamento

(§ 1o. Do Artigo 29-A da CF, incluído pelo artigo 2o. da EC. no. 25 de 14/02/2000)

Descrição 2020 2021

Receita da Câmara R$   12.468.550,00 R$     12.468.550,00 R$ 13.341.348,50 R$        13.341.348,50

Despesas com pessoal R$     7.266.939,59 R$       7.266.939,59 R$   7.266.939,59 R$          7.871.548,96

% total com pessoal 58,28% 58,28% 54,47% 59,00%

Descrição 2022

Rec Corrente Líquida Previsão atual após alteração

Despesas com pessoal R$   14.275.242,90 R$     14.275.242,90

% total com pessoal R$     7.266.939,59 R$       8.526.461,84

50,91% 59,73%

Premissas e Metodologias de Cálculos utilizados na apuração da estimativa do impacto orçamentário-inanceiro
(§ 2o. do Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal)

I - O reajuste nos valores serão efetivamente aplicados em 01/01/2021;
II - Previsto Na Constituição Federal e na Lei Orgânica a Fixação dos Subsídios dos Vereadores;
III - Nas receitas correntes liquidas do Município, foi previsto um crescimento de 6% ao ano.

Apuração da Adequação Orçamentária

(Inciso II do artigo 16 da LC 101/2000)

Descrição da dotação existente no orçamento de 2020 Valor para o ano

Corpo Legislativo

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R$ 3.397.550,00

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil R$ 1.400.000,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 900.000,00

3.1.90.13 - Obrigações Patronais-RPPS R$ 1.000.000,00

3.1.90.16 - Outras Despesas Variav-Pessoal Civil R$ 900.000,00

Jaboticabal, 22 de junho de 2020.

MARIA PAULA THOMAZ KAWACHI

CONTADORA

PORTARIA

Nº 245, DE 06 DE AGOSTO DE 2020 – Autoriza cumprimento do Horário Especial de servidora estudante.

Programa IdeiaGov pretende fomentar a 
inovação por meio de demandas governamentais

Elton Alisson | Agência 
FAPESP – O Governo de São 
Paulo lançou o programa 
de inovação IdeiaGov, com 
o objetivo de utilizar solu-
ções trazidas pelo mercado 
e pela sociedade para desa-
fi os do poder público esta-
dual, de modo a oferecer 
melhores serviços públicos 
para o cidadão e mais efi ci-
ência na gestão pública.

Apoiado pela FAPESP, 
o programa atua em três 
frentes de ação. Uma delas 
é como espaço de encon-
tro entre diferentes atores 
do ecossistema de empre-
endedorismo de impacto e 
do sistema de ciência, tec-
nologia e inovação no Esta-
do de São Paulo. A segun-
da, por meio da aceleração 
de negócios que resolvam 
problemas de interesse 
público e complementem 
o trabalho do governo. E 
a terceira, por meio de de-
safi os criados a partir de 
demandas de órgãos do 
governo paulista que po-
tencializam a relação e a 
contratação de soluções 
inovadoras.

“A iniciativa tem como 
objetivo tornar o Governo 
de São Paulo referência in-
ternacional em inovação 
no setor público e também 
impulsionar o desenvol-
vimento econômico com 
compras públicas de ino-
vação, principalmente dan-
do oportunidade para star-
tups, pequenas e médias e 
empresas inovadoras em 
geral”, disse Patricia Ellen, 
secretária de Desenvolvi-
mento Econômico do Es-
tado de São Paulo, no lan-
çamento do programa, em 
junho.

O Impact Hub – organi-
zação brasileira conecta-
da a uma rede global de 
empreendedores, com o 
propósito de desenvolver 
soluções e negócios de 
transformação – foi esco-
lhido para operacionalizar 
o programa.

“As secretarias de Gover-
no e de Desenvolvimento 
Econômico, que idealiza-
ram o programa, percebe-
ram a importância de tra-
zer uma organização como 
o Impact Hub para execu-
tar uma iniciativa como 
essa, que busca encontrar 
soluções para desafi os 
transversais e complexos 
encontrados na gestão pú-
blica estadual e que são 
comuns a outras esferas 
de governo no Brasil e no 
mundo”, diz à Agência FA-
PESP Felipe Massami Ma-
ruyama, diretor de inova-
ção em governo do Impact 
Hub e que está à frente da 
iniciativa.

O legado do Pitch Gov
O IdeiaGov trouxe muito 

dos aprendizados do Pitch 
Gov – uma iniciativa tam-
bém lançada pelo Governo 
do Estado de São Paulo, no 
fi nal de 2015, em parceria 
com a Associação Brasileira 
de Startups, com o objetivo 
de identifi car soluções ino-
vadoras desenvolvidas por 
startups para solucionar 
desafi os da administração 
pública nas áreas de educa-
ção, estatística e análise de 
dados, fi nanças públicas, 
habitação, saneamento e 
energia, saúde, transparên-
cia e transportes.

Uma das limitações do 
programa, que na primei-
ra edição recebeu mais de 
300 propostas de soluções 
desenvolvidas por startups 
nas áreas de saúde, educa-
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ção e facilidades ao cida-
dão, das quais nove foram 
selecionadas, era a difi cul-
dade na implementação 
dos projetos pelo governo.

Algumas das razões 
identifi cadas foram a falta 
de fomento e de apoio na 
etapa de testes, o desali-
nhamento interno com a 
equipe que implementaria 
a solução, assim como o 
fato de não ser prevista e 
não haver uma legislação 
amadurecida o sufi ciente 
que desse conta dos di-
versos caminhos que as 
propostas inovadoras sele-
cionadas poderiam seguir, 
explica Maruyama.

“O Pitch Gov, na ocasião 
do lançamento do progra-
ma, não pôde desfrutar, 
por exemplo, do amadu-
recimento de legislações 
surgidas posteriormente, 
como o novo Marco Le-
gal da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, que trouxe o 
arcabouço jurídico que 
poderia contribuir na im-
plementação de soluções 
inovadoras”, afi rma.

Sancionado no início de 
2016, o novo marco legal 
regulamenta as parcerias 
de longo prazo entre os se-
tores público e privado, dá 
maior fl exibilidade de atu-
ação às instituições cien-
tífi cas, tecnológicas e de 
inovação (ICTs) e às respec-
tivas entidades de apoio.

Uma das inovações da 
legislação é a possibilidade 
de dispensa de licitação, 
pela administração públi-
ca, nas contratações de 
serviços ou produtos ino-
vadores de micro, peque-
nas e médias empresas.

Estabelece, ainda, a pos-
sibilidade de utilização 
do Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas 
(RDC) para ações em ór-
gãos e entidades dedica-
dos à ciência, tecnologia e 
inovação. E prevê a possi-
bilidade de governadores 
e prefeitos estabelecerem 
regime simplifi cado, com 
regras próprias para as 
aquisições nessas áreas.

“Mas, mesmo assim, o 
programa Pitch Gov repre-
sentou um marco porque 
trouxe à tona a importância 
da interação com o ecos-
sistema de empreendedo-
rismo e das políticas de 
inovação aberta orientadas 
por demandas do governo, 
sendo uma referência para 
muitas iniciativas que sur-
giram desde então”, avalia 
Maruyama.

Na segunda edição do 
Pitch Gov, em 2017, a FA-
PESP lançou uma chamada 
conjunta do Programa Pes-
quisa Inovativa em Peque-
nas Empresas (PIPE) com o 
Pitch Gov, por meio da qual 
foram selecionados oito 
projetos de pesquisa.

Combate à COVID-19
Com base nesse diag-

nóstico do Pitch Gov e com 
um arcabouço regulatório 
mais maduro e testado, o 
IdeiaGov foi delineado não 
só para fazer a conexão en-
tre as soluções do merca-
do e da sociedade com os 
desafi os do poder público, 
mas também para apoiar 
em toda a jornada, desde o 
suporte aos servidores pú-
blicos na estruturação dos 
problemas até na imple-
mentação das inovações 
pelo governo por meio das 
diversas modalidades jurí-
dicas existentes, explica o 
especialista.

O primeiro programa-
-piloto do IdeiaGov é dire-
cionado a identifi car no-
vas tecnologias e soluções 
inovadoras com potencial 
para combater e minimizar 
os impactos do novo coro-
navírus, o SARS-CoV-2, na 
saúde da população.

O programa é dividido 
em duas modalidades. A 
primeira, denominada “De-
safi os do Governo”, se de-
dica a encontrar soluções 

inovadoras de empresas e 
organizações de pesquisas 
de qualquer porte para de-
safi os concretos voltados 
ao enfrentamento do coro-
navírus no cenário atual. O 
primeiro chamamento des-
sa modalidade tem como 
desafi o a realização de tes-
tes para o diagnóstico da 
COVID-19, de forma a tor-
ná-los acessíveis para pro-
gramas de saúde pública e 
replicáveis para alcançar o 
maior número possível de 
pessoas.

A segunda modalidade, 
nomeada “Ofertas tecnoló-
gicas do mercado”, é um ca-
nal de entrada para receber 
propostas de tecnologias 
relacionadas ao combate da 
COVID-19, sejam de produ-
tos, serviços ou processos 
para a área da saúde públi-
ca. Entre os critérios gerais 
para seleção estão o grau 
de inovação das soluções 
apresentadas, o potencial 
de adoção por órgãos da 
administração pública, o 
perfi l da empresa e da equi-
pe envolvida e a maturida-
de da tecnologia.

As empresas terão aces-
so às equipes técnicas do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Pau-
lo (FM-USP) e do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT), além de infraestru-
tura laboratorial e de equi-
pamentos especializados 
para orientação, apoio na 
execução de provas de 
conceito, casos de uso real, 
testes-piloto e troca de in-
formações técnicas. Além 
disso, a iniciativa também 
possui o apoio de diversas 
organizações com atuação 
nas áreas de geração de ne-
gócios, a partir de ciência 
e tecnologia, inovação em 
governo e tecnologias so-
ciais, como a Wylinka e o 
Instituto Tellus.

Ao fi nal do ciclo de am-
bas as modalidades, as 
soluções validadas pode-
rão ter acesso a linhas de 
fi nanciamento e/ou contra-
tação de suas soluções por 
órgãos públicos.

As inscrições das pro-
postas para o primeiro de-
safi o podem ser feitas até 
o dia 10 de agosto pelo site 
www.ideiagov.sp.gov.br.

“A proposta é lançar vá-
rios desafi os dentro de 
macrotemas, como o da 
COVID-19, possibilitando 
a articulação de parceiros 
que nos apoiem em dife-
rentes etapas de desenvol-
vimento das melhores so-
luções”, diz Maruyama.

O novo edital do Ideia-
Gov busca identifi car so-
luções tecnológicas e ino-
vadoras que permitam o 
monitoramento dos sinais 
vitais e/ou operação remo-
ta de medicação de pacien-
tes internados. As inscri-
ções das propostas podem 
ser feitas até o dia 12 de 
agosto, também pelo site 
www.ideiagov.sp.gov.br.

As propostas serão anali-
sadas por um grupo de es-
pecialistas, composto por 
representantes de órgãos 
do governo interessados 
em comprar ou implemen-
tar as soluções seleciona-
das, além de considerar 
os critérios específi cos de 
cada um dos editais.

“Esses profi ssionais irão 
avaliar diferentes aspectos 
das propostas, indicando 
quando testá-las ou validá-
-las dentro de um ambiente 
de uso real, como o hospi-
talar, por exemplo, para, a 
partir disso, verifi car o po-
tencial da implementação 
seja por meio de uma com-
pra pública ou de outras 
formas”, diz Maruyama.

Fonte: https://agencia.
fapesp.br/programa-ideia-
gov-pretende-fomentar-
-a-inovacao-por-meio-
-de -demandas -gover-
n a m e n t a i s / 3 3 8 1 5 / # .
XyvNSv8f-Ao.whatsapp
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APAE lança ‘Campanha Amigo da APAE’ contra 
impacto inanceiro causado pela Pandemia

Os custos financei-
ros dos milhares de 
atendimentos e proce-
dimentos realizados 
pela APAE de Jabotica-
bal junto a crianças, jo-
vens, adultos, idosos e 
suas famílias, sempre 
foram altos. Manter os 
números e a qualidade 
dos serviços sempre 
exigiu grandes esforços 
e muito trabalho.   

“Se antes os desa-
fios eram diários, com 
a chegada do Corona-
vírus, vimos as difi-
culdades e obstáculos 
aumentarem. Fizemos 
lives, contamos com a 
solidariedade de muitas 
pessoas, nossa Equipe 
se desdobrou em traba-
lho e criatividade para 
continuar alimentando 
os vínculos com todos 
os públicos atendidos, 
mas percebemos a ne-
cessidade de ampliar a 
captação de recursos. A 
situação, muito comple-
xa, nos levou a decidir 
pela Campanha Amigo 
da APAE, pedindo a to-
dos que nos ajudem a 
continuar”, explica Cel-
so Cassiano, Presidente 
da APAE de Jaboticabal. 

Os números da atua-
ção da APAE nas áreas de 

Educação, Saúde e As-
sistência Social da APAE 
são impactantes e ex-
pressivos.  As atividades 
e exemplos podem ser 
acompanhados pelo site 
apaejaboticabal.com.br 
e as redes sociais: Face-
book.com/apaejabotica-
bal e Instagam.com/apa-
ejaboticabal.

A Equipe se desdobra 
na construção de víncu-
los junto a cada pessoa 
que precisa do trata-
mento de saúde, prote-
ção social, autonomia, 
enfim, do aprendizado 
que resulta na manu-
tenção da vida mate-
rial, física, psicológica 
e emocional. 

Veja, no box, como 
ser um Amigo da APAE 
de Jaboticabal, cola-
borando com a campa-
nha: “A APAE precisa de 
você. Faça a diferença 
na vida de alguém”.

BOX
Como ser um Amigo 

da APAE?
A doação pode ser 

feita:
-	 Pelo	 QR	 code	 que	 faz	

parte	desta	imagem.
-	Ligue	3209.7777	e	co-

labore	 mensalmente.	 Nós	
iremos	até	a	sua	casa	cole-

tar	a	doação.
-	 Pelo	 site	 apaejabotica-

bal.com.br

-	 Depósito	 na	 Caixa	
Econômica	Federal	-	Banco	
104,	 Agência	 0313,	 Op-

eração	 013	 -	 Conta	 Pou-
pança	 63000-8,	 CNPJ:	
45.337.185/0001-62	 -	 As-

sociação	de	Pais	e	Amigos	
dos	 Excepcionais	 de	 Jabo-
ticabal


