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Prefeitura abre inscrição para participação 
de ambulantes na Festa do Quitute 2019

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Planeja-
mento, abre na segun-
da-feira (29) o período 
de inscrição para a par-
ticipação de ambulan-
tes na 37ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte 
e Artesanato. 

Projeto “Pé de Meia” vai ensinar educação 
financeira para alunos de Jaboticabal

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, de Jabotica-
bal, iniciará um proje-
to piloto de educação 
financeira na escola 
municipal “Coronel 
Vaz”. Denominado “Pé 
de Meia”, o projeto é 
desenvolvido pela Fa-
culdade de Economia, 
Administração e Con-
tabilidade de Ribeirão 
Preto (FEA – RP) e Clube 
de Mercado Financeiro 
e terá início dia 6 de 
maio com a capacita-
ção de professores.

Departamento de 
Trânsito convoca para 

troca de “selo do idoso”
O Departamento de Trânsito e Transportes 

(DTT) convoca todos os idosos de Jaboticabal 
para a troca do selo que garante a permanência 
em vagas especiais de estacionamento. Os res-
ponsáveis devem comparecer a partir de segun-
da-feira (29), das 07h30 às 12h e das 13h às 17h, 
na sede do DTT – Rua Miguel Lerro, 300.

Oficina de Formalização 
do Sebrae está com 
inscrições abertas

O Sebrae Aqui, de Jaboticabal, está com inscri-
ções abertas para a Oficina de Formalização, que 
será realizada em 10 de maio (sexta-feira), às 9h, 
no Paço Municipal. Os interessados devem procu-
rar a Central do Empreendedor na Prefeitura de 
Jaboticabal. As vagas são limitadas.

Evento acontece no dia 10 de maio

Jaboticabal deve ganhar parque 
tecnológico perto da Unesp

O prefeito José Carlos Hori está apostando na 
qualificação de mão de obra jaboticabalense, na 
desburocratização e na pavimentação da pista de 
pouso e decolagem do Aeroporto Municipal para 
atrair grandes empresas no setor de tecnologia e 
inovação. Hori está buscando uma área perto da 
Unesp e do Aerporto para a construção do novo 
Parque de Desenvolvimento e Tecnologia.
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Prefeitura divulga pontos 
benefi ciados pela operação 
Tapa Buraco – 26 de abril

A Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que a 
operação tapa buraco 
prossegue em diversos 
bairros da cidade. As 
equipes da Secretaria de 
Obras e Serviços Públi-
cos promovem melho-
rias nas ruas Laurinda 
Conceição Braguim, Ce-
zar Inhocancer, Vicente 
Sagula, Vicente Palazzo, 
Anibale Felipeli, Agosti-
nho Enes, Geraldo Mar-
tins Filho, Jaime Ribei-
ro, Antônio Perillo, João 
Cestari, Hermínia C. 
Bellodi, Maestro Maeza-
no, Humberto Biancardi, 
Daniel Delvechio, Ange-
lina Costa Claro, Pedro 
B. Ribeiro, Antônio Ca-
salete, João Volpe, João 
Nepomuceno Rosa, Sal-
vador Califre, Angelo 
Morelo, Norival Lacerda, 
Edmundo de Lima, Pio 
Politi, José Espanhol, 
Kamil Kenan, João Pa-

nosso, José Guadain, 
Angelo Morelo, Fortuna-
to João Donadon, José 
Saco, Douglas Fogaça, 
Mário Frizzas, Jácomo 
Betioli, Américo Macha-
do Farias, Angelo Reton-
tim, Lourenço Retontim, 
Avelino de Lima, Joa-
quim Martins de Lara, 
Ângelo Farias, Avenida 
Pintos, 24 de Maio, 13 

de Maio, Barão do Rio 
Branco, Monteiro Lo-
bato, Floriano Peixoto, 
Juca Quito, Tiradentes, 
João Batista Ferraz Sam-
paio, Calixto Cardoso, 
Ernesto Campos Werne-
ck, Ordem do Carmelo, 
Dona Castorina Vieira, 
Antônio Perillo, Antônio 
Felício, Aurélio Martins, 
Coronel Sodré, Orácio F. 

Escola Coronel Vaz promove integração 
entre alunos, família e comunidade

Com o intuito de de-
senvolver habilidades e 
compartilhar informa-
ção e conhecimento, a 
escola municipal Co-
ronel Vaz desenvolveu 
uma série de atividades 
na última semana, que 
envolveram alunos, fa-
mília e comunidade.

“Ações como essas 
mostram a importân-
cia de não só trabalhar 
com o aluno dentro da 
sala de aula, mas fora 
também, onde é pos-
sível obter novas e di-
ferentes experiências. 

Parabenizo a todos os 
envolvidos pela inicia-
tiva e reitero o apoio da 
secretaria a toda nossa 
rede”, comenta o secre-

tário da Pasta, Leonar-
do Yamazaki.

Durante o período, os 
alunos realizaram um 
teatro e passeata sobre 

a “Dengue”, além de um 
“Café Literário” com 
apresentação de poesia 
e o tradicional “Show de 
Talentos”.

Ferreira, Guilherme Bra-
ga Rego

As equipes realizam 
roçamento e limpeza 
em diferentes bairros da 
cidade. Também aconte-
ce serviços de troca de 
lâmpadas e pintura de 
solo.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3209-
4100.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

  O Centro Espírita Universal, através da sua só-
cia contribuinte Maria Áurea Garcia, infra-assinado, CONVOCA 
os senhores demais sócios contribuintes, de conformidade com o 
artigo 15 do seu Estatuto, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDI-
NÁRIA que irá realizar-se dia 07 de maio de 2019, às 21 horas, 
em primeira convocação e às 21hs30, com qualquer número de 
associados, em segunda convocação, a fi m de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia:

1- Aprovação das Contas do exercício de 2018;
2- Aprovação do Relatório de Atividades;
3- Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o 

biênio 2019/2020.

Jaboticabal, 24 de abril de 2019.

MARIA ÁUREA GARCIA

Edital De Citação - Prazo 20 (Vinte) Dias.Processo Nº 1006094-54.2017.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Arlete Aparecida Alves Da Silva, 
Brasileiro, CPF 104.351.248-97, com endereço à Rua Jorge de Oliveira, 198, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - Fafibe, constando da inicial 
que o débito, importa em R$ 1.119,13, até o mês de 10/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua 
Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
importância mencionada ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo. Registre-se, também, a possibilidade 
de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado 
pela imprensa na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de abril de 2019. K-27/04e04/05

Edital De Intimação – Cumprimento De Sentença. Processo Digital nº: 0001794-95.2019.8.26.0291 - 2017/003028. Classe: Assunto: 
Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução. Exequente: Banco Bradesco SA. Executado: Guerra e Gomes 
Pneus e Acessórios Ltda Me e outro. Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias.Processo Nº 0001794-95.2019.8.26.0291.O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Guerra E Gomes Pneus E Acessórios LTDA ME, CNPJ 10.837.320/0001-54, com endereço à Av. Presidente 
Costa e Silva, 73, Jd Paulista, Barrinha – SP e a José Aparecido Pereira Gomes, RG 11742241, CPF 062.626.548-79, com endereço 
à Av. Presidente Costa e Silva, 73, Jd Paulista, Barrinha - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Banco Bradesco Sa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 99.151,44, 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. Se 
os executados não apresentarem impugnação, serão assistidos pelo curador especial, a ser nomeado após o decurso do prazo do 
edital e a quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa e atender os interesses dos executados até a extinção do 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, 
aos 16 de abril de 2019. K-27/04e04/05

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1000136-87.2017.8.26.0291. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboti-
cabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Elza Fukuda Yamane LTDA, CNPJ 
10.285.498/0001-30, com endereço à Rua Central, 14, Centro, CEP 14765-000, Taquaral - SP e Elza Fukuda Yamane, brasileira, casada, 
CPF 825.102.538-91, Sítio Santo Antonio 1, s/n, Zona Rural, Taiúva-SP, CEP 14.720-000, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: "O banco exequente tornou-se credor da empresa executada 
em razão da emissão de Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo-Capital de Giro nº 6770726, no valor de R$ 25.444,63, celebrado em 
27.03.2013, que deveria ter sido para em 36 parcelas mensais, consecutivas, acrescidas de juros moratórios e demais encargos contra-
tuais, com vencimento da 1ª parcela em 27.04.2013 e o da última em 27.03.2016. Após utilizarem os créditos disponibilizados as executa-
das não efetuaram o pagamento dos valores devidos, descumprindo o pactuado e permanecendo com um saldo devedor total atualizado 
até 09.01.2017 no total de R$ 36.592,93, inadimplente até a presente data." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias úteis, a fluir do 1º dia útil após a 
publicação deste edital, pague a dívida acima referida, que deverá ser atualizada até a data do referido pagamento, acrescida dos honorá-
rios advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso as executadas 
efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Prazo 
Para Embargos: 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (Art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 09 de abril de 2019. K-27/04e04/05

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 179, DE 24 DE ABRIL DE 2019 – EXONERA, a partir de 30 de abril de 
2019, a Assessora da Presidência ÉRICA RENATA GOMES VAROTTI, lotada no Ga-
binete da Presidência.

Nº 180, DE 25 DE ABRIL DE 2019 – NOMEIA, a partir de 02 de maio de 2019 
JOSIMAR ALMEIDA SANTANA para o cargo de Assessor da Presidência, lotado no 
Gabinete da Presidência.

Quando olhamos nossa 
vida, muitas vezes pen-
samos naquilo que não 
temos. Não tenho carro 
novo, não tenho a casa 
dos meus sonhos, não te-
nho o emprego que dese-
jo, não tenho isso, não te-

A ARTE DE VIVER - VALORIZE O QUE VOCÊ TEM
nho aquilo; e fi camos nos 
lastimando.

E o pior de tudo é quan-
do fi camos comparando 
nossa vida com a vida dos 
outros. As coisas que os 
outros tem parecem ser 
melhores que as nossas. 

A casa do outro é me-
lhor, o carro do outro é 
melhor, a família do outro 
é melhor e  vem o pior de 
tudo: o outro é melhor do 
que eu. Aí você se sente 
um derrotado, um fracas-
sado. Valorizar o que se 
tem, em vez de lastimar-se 
pelo que não se tem, leva 
a uma felicidade maior.

LUIS CARLOS 
FERNANDES

O mais importante é 
você usufruir do que tem, 
não comparar-se com os 
outros e valorizar tudo o 
que é seu, que foi conse-
guido com muito sacrifí-
cio. 

Muitas pessoas valori-
zam tanto o que os outros 
tem, que se esquecem de 
agradecer a Deus tudo o 
que tem. Valorizam tanto 
as coisas dos outros que 
se esquecem de valorizar 
o que é seu.

Todos os dias agradeça 
a Deus por tudo o que é 
seu. Olhe para as suas coi-
sas com amor e  gratidão, 

porque  são suas.  
Quando valorizamos 

o que temos e reconhe-
cemos tudo o que conse-
guimos na vida com nos-
so esforço, nos tornamos 
pessoas muito mais feli-
zes. 

A partir de hoje, que o 
seu coração se alegre e 
vibre contemplando suas 
coisas e agradeça a Deus, 
principalmente, por ser 
quem você é.

PROGRAMA CORRENTE 
DO BEM – DE SEGUNDA  
A SEXTA-FEIRA ÀS 08H00 
PELA RÁDIO GAZETA FM  
107,9.
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FATEC abre pedido de isenção e redução na taxa 
do vestibular 2019

Oficina de Formalização do Sebrae está com 
inscrições abertas

A FATEC abriu o perío-
do para pedido de isen-
ção ou pagamento par-
cial da taxa de inscrição 
do vestibular semestral. 
Os alunos que se enqua-
dram nos requisitos já 
podem solicitar a isen-
ção no site www.vesti-
bularfatec.com.br. 

Os interessados no 
processo de isenção, de-
vem integrar grupo fa-

O Sebrae Aqui, de 
Jaboticabal, está com 
inscrições abertas para 
a Oficina de Formaliza-
ção, que será realizada 
em 10 de maio (sexta-
-feira), às 9h, no Paço 

miliar cuja renda bruta 
mensal máxima corres-
ponda a R$ 1.497,00 por 
morador da residência. 
O candidato deve ter 
concluído ou estar con-
cluindo o ensino médio.

Os candidatos que 
pleiteiam direito à redu-
ção do valor da taxa de 
inscrição, devem estar 
inscritos em curso pré-
-vestibular ou em cur-

Municipal. Os interes-
sados devem procurar a 
Central do Empreende-
dor na Prefeitura de Ja-
boticabal. As vagas são 
limitadas.

“É uma oficina muito 

so superior, em nível 
de graduação, receber 
remuneração mensal 
inferior a dois salários 
mínimos ou estar de-
sempregado. 

“A entrega dos docu-
mentos será feita ex-
plusivamente pelo site 
da FATEC até às 15h do 
dia 2 de maio. Acessan-
do o www.vestibular-
fatec.com.br, você terá 

boa, que tem como ob-
jetivo auxiliar no ponto 
de partida de um negó-
cio. Muitas pessoas têm 
sido ajudadas e dado 
início a negócios sólidos 
e lucrativos”, comenta a 

Interessados tem até 02 de maio para encaminhar solicitação pelo site oficial

Evento acontece no dia 10 de maio

todas as informações e 
documentos para pre-
enchimento”, afirma a 
coordenadora de vesti-
bular, Simone Scattolim 
Tidelli. 

A equipe técnica da fa-
culdade analisará os do-
cumentos apresentados 
pelos candidatos. Para 
mais informações, o te-
lefone da FATEC Jaboti-
cabal é (16) 3202-6519.

diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398. 

Vacinação contra a gripe inicia 
nova etapa na segunda-feira (22)

Escola do Legislativo capacita funcionários da Câmara de 
Jaboticabal sobre “Técnica e Processo Legislativo”

A 21ª Campanha Na-
cional de Vacinação con-
tra a Gripe iniciou na 
segunda-feira (22) uma 
nova etapa, onde pas-
sa a vacinar integran-
tes de vários grupos de 
risco. Todos os CIAFs 
de Jaboticabal tem do-
ses à disposição, sendo 
aplicadas no horário de 
funcionamento da sala 
de vacina de cada uni-
dade. 

Trabalhadores da saú-
de, povos indígenas, 
idosos, professores de 
escolas públicas e priva-
das, doentes crônicos, 

Aconteceu na sexta-
-feira (26/04), no plená-
rio da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, a capa-
citação em “Técnica e 
Processo Legislativo”, 
oferecida gratuitamente 
aos servidores da Casa 
por meio da Escola do 
Legislativo. Ao todo, 
mais de 30 funcionários 
participaram do evento.

O tema “Técnica Le-
gislativa” foi abordado 
pelo diretor do Departa-
mento Legislativo, Luiz 
Carlos dos Santos. Se-
gundo Santos, o intuito 
do encontro é a atuali-
zação dos funcionários 
a respeito do conjun-
to de procedimentos 
e normas redacionais 
específicas, que visam 
à elaboração de um tex-
to que terá repercussão 
no mundo jurídico. “A 
elaboração legislativa 
exige, acima de tudo, 
bom senso e respon-
sabilidade, pois as leis 
interferem, direta ou 
indiretamente, na vida 
das pessoas”, destacou 
o diretor. A palestra ain-
da abordou os vários 

portadores de necessi-
dades especiais, jovens 
sob medidas socioedu-
cativas, funcionários 
do sistema prisional e 
pessoas privadas de li-
berdade podem receber 
a dose a partir de (22).

As unidades continu-
am vacinando crianças 
de 6 meses a menores 
de 6 anos, grávidas e 
puérperas (mulheres 
até 45 dias após o par-
to). “Temos como meta 
vacinar todas as pesso-
as que se encaixam nes-
ses grupos e livrar Ja-
boticabal dos riscos da 

tipos de proposições 
existentes: Requerimen-
tos, Moções, Projetos e 
Emendas.

A servidora do depar-
tamento Técnico Legis-
lativo, Denise Cardozo, 
por sua vez, destacou 
que o ordenamento ju-
rídico tem na linguagem 
a sua base e instrumen-
to de expressão. Denise 
citou a Lei Complemen-
tar nº 95, de 26 de feve-
reiro de 1998, que dis-
põe sobre a elaboração, 
redação, alteração e 
consolidação das leis, e 
destacou a Lei Comple-
mentar nº 9191, de 1º 
de novembro de 2017, 
que estabelece, entre 
outros, as normas e di-
retrizes para elabora-
ção, redação, alteração, 
consolidação de atos 
normativos, e que en-
trou em vigor em feve-
reiro de 2018. “O texto 
de lei bem construído, 
com clareza, entre ou-
tros atributos previstos 
na lei complementar, 
garante segurança jurí-
dica para o jurista e para 
o cidadão, por isso a ne-

Influenza. É importante 
que todos se conscien-
tizem e compareçam”, 
fala a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Jaboticabal, Maura 
Guedes Barreto.

Prevenção - a vaci-
na influenza (gripe) é a 
melhor e mais segura 
forma de se proteger 
contra a doença e suas 
complicações. Você, 
que faz parte do grupo 
de risco para a doença, 
busque uma Unidade de 
Saúde para receber a va-
cina.

Influenza (gripe) - in-

cessidade do emprego 
correto da linguagem 
das estruturas formais 
do discurso com conse-
quências diretas sobre 
a aplicação da norma”, 
discorreu Denise.

Entre os pontos abor-
dados pela servidora, 
estiveram em destaque 
alguns fatores necessá-
rios para uma boa reda-
ção legislativa, que in-
cluem: clareza, precisão 
e ordem lógica. Denise 
também explicou pon-
to a ponto toda a estru-
tura das proposições, 
desde a ementa, parte 
normativa, cláusula de 
vigência, anexos, arti-
gos, parágrafos, incisos 
e alíneas.

Depois foi a vez de 
falar sobre Processo 
Legislativo. A diretora 
do Departamento Ju-
rídico, e da Escola do 
Legislativo, Silvia Ma-
zaro, apresentou sobre 
a tramitação das propo-
sições na Casa de Leis. 
Silvia exemplificou por 
meio de um fluxogra-
ma o caminho de uma 

fecção viral aguda do 
sistema respiratório, 
de elevada transmissi-
bilidade e distribuição 
global, causada pelo 
vírus da influenza. Há 
três tipos de vírus da 
influenza: A, B e C. Pode 
se disseminar facilmen-
te entre as pessoas.

Outras medidas tam-
bém são importantes 
para a prevenção da do-
ença:

- Lavar e higienizar as 
mãos com frequência

- Não compartilhar 
objetos de uso pessoal, 
como talher, copo e gar-

propositura desde a 
instauração de um pro-
cesso no Departamento 
Legislativo até a sua pu-
blicação, destacando os 
possíveis caminhos que 
a proposição poderá to-
mar enquanto estiver 
tramitando na Casa.

Por sua vez, o Procu-
rador Jurídico da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal, Leonardo Latorre 

rafa
- Evitar tocar mucosas 

do olho, nariz e boca
- Ter boa alimentação 

e beber bastante líquido
- Evitar contato com 

Matsushita, falou sobre 
a competência do Legis-
lativo Municipal. Expli-
cou sobre a hierarquia 
que deve ser seguida na 
hora de pensar na cria-
ção de uma lei para o 
município. “As leis mu-
nicipais devem focar 
no interesse local e não 
entrar em choque com 
as leis estaduais e fede-
rais”, pontuou.

pessoas que estejam 
com sintomas da gripe

- Manter a sua casa 
bem arejada.

A capacitação dos 
funcionários terá con-
tinuidade na segunda-
-feira, a partir das 8h, 
com o advogado, e atu-
al presidente da OAB 
Jaboticabal, André Bot-
tino, que deve abordar 
questões relacionadas 
a vícios de iniciativa e a 
ações de inconstitucio-
nalidade, entre outros.

  

Saúde convoca grupos prioritários a procurarem o Ciaf mais próximo

A capacitação dos funcionários terá continuidade na segunda-feira, a partir das 8h, 
com o advogado, e atual presidente da OAB Jaboticabal, André Bottino
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CEREA INAUGURA GALERIA DE PREMIAÇÕES DA 
ATLETA THEREZINHA MARTUCCI

O Centro de Recupe-
ração de Alcoólatra de 
Jaboticabal - CEREA e a 
Comissão Organizado-
ra da Galeria e Corrida/
Caminhada presidida 
por Tim Ziviani, insta-
lou em sua sede social 
a Galeria de Premiações 
da Atleta Therezinha 
Nazário Martucci, com 
centenas de troféus, 
placas, medalhas, ca-
misetas, certifi cados, 
quadros, fotografi as e 
SmarTV com imagens 
da sua vida de atle-
ta, etc. A inauguração 
aconteceu no dia 16 de 
abril, data do natalício 
de 83 anos da home-
nageada, em noite de 
Gala, com narração do 
Mestre-de-Cerimônias 
Celso Bomfi m (TG de 
Jaboticabal), presen-
ça de grande público, 
colaboradores, milita-
res, autoridades e  re-
presentantes de várias 
instituições da cidade 
e região. A Solenidade 
ocorreu com o seguinte 
cerimonial: 

1 - Leitura do Evange-
lho, efetuada pelo Dr. 
Anísio De Paula Melo;

2 - Oração do CEREA, 
efetuada pela Srª Jese-
bel Melo dos Santos;

3 - Hino à Jaboticabal 
- Ofi cializado em 1959 
pela Câmara Municipal 
de Jaboticabal, música 
do Maestro Michelino 
Maisano e letra do Prof. 
Francisco Berlingieri 
Marino, em gravação 
original com a Banda 
Filarmônica Pietro Mas-
cagni e Coral, gravada 
no antigo Cine Theatro 
Politheama de Jabotica-
bal em 15 de Julho de 
1960, com regência do 
Maestro Michelino Mai-
sano;

4 - Pronunciamento 
do Presidente do CEREA 
e da Comissão da Corri-
da e Caminhada There-
zinha Nazário Martucci 
- Tim Ziviani;

5 - Apresentação do 
Vídeo da Atleta;

6 - Apresentação das 
4 “Hostesses” que atu-
arão espontaneamen-
te como cicerones na 
Corrida e Caminhada a 
ser realizada em 19 de 
maio de 2019: Cris Be-
larmino, representando 

a Beleza Árabe, Cristia-
ne Fernanda Oliveira, 
representando a Beleza 
Brasileira, Raissa Panos-
so Okushiro, represen-
tando a Beleza Oriental 
e Tailana Nascimento, 
representando a Beleza 
Negra;                                                                             

7 - Entrega do Certi-
fi cado ao benemérito 
José Roberto Moretti, 
efetuada pelo Vereador 
João Bassi;  

8 - Entrega do Certi-
fi cado à Dona Therezi-
nha Nazário Martucci 
pelo presidente do CE-
REA -Tim Ziviani;

9 - Pronunciamento 
do jovem Mateus Ber-
lingieri, representando 
a Ordem DeMolay;

10 - Leitura do currí-
culo e pronunciamento 
de Mário Fernando Ber-
lingieri, em homena-
gem à aniversariante.;

11 - Pronunciamento 
da homenageada e ani-
versariante - Dona The-
rezinha Martucci; 

12- Inauguração com 
descerramento dos pa-
nos da Galeria de Pre-
miações, pelas cereanas 
Ivone Morello Furigo e 
Claudete Maria Elisio;

13 - “Parabéns a Você” 
- p/  Pedrinho Del Vec-
chio - Vocal e Solo de 
Violão em homenagem 
à aniversariante;; 

14 - Apagar das veli-
nhas e Corte simbólico 
do Bolo e entrega de 
ramalhete de fl ores por 
Naracy Ziviani Dias; 

15 - Fim da solenida-
de;

16 - Disposição da 
atleta para fotos;

17 - Coquetel.
A galeria poderá ser 

visitada todas as terças 
feiras das 20h às 22h.

Fotos: Mara Sanchez

ESPORTE Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

EDITAL
A Associação  Jabo cabalense de  Cultura convoca para  As-

sembleia de  eleição da Nova  Diretoria,dia  30 de junho, às  20 hs, 
para o  período 7/19  a 6/21, em sua  sede, conforme  os  Estatutos.

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétricas e Telefôni-
cas LTDA. está abrindo processo seletivo para portado-
res de Necessidades especiais.

Os interessados deverão enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Paulino Braga, nº 

1.200, Bairro Aparecida.
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Prefeitura abre inscrição para participação de 
ambulantes na Festa do Quitute 2019

A Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio da 
Secretaria de Planeja-
mento, abre na segun-
da-feira (29) o período 
de inscrição para a par-
ticipação de ambulan-
tes na 37ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte 
e Artesanato. 

“Os interessados de-
vem procurar a secre-

taria munidos de CPF, 
RG, comprovante de 
residência e inscrição 
municipal ou alvará”, 
explica o diretor do De-
partamento de Fiscali-
zação, Dione Amistá.

Para participar do 
sorteio das vagas para 
montagem das estrutu-
ras, o ambulante preci-
sa estar inscrito no ca-

dastro da prefeitura há 
mais de 12 meses e com 
o alvará e taxas em dia, 
além de residir no pró-
prio município.

O prazo para inscri-
ção vai até dia 29 de 
maio. Para mais infor-
mações, o telefone de 
contato é (16) 3209-
3303.

Projeto “Pé de Meia” vai ensinar educação 
fi nanceira para alunos de Jaboticabal

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer, de Jabotica-
bal, iniciará um proje-
to piloto de educação 
fi nanceira na escola 
municipal “Coronel 
Vaz”. Denominado “Pé 
de Meia”, o projeto é 
desenvolvido pela Fa-
culdade de Economia, 
Administração e Con-
tabilidade de Ribeirão 
Preto (FEA – RP) e Clube 
de Mercado Financeiro 
e terá início dia 6 de 
maio com a capacita-
ção de professores.

“Quem nos apresen-
tou o projeto e inter-
mediou os encontros 
que tivemos em Ribei-
rão Preto foi o verea-
dor Luis Carlos Fernan-
des. Achamos bastante 
oportuno o tema e com 
o aval do prefeito Hori 
decidimos trazer para 
Jaboticabal. O objeti-
vo, de início, é atender 
alunos de quinto ano”, 
relata o secretário da 
Pasta, Leonardo Yama-
zaki.

O conteúdo aborda-
rá noções básicas de 

economia doméstica e 
destaca a importância 
do uso consciente do 
dinheiro. “A linguagem 
é bastante acessível e 
representa um ponta 
pé inicial. Nosso ob-
jetivo é obter sucesso 
nesse começo e num 
futuro próximo expan-
dir para as demais es-
colas da rede”, fi naliza 
o secretário.

Para saber mais so-
bre o “Pé de Meia”, 
acesse www.fearp.usp.
br/pedemeia

Dias das mães

7 VALES-PRESENTE

R$500,00

A cada R$ 150,00 em compras

CONCORRA A

www.marancalcados.com.br

Marancalçados

siga-nos em nossas redes

Departamento de Trânsito convoca para troca de “selo do idoso”
O Departamento de 

Trânsito e Transportes 
(DTT) convoca todos os 
idosos de Jaboticabal 
para a troca do selo que 
garante a permanên-
cia em vagas especiais 

de estacionamento. Os 
responsáveis devem 
comparecer a partir 
de segunda-feira (29), 
das 07h30 às 12h e das 
13h às 17h, na sede do 
DTT – Rua Miguel Ler-

ro, 300.
A medida é necessá-

ria para atualizar a cre-
dencial de acordo com a 
legislação vigente. Mais 
informações pelo tele-
fone (16) 3209-1210.
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Balanço Patrimonial Folha:  1 

CNPJ: 02.188.408/0001-64 ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO PASSIVO
    CIRCULANTE 45.128,24     CIRCULANTE 80.969,83

      DISPONÍVEL 34.831,66       CIRCULANTE 80.969,83

        *NUMERÁRIO 22,82         OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 49.890,44

        *BANCOS C/ MOVIMENTO 14.721,10         ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 5.731,93

        *BANCOS C/ APLICAÇÃO 20.087,74         IMPOSTOS A RECOLHER 42,17

        OUTROS DÉBITOS 25.305,29

      ADIANTAMENTOS 1.973,00

    PATRIMONIO LÍQUIDO (16.910,05)

        *ADIANTAMENTOS 1.973,00

      PATRIMÔNIO SOCIAL 34.449,13

      VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS 8.323,58

        PATRIMÔNIO SOCIAL 34.449,13

        *VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS 8.323,58

      SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (51.359,18)

    NÃO CIRCULANTE 18.931,54

        SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (51.359,18)

      PERMANENTE 18.931,54

        *IMOBILIZADO 13.403,82                *

        *IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS 5.527,72                *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:64.059,78 64.059,78

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$
64.059,78 (sessenta e quatro mil, cinquenta e nove Reais e setenta e oito Centavos)

CONSELHO FISCAL
ADALCIR HUMBERTO CATELANIO

CPF: 736.594.878-72CPF: 981.684.608-04
ANTONIO LUIZ FIENO

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE
ALESSANDRA KARLA FERREIRA BIANCO

CPF: 159.848.078-23CPF: 306.844.988-04
VERGÍLIO LUIZ GREGGIO

Tesoureiro

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S EPP
ANTONIO CARLOS IJANC
TC CRC: 1SP065569/O-0CPF: 368.677.878-51

ANNE CAROLINE REIS AMARO BOMFA
SECRETARIA

AV. ARTHUR VERRI, 581  - JABOTICABAL - SP - 14887-018 - Fone: (16)3209-7070
HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP

 

 

COMUNICADO 

Considerando que em data de 14/12/2014, o (a)(s) Senhor(a)(es) DURVALINO DA SILVA E ESLI 
APARECIDA LEAL DA SILVA, firmou INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
tendo por objeto o LOTE 13, da QUADRA 08, do LOTEAMENTO PLANALTO VERDE I, situado na cidade 
de JABOTICABAL/SP, serve o presente para NOTIFICAR formalmente, a pessoa acima indicada, para 
que, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, contados da publicação da presente, entre em contato por meio 
do telefone (16) 3209-3292 ou, se preferir, compareça pessoalmente no endereço Avenida Benjamin 
Constant, nº 662 – Centro, da cidade de Jaboticabal-SP, com o objetivo de apurar e  regularizar sua 
situação contratual, sendo que, após o prazo mencionado, em não havendo a regularização por força 
das cláusulas contratuais e ainda do contido no artigo 475 do Código Civil1, O CONTRATO SERÁ 
CONSIDERADO RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, ocasião em que a PROMITENTE VENDEDORA tomara as 
demais medidas que julgar necessárias. FAVOR DESCONSIDERAR O PRESENTE, CASO A SITUAÇÃO JÁ 
ESTEJA REGULARIZADA ATÉ SUA PUBLICAÇÃO. 

________________________________  

1 Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, 
cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival atrai compositores de outros estados e 
terá mais de R$ 7 mil em premiação

Inscrições para o Concha in Concert 
2019 terminaram dia (22)

Devido ao feriado da 
Sexta-feira Santa (19), 
as inscrições para o Fes-
tival Concha in Concert 
2019 foram prorroga-
das até (22). Em sua se-
gunda edição, o festival 
já conta com inscrições 
de canções de outras re-
giões como Grande São 
Paulo e Minas Gerais.

O Festival Concha in 
Concert acontecerá nos 
dias 09, 10 e 11 de maio, 
a partir das 19h, no 
Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal” 
com entrada gratuita. 
Nessa segunda edição, 

serão pré-classificadas 
20 canções que concor-
rerão a um total de R$ 
7 mil reais em prêmios.

“A expectativa é gran-
de e queremos pro-
porcionar um grande 
festival. A seleção será 
criteriosa e esperamos 
repetir o sucesso da 
última edição do Con-
cha In Concert”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-
mento de Cultura, em 
parceria com a Fatec Ja-

boticabal e a Escola de 
Arte “Prof. Francisco B. 
Marino”, o festival acon-
tece em um dos palcos 
mais tradicionais da ci-
dade - a Concha Acús-
tica, um anfiteatro com 
capacidade para 1,5 mil 
pessoas sentadas e com 
um gigantesco palco 
que já recebeu nomes 
famosos do cenário ar-
tístico nacional.

Mais informações no 
Departamento de Cul-
tura - na Rua Mizael de 
Campos, 212, Centro- 
ou pelo telefone (16) 
3202-8323.

CULTURA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
1ª Vara Cível
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO- USUCAPIÃO-

Processo Digital nº: 1000947-76.2019.8.26.0291
Classe – Assunto: Usucapião - Registro de Imóveis
Requerente: Sandra Rita Ferreira Geronimo e outro

1ª Vara Cível1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1000947-76.2019.8.26.0291 (processo digital)-

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)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Sandra Rita Ferreira Geronimo e Ginaldo da Silva
Gerônimo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO em que figuram como requeridos Mauro Conti e
Maria Celma Cristófaro Conti, alegando a posse mansa e pacífica através de contrato
particular de compromisso de compra e venda, datado de 24 de julho de 1998, portanto, há
mais de vinte e um (21) anos, onde adquiriram dos requeridos, os direitos de propriedade
sobre o lote n° 1, inscrito na Quadra M, com matrícula nº 26.554, no Cartório de Registro
de Imóveis de Jaboticabal-SP. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias
úteis da publicação do Edital, conteste(m) a ação por meio de advogado constituído ou sendo o
caso, nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,
aos 04 de abril de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jaboticabal
Foro de Jaboticabal
1ª Vara Cível
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO- USUCAPIÃO-

Processo Digital nº: 1000947-76.2019.8.26.0291
Classe – Assunto: Usucapião - Registro de Imóveis
Requerente: Sandra Rita Ferreira Geronimo e outro

1ª Vara Cível1ª Vara Cível

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1000947-76.2019.8.26.0291 (processo digital)-

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)s réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Sandra Rita Ferreira Geronimo e Ginaldo da Silva
Gerônimo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO em que figuram como requeridos Mauro Conti e
Maria Celma Cristófaro Conti, alegando a posse mansa e pacífica através de contrato
particular de compromisso de compra e venda, datado de 24 de julho de 1998, portanto, há
mais de vinte e um (21) anos, onde adquiriram dos requeridos, os direitos de propriedade
sobre o lote n° 1, inscrito na Quadra M, com matrícula nº 26.554, no Cartório de Registro
de Imóveis de Jaboticabal-SP. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias
úteis da publicação do Edital, conteste(m) a ação por meio de advogado constituído ou sendo o
caso, nomeado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal,
aos 04 de abril de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ERRATA
EDITAL DE CONVOCA-

ÇÃO DE ASSEMBÉIA GE-
RAL ORDINÁRIA DA ENTI-
DADE CENTRO ESPÍRITA 
CARIDADE E FÉ (PUBLI-
CADO NA EDIÇÃO Nº 1928 
DE 23/03/2019, PÁGINA 02), 
A RELIZAR-SE: “ONDE SE 
LÊ 14 DE ABRIL DE 2018, 
LEIA-SE 14 DE ABRIL DE 
2019)

ADOLFO PAVANÉLLI NÉTO
PRESIDENTE

Terceira Idade comemora Páscoa com 
distribuição de ovos de chocolate

O Fundo Social 
de Solidariedade 
proporcionou uma 
tarde diferente no 
Centro de Convivên-
cia do Idoso em Ja-
boticabal, na última 
semana. A primeira-
-dama, Adriana Hori, 
participou das co-
memorações em tor-
no da Páscoa. Além 
do tradicional baile 
animado pelo cantor 
Rullian, os idosos 
receberam ovos de 
Páscoa de presente. 

“Sempre digo que a 

Terceira Idade é um 
lugar muito espe-
cial. Tanto eu quan-
to o Hori sempre so-
mos recebidos com 
muito carinho. Esse 
é o momento de re-

Primeira-Dama Adriana Hori 
acompanhou de perto a entrega

tribuir um pouco do 
que nossos idosos já 
fizeram por suas fa-
mílias e também por 
nossa cidade”, afir-
ma a primeira-dama 
Adriana Hori.

Festa do Quitute: triagem de produtos 
artesanais aconteceu até sexta-feira (26)

A Comissão Organi-
zadora da 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato já  re-
cebeu peças artesanais 
para triagem. Os inte-
ressados em participar  
compareceram até sexta 
(26) no Departamento de 

Cultura, localizado na 
Rua Mizael de Campos 
202, Centro (Sala 13) - 
Escola de Arte, das 9h às 
12h e das 14h às 17h.

“Vindo até o departa-
mento, a pessoa  preen-
che a Ficha de Inscrição, 
comprova residência em 

Jaboticabal e apresentar 
cinco peças, exemplifi-
cando o que será comer-
cializado. O resultado 
será divulgado no dia 6 
de maio, após as 14h, no 
próprio departamento 
e no site da prefeitura”, 
explica José Mário de Oli-
veira, diretor de Cultura.

Serão disponibiliza-
dos 32 stands para os 
melhores classificados 
na triagem, levando-se 
em conta os critérios de 
Criação (autoria), Técni-
ca (qualidade) e Conjun-
to (unidade de trabalho).

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8323.
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Balanço Patrimonial Folha:  1 

CNPJ: 45.337.185/0001-62 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO PASSIVO

    CIRCULANTE 1.999.206,78     CIRCULANTE 393.391,02

      DISPONÍVEL 1.572.405,64       CIRCULANTE 393.391,02

    NÃO CIRCULANTE 180.811,99

      TITULOS A RECEBER 10.388,56

      EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 180.811,99

      SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER 415.362,58

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.728.947,52

      ESTOQUES 1.050,00       PATRIMÔNIO SOCIAL 2.682.586,29

      SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 46.361,23

    NÃO CIRCULANTE 1.303.943,75

      PERMANENTE 1.303.943,75

               *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:3.303.150,53 3.303.150,53

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$  
3.303.150,53 (tres milhoes, trezentos e tres mil, cento e cinquenta Reais e cinquenta e tres Centavos)

TESOUREIRO
NAUR BELLUSCI FILHO

CPF: 074.697.298-95CPF: 833.672.688-87

CELSO APARECIDO CASSIANO

PRESIDENTE

CONSELHEIRO FISCAL
RICARDO BELLODI BUENO

CPF: 058.959.518-05CPF: 264.978.758-91

PLINIO SERGIO VOLPE

CONSELHEIRO FISCAL

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S EPP
ANTONIO CARLOS IJANC

TC CRC: 1SP065569/O-0CPF: 088.985.268-57

RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS

CONSELHEIRA FISCAL

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

HELIJA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S EPP

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha:  1 

CNPJ: 45.337.185/0001-62 

 

Social Reservas

Ajustes Aval.

Patrimonial Déficit

Total do

Patrimônio Líquido

Patrimônio Outras Superávit /

2.528.917,45 0,00 0,00 153.668,84 2.682.586,29Saldo em 31/12/2017

0,00 0,00 0,00 (153.668,84) (153.668,84)Absorção Superavit 2017

Movimento do Período

153.668,84 0,00 0,00 0,00 153.668,84Aumento do Patrimônio Social

0,00 0,00 0,00 46.361,23 46.361,23Superávit / Déficit do Período

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

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

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

2.682.586,29 0,00 0,00 46.361,23 2.728.947,52Saldos Finais

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2018.
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Demonstração do Resultado do Período
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Receitas Brutas

Total: C1.643.447,52

1.643.447,52 C = Receita Líquida

1.643.447,52 C = Superávit Bruto

Despesas Financeiras (-)

Total: D13.863,52

Despesas Tributárias (-)

Total: D175,31

Receitas Financeiras (+)

Total: C88.605,36

Despesas Gerais (-)

Total: D1.352.939,83

Outras Despesas Operacionais (-)

Total: D4.304.258,30

Outras Receitas Operacionais (+)

Total: C3.986.890,09

47.706,01 C = Superávit Operacional

Despesas não Operacionais (-)

Total: D1.344,78

46.361,23 C = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

46.361,23 C = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

46.361,23 C = Superávit 
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Notas Explicativas
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL - CNPJ: 45.337.185/0001-62

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

I-CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil, de direito privado e natureza socioassistencial, 

sem fins econômicos, com duração indeterminada, que há 47 anos dedica-se à missão institucional de promover qualidade de vida das pessoas com deficiência e de suas famílias, 
possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de garantia 
e defesa de direitos.

Esta organização é regida por Estatuto Social próprio, possuindo órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo; que gerenciam e investem esforços para a manutenção e melhoria dos serviços prestados, o que 

pode ser exemplificado pela padronização de processos internos de Gestão, a fim de potencializar sua capacidade em atingir os objetivos institucionais frente aos constantes desafios.
A APAE de Jaboticabal manteve sua organização à luz de padrões de Serviços que privaram pela qualidade, aprimoramento e eficiência ao serem ofertados ao publico alvo; e 

de marcos legais, referentes à Gestão destes, quanto aos Princípios Fundamentais da Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade.
Atuando na intersetorialidade de políticas sociais básicas, particularmente de Saúde, Educação e de Assistência Social executou Serviços de modo planejado, permanente, 

contínuo e sem contraprestação por parte dos usuários; destinado a 863 pessoas no ano de 2018, atendendo as
Metas estabelecidas pelos devidos serviços, conforme Plano de Ação “Autonomia e Participação Social”.
A APAE de Jaboticabal, na área de Assistência Social, voltou-se à Habilitação e a Reabilitação da Pessoa com Deficiência e Promoção de sua Inclusão à Vida Comunitária, 

realizando a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Na área de Educação, promoveu o acesso de pessoas com deficiência à Educação Básica, nas modalidades de 
Educação Especial e de Educação Especial para o Trabalho. E na área de Saúde, voltou-se à Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência.

A gama de serviços especializados nas áreas de Educação e de Assistência Social é de âmbito local e regional, estendendo-os aos municípios vizinhos de Guariba e Barrinha. 
Entretanto, nas área de Saúde, particularmente o CER II - Centro Especializado em Reabilitação Física e intelectual, atendeu aos municípios já citados e a Pradópolis, Pontal, 
Dumont, Pitangueiras, Sertãozinho e Monte Alto.

Dentre os desafios experienciados destacaram-se as complexas demandas trazidas pelo público beneficiário direto das ações e por famílias, principalmente no que se reporta às 
questões sociais, exigindo o aprimoramento das intervenções e a articulação com serviços de políticas afins; e as demandas financeiras, aplicadas integralmente, na execução de ações 
intersetorias para o atendimento das necessidades do contingente populacional vulnerabilizado pessoal ou socialmente, dada as implicações provocadas pela condição da deficiência.

Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, moralidade, publicidade e economi-
cidade; contrária a qualquer forma de discriminação; esta organização social manteve seus esforços para melhor atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na 
perspectiva da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos.

Para tanto, executou ações relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; 
destacando:

Área de Assistência Social
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Execução do Serviço de Proteção Social Especial para

Pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias.
- Modalidade de Centro Dia - atendimento a 83 pessoas com deficiências acima de 30 anos, diariamente, por um período ou em período integral.
- Projeto Escola de Família - atendimento de 162 famílias.
- Inclusão no Mercado de Trabalho - 01 pessoa com deficiências inseridas e outras 17 já colocadas , sem necessidade de acompanhamento.
- Diagnóstico Sociofamiliar e Econômico - 19 realizados e 13 atualizados.
- Entrevista Social com Famílias - 94 realizadas.
- Visita Domiciliar - 119 realizadas.
- Intervenção Individual à Família - atendimento a 116 famílias.
- Encaminhamento à Rede de Serviços Socioassistenciais e Afins - 121 famílias encaminhadas.
- Encaminhamento aos Órgãos Relativos ao Sistema de Garantia de Direitos - 26 famílias.
- Grupo de Irmãos - 24 participantes.
- Defesa de Direitos - 11 participações em Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Assistências Social/CMAS e 11 participações em Reuniões Ordinárias e Extraordi-

nárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Jaboticabal/COMCRIAJA.
Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Execução do Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade de Residência Inclusiva - “Casa de Esther”
Meta - atendimento a 10 pessoas com deficiências, de 18 a 59 anos de idade, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos e sem diferenciação por questão de gênero, 

de modo ininterrupto.
-Desenvolvimento da Autonomia Superior a 70% para Atividades de Autocuidados - 06 usuários.
- Escuta Qualificada - 89 registros.
- Inserção de Usuários na Comunidade - 472 inserções em eventos e passeios na comunidade.
- Inclusão de Usuário em Escola Especial - 02 usuários.
- Inclusão de Usuários em Serviços Socioassistenciais - 05 usuários.
- Inclusão de Usuário no Mercado de Trabalho - 01 usuário.
- Encaminhamento de Usuários para Curso Profissionalizante - 02 encaminhamentos.
- Encaminhamento de Usuários para Serviços de Saúde - 601 encaminhamentos.
- Articulções com Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - 16 articulações com várias instâncias de Garantia de Direitos.
- Fortalecimento de Vínculos entre Usuários e Famílias Externas - 203 intervenções favorecendo o fortalecimento de vínculos.

Área de Educação
Modalidade de Educação Especial

a) Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses de idade)
- Atendimento a 10 alunos, com deficiência e necessidade de apoio extensivo/pervasivo e/ou substancial.
b) Nível Ensino Fundamental
- Séries Iniciais (6 a 15 anos) - Atendimento a 35 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo.
- Socioeducacional (acima dos 15 anos) - Atendimento a 58 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo.
c) Atendimento Educacional Especializado - AEE
- Educação Infantil - Atendimento a 36 alunos com deficiência, matriculados na rede comum de ensino, em regime de contraturno escolar.
- Educação Fundamental - Atendimentos a 63 alunos com deficiência, matriculados na rede comum de ensino, em regime de contraturno escolar.
- Avaliação Pedagógica Especializada ou Triagens - 149 avaliações realizadas.
- Atendimento Pedagógico Especializado - Estimativa de 6.768 atendimentos realizados.

Modalidade de Educação Especial para o Trabalho
- Educação Especial para o Trabalho - Atendimento a 30 alunos com deficiência em preparação para o Trabalho

Área da Saúde
Número Total de Pessoas Atendidas - 863 pacientes.
a) Não permaneceram no Serviço - 185 pacientes, devido a Inelegibilidade, Falecimentos, Encaminhamento para outros Serviços da Rede para
Manutenção, Desistências e Transferências.
b) Elegíveis que permanecem nos Serviços - Total de 678 pacientes, sendo:
- Atendimento Especializado às Crianças de 0 à 06 Anos de Idade com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor - Atendimento a 65 pacientes - totalizando 2.074 pro-

cedimentos.
- Atendimento Neurossensorial - Atendimento a 249 pacientes - totalizando 20.683 procedimentos.
- Atendimento em Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual/CER II - Atendimento a 364 clientes do SUS - totalizando 9.576 procedimentos.
c) Altas dos Atendimentos Especializados - 37 pacientes.
Para a execução dos Serviços acimas citados, a APAE de Jaboticabal, além de conhecimento e capacidade de Gestão, possui provisões como infraestrutura, recursos materiais e 

equipamentos, e capital humano habilitado, que possibilitam o acesso de pessoas com deficiências e de suas famílias às políticas públicas de Assistência Social, Educação e Saúde; 
contando com parcerias dos entes governamentais de interesse mútuo e recíproco, e da iniciativa privada, cujos repasses foram integralmente aplicados em Despesas para as referidas 
execuções, o que é comprovado pelas Prestações de Contas.

Com a finalidade de se colher a opinião dos usuários e de avaliar a qualidade desses Serviços, a APAE de Jaboticabal aplicou Pesquisa sobre a Qualidade dos Serviços e a 
Satisfação dos Usuários, tanto destinado aos usuários quanto às famílias, não havendo situação que desabonasse os mesmos.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronuncia-

mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às 
entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO
As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.
NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do 

balanço, não superando o valor de mercado.
NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, DOAÇÕES, 

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS.
As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as 

inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2018 e recebidas em 2019. As despesas da entidade são apuradas através de notas 
fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais.

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
PATRIMÔNIO SOCIAL.
O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2018 é de R$ 2.682.586,29
NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS.
Física: R$ 662.535,97
Jurídica: R$ 12.385,99
Serviço Voluntário: R$ 100.871,21
NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO.
Recursos recebidos do poder público:
Federal R$ 2.020.452,09;
Estadual R$ 557.153,84;
Municipal R$ 988.416,95.
Recurso a receber do poder público:
Federal R$ 346.550,86;
Estadual R$ 14.259,24;
Municipal R$ 54.552,48.
NOTA 09 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO 

SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas
Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 10 - AS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS QUE ESTÃO RESPALDADAS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL 

E RESPECTIVAS PLANILHAS DE APURAÇÃO. É INFORMADA DE MANEIRA SEGREGADA AS GRATUIDADES CONSEDIDAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.
 * AREA ASSISTÊNCIA SOCIAL  R$ 1.283.863,18
- Proteção Social Especial - Média Complexidade - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.01.002  PAC/FEDERAL    R$ 136.633,63
3.1.01.004  SUBVENÇÃO - P.M. BARRINHA   R$ 24.006,19
3.1.01.006  SUBVENÇÃO - P.M. JABOTICABAL   R$ 162.339,45
3.1.01.007  SUBVENÇÃO - COMCRIAJA   R$ 26.333,75
3.1.01.022  PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAE  R$ 252,00
3.1.01.023  TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC   R$ 111.435,55
Contrapartida da Entidade para Àrea de Assistencial Social
3.2.01 RECURSO PRÓPRIO R$ 444.302,78
- Proteção Social Especial - Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento - Institucional (Residencia Inclusiva)
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.01.010  CONVENIO P.M. JABOTICABAL   R$ 170.649,39
3.1.01.015  SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  R$ 120.072,43
3.1.01.016  SECREATARIA ESTADUAL DESEVOLVIMENTO SOCIAL  R$ 60.012,35
Contrapartida da Entidade para Àrea de Assistencial Social
3.2.01.401 
ao   Recurso Próprio    R$ 27.825,66
3.2.01.407
 * AREA SAÚDE R$ 2.322.449,00
- Atendimento Especializado em Saúde às Crianças de 0 a 6 anos de idade com atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.02.001  CONVÊNIO - SUS JABOTICABAL   R$ 93.030,20
- Serviço de Habilitação e Reabilitação Física e Intelectual
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.02.101ao  CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO  R$ 1.697.987,60
3.1.02.108
- Serviço de Habilitação e Reabilitação à Pessoa com Defiência Intelectual, Multipla e com Transtorno do Espectro Autista
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.02.200
ao   PROGRAMA NEUROSENSORIAL   R$ 421.762,95
3.1.02.201
Contrapartida da Entidade para Àrea de Saúde
3.2.02 RECURSO PRÓPRIO R$ 109.668,25
 * AREA EDUCAÇÃO R$ 1.212.254,60
Modalidade de Educação Especial e Educação Especial para o Trabalho:
- Atendimento Pedagógico de Alunos com Deficiência Intelectual, Defiência Multipla e Transtorno do Espectro Autista
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.03.001  CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  R$ 402.510,33
3.1.03.004  CONVÊNIO PDDE    R$ 8.726,82
- Atendimento Educacional Especializado - AEE
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.03.002  CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NAEE   R$ 335.714,57
- Atendimento Educacional às Pessoas com Defiência
CONTA   NOME DO CONVÊNIO/DESPESA   VALOR
3.1.03.003  CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NEMS   R$ 56.921,81
3.1.03.005  SUBVENÇÃO - P.M. GUARIBA   R$ 176.594,53
Contrapartida da Entidade para Àrea de Educação
3.2.03 RECURSO PRÓPRIO R$ 231.786,54
TOTAL DA GRATUIDADE R$ 4.818.566,78
NOTA 11 - A Organização Social oferta serviço na perspectiva da autonomia e garantia de direitos, de forma continuada, permanente e planejada, sem discriminação, desen-

volvendo um conjunto articulado de ações que envolvem diversas politicas públicas, entre elas saúde, educação e assistência social; sem qualquer exigência de contraprestação por 
parte de seus usuários ou famílias.

NOTA 12 - OS VALORES DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS DA SEGUINTE FORMA:
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 830.407,16

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2018.
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Hori conhece novas receitas de amendoim 
que serão servidas nas escolas públicas

Jaboticabal deve ganhar parque 
tecnológico perto da Unesp

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
na companhia do Secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki, 
visitou na sexta-feira 
(26) o Departamento de 
Alimentação Escolar. A 
pedido de Hori, o setor 
preparou receitas com 
amendoim, que serão 
incluídas no cardápio 
da rede municipal.

“Nossa preocupação 
sempre foi oferecer 
uma alimentação sau-
dável para nossas crian-
ças. Pensando nisso, 
nossa nutricionista e 

O prefeito José Carlos 
Hori está apostando na 
qualificação de mão de 
obra jaboticabalense, na 
desburocratização e na 
pavimentação da pista 
de pouso e decolagem 
do Aeroporto Municipal 
para atrair grandes em-
presas no setor de tec-
nologia e inovação. Hori 
está buscando uma área 
perto da Unesp e do 
Aerporto para a cons-
trução do novo Parque 
de Desenvolvimento e 
Tecnologia.

Alimentos são considerados saudáveis e estão em fase experimental
toda equipe do departa-
mento produziram ali-
mentos com amendoim 
como ingrediente. Além 
de agregar mais valor ao 
cardápio, de certa for-
ma valoriza ainda mais 
nossa cidade, intitulada 
‘Capital do Amendoim’”, 
comenta o Hori.

Pão, bolo, cookie e 
a pasta doce foram as 
combinações que obtive-
ram sucesso nos testes. 
“Tratamos o amendoim 
como um ingrediente de 
opção saudável e, des-
ta forma, estudamos as 
alternativas possíveis, 
obtendo êxito nessas 

preparações. Agora é in-
cluir nas refeições, res-
peitando a aceitabilida-
de dos alunos”, explica 
a nutricionista Francille 
Decenço de Carvalho.

Yamazaki exaltou o 
trabalho realizado pelo 
setor. “Podemos dizer 
tranquilamente que Ja-
boticabal é referência 
na alimentação escolar. 
Temos um departamen-
to de alimentação esco-
lar muito competente 
e dedicado. Não temos 
dúvida que essas inser-
ções representam mais 
um grande avanço para 
o setor”, disse.

O local é estratégico. 
“Nossa cidade possui 
mão de obra qualifica-
da. Temos a Unesp, a 
Fatec e cursos técnicos 
em várias áreas. Nossa 
rede hoteleira é exce-
lente, teremos um aero-
porto com boa estrutura 
e terras disponível para 
as empresas construí-
rem. Nos últimos dois 
anos criamos leis que 
desburocratizam e, com 
o novo parque, vamos 
gerar empregos de qua-
lidade. Nossa exigência 

será contratar pessoas 
de Jaboticabal, Córrego 
Rico ou Lusitânia”, re-
força Hori.

Pista aeroporto - A 
verba de R$ 2,5 milhões 
foi conquistada pelos 
deputados Baleia Rossi 
e Léo Oliveira. “É sem-
pre importante frisar 
que um aeroporto estru-
turado atrai empresas e 
mostra aos empresários 
o potencial de Jabotica-
bal, traz emprego e de-
senvolvimento. Quero 
agradecer mais uma vez 

o vice-prefeito, Vitório 
De Simoni e os deputa-

dos que não mediram 
esforços para realizar 

esse sonho dos jabotica-
balenses”, finaliza Hori.


