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Empresário jaboticabalense participa do 
59º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho
Dr. Matheus de Biasi 

Vantini, participou en-
tre os dias 17 a 19 de 
junho de 2019 do 59º 
Congresso Brasileiro 
de Direito do Traba-
lho, o mais importan-
te e tradicional evento 
da área, realizado pela 
LTr Desenvolvimen-
to em São Paulo, com 
coordenação de Sônia 
Mascaro Nascimento 
e grandes Advogados, 
Mestres e Doutores em 
Direito da área.
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GRÁTIS

VICE PREFEITO VITÓRIO É CONVIDADO PELO FEJA PARA FALAR 
SOBRE A CONQUISTA DE 10 CÂMERAS DE MONITORAMENTO

SAAEJ inicia construção de poço artesiano que 
abastecerá Morada Nova e região alta da cidade

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jabo-
ticabal – SAAEJ - iniciou a perfuração de um poço 
artesiano na Av. José da Costa. O prefeito José 
Carlos Hori acompanhou de perto o início do tra-
balho que irá minimizar a falta de água na região 
mais alta do município. A obra deve ser concluída 
em 15 dias.

O vice Prefei-
to Vitório visitou 
o novo Diretor 
recém eleito da 
Unesp de Jaboti-
cabal professor 
Antonio Sérgio 
Ferraudo, com o 
intuito de estrei-
tar os laçõs en-
tre a administra-
ção pública e a 
unesp. 

“A UNESP de ja-
boticabal ganha 
muito com a ad-
ministração do 
professor Ferrau-
do”, ai rmou o Vi-
tório De Simoni.

Festa do Quitute terá “Só prá Contrariar”, “Os i lhos dos 
caras” e artistas regionais

Prefeitura recupera asfalto 
da Avenida Mário Frizzas

Coni ra todas as delícias 
coni rmadas para a Festa 

do Quitute 2019

Parque de Diversões i cará de 08 a 31 de 
Julho em Jaboticabal

XIV Fórum da Educação terá Prof. 
Pachecão, especialistas renomados 

e teatro com Dedé Santana

Vice Prefeito Vitório visita 
o novo Diretor recém eleito 

da Unesp de Jaboticabal,  
Antonio Sérgio Ferraudo
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A LIONEL MORETTI GERBASI
(Prenotação 164.975 de 15/03/2019)

 

                        ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oicial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

 

                       FAZ SABER a LIONEL MORETTI GERBASI, RG nº 7.493.361-SSP/SP, CPF nº 
039.503.638/07, brasileiro , separado judicialmente, comerciante, que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e a requerimento do Banco Santander (Brasil) S/A (atual denominação do Banco Santan-

der S/A), credor iduciário do contrato de inanciamento imobiliário nº 07002323000026-0, garantido 
pela alienação iduciária, registrada sob nº 19 na matrícula nº 5.422, que grava o imóvel situado nesta 
cidade, na Alameda Churchil Reynolds Loke, número 161, Jardim Nova Aparecida, vem lhe notiicar 
para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas ao pagamento da par-
cela número 127 com vencimento no dia 16/01/2019, bem como as parcelas subsequentes, apurado 
pelo credor até o dia 12/03/2019, no valor total de R$1.683,94 (mil, seiscentos e oitenta e três reais 
e noventa e quatro centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-

brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo 
desta notiicação.

                       Assim ica V.Sª. NOTIFICADO a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefo-

ne (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$284,25 (duzentos e oitenta e 
quatro reais e vinte e cinco centavos), referente as custas com a notiicação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

          Nesta oportunidade ica V.Sª. cientiicado de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante ao credor iduciário o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade 
do imóvel em favor da Banco Santander (Brasil) S/A.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 14 de 
junho de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oicial, digitei e subscrevi.

 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
               

 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A SAIONARA DE SOUZA SANTOS
(Prenotação 164.636 de 12/02/2019)

 

                        ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Oicial de Registro de Imóveis, Títulos e Do-

cumentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

 

                       FAZ SABER a SAIONARA DE SOUZA SANTOS, RG nº 23.718.291-9-SSP/SP, CPF 
nº 141.008.078/13, brasileira, divorciada, empregada doméstica, que nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 9.514/97 e a requerimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo - CDHU, credora iduciária do contrato de inanciamento imobiliário nº 2365518, garantido 
pela alienação iduciária, registrada sob nº 02 na matrícula nº 43.418, que grava o imóvel indicado 
como apartamento número 31, do Condomínio do lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, 
“Bloco D”, situado nesta cidade, na Avenida Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, número 100, 
bairro Alto, vem lhe notiicar para cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias rela-

tivas ao pagamento das parcelas vencidas de abril de 2013 a janeiro de 2019, apurado pela credora até 
o dia 11/02/2019, no valor total de R$13.869,15 (treze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quinze 
centavos), sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento, somando-se também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notiicação.

                       Assim ica V.Sª. NOTIFICADA a comparecer no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Jaboticabal/SP, localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito acima mencionado e mais o valor de R$204,66 (duzentos e quatro reais 
e sessenta e seis centavos), referente as custas com a notiicação extrajudicial, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

          Nesta oportunidade ica V.Sª. cientiicada de que o não cumprimento da obrigação no prazo 
estipulado garante à credora iduciária o direito de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perde V.Sª. a propriedade do 
imóvel em favor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
- CDHU.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem ignorância, expede-se o 
presente edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 14 de 
junho de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Oicial, digitei e subscrevi.

 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
               

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Estacionamento externo da Câmara passa a servir 
exclusivamente a deicientes e idosos

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Pretto Mi-
randa Cabeleireiro, 
determinou que as va-
gas em frente ao pré-
dio “Anexo Vereador 
José Francisco Espa-
nhol”, da Câmara Muni-
cipal, na Avenida 13 de 
Maio, sejam destinadas 
exclusivamente para 
idosos e deicientes. A 
sinalização horizontal 
(no chão), e as placas 
foram instaladas na 
segunda-feira (24/06) e 
já passam a valer. 

As vagas estão abertas 
a qualquer pessoa com 
deiciência e idosos, des-
de que com a credencial 
obrigatória em local visí-
vel no veículo. O tempo 

máximo de permanência 
é de duas horas.

O chefe do Legisla-
tivo ainda chamou a 
atenção para que veícu-
los não parem na guia 
rebaixada obstruindo 
o estacionamento. “Es-
tamos adequando as 
vagas primando pela 
inclusão social. É im-
portante que o idoso e 
os deicientes tenham 
locais próximos de 
estacionamento para 
acesso à Câmara, e 
também às lojas no en-
torno. Por isso, deter-
minei que se transfor-
masse aqui uma vaga 
destinada aos idosos e 
outra para deicientes. 
Além disso, é impor-
tante a conscientiza-

ção das pessoas, para 
que não parem no local 
de acesso a estas va-
gas, nem mesmo por 
um minutinho, porque 
pode ser exatamente 
nesse minutinho que 
uma pessoa com deici-
ência ou um idoso pre-
cise utilizar a vaga, ou 
mesmo sair dela”, pe-
diu Pretto Miranda.

Vale lembrar que, de 
acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro 
(Art. 181, inciso IX), 
“onde houver guia de 
calçada (meio-io) re-
baixada destinada à 
entrada ou saída de 
veículos” é conside-
rada infração média, 
com previsão de mul-
ta e remoção do veí-

culo, ou seja, em caso 
de multa, o infrator 

terá que desembolsar 
R$ 130,16 e ainda terá 

anotado quatro pontos 
na carteira.

Festas Juninas movimentam os CRÁS e CREAS
Muitos consideram 

junho um dos meses 
mais gostosos do ano 
devido às festividades 
do período. Pipoca, ca-
chorro quente, doces 
e outras delícias com-
põem o cardápio das 
festas juninas não só 
em Jaboticabal, mas 
em todo o Brasil. Na 
última semana, con-
fraternizações do tipo 

aconteceram nos CRAS 
e CREAS.

“Temos equipes in-
críveis que prepara-
ram tudo e conduzi-
ram muito bem esses 
encontros. Grupos de 
mulheres e crianças 
participando dos ar-
raiás, envolvidos em 
dinâmicas, brincadei-
ras e reletindo sobre 
temas do dia a dia. Foi 

muito bom, pois to-
das essas pessoas dão 
vida a esses equipa-
mentos da secretaria”, 
comenta a secretária 
de Assistência e De-
senvolvimento Social, 
Tatiana Pellegrini.

Para saber mais so-
bre o funcionamento 
e atividades dos CRAS 
e CREAS, o telefone é 
(16) 3202-8301.
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Câmara Municipal de Jaboticabal entrega títulos 
de cidadania e diploma de Honra ao Mérito

Em reconhecimento 
aos serviços prestados 
ao Município de Jaboti-
cabal, a Câmara Muni-
cipal homenageou com 
títulos de Cidadão Ja-
boticabalense Benedi-
to de Cássia das Neves 
Ferro, Luiz Carlos Pira-
ni Rinhel, Jairo Augus-
to Campos de Araújo, e 
com Diploma de Honra 
ao Mérito, Mirthes Ri-
beiro (in memoriam). A 
sessão solene ocorreu 
na noite de quarta-fei-
ra (19/06) e atraiu de-
zenas de familiares e 
amigos, que lotaram as 
dependências da Casa.

Ao longo da soleni-
dade, propositores e 
homenageados se al-
ternaram para seus 
pronunciamentos car-
regados de recorda-
ções, emoções e agra-
decimentos. O primeiro 
a receber a honraria foi 
o jogador proissional 
de futebol aposentado, 
Benedito de Cássia das 
Neves Ferro, conforme 
o Decreto Legislativo 
nº 647/2015, de auto-
ria do ex-vereador Ro-
berto Raymundo. 

“Posso comparar a 
vida do senhor Neves 
com a maior herança 
que um ilho pode re-
ceber de um pai, a ho-
nestidade, a retidão e 
o caráter, palavras que 
deinem toda a sua fa-
mília e que acompanha 
por toda a sua trajetó-
ria. Parabéns senhor 
Neves. A cidade de Ja-
boticabal o recebe de 
braços abertos como 
mais um ilho que só 
lhe deu orgulho, ale-
gria acima de tudo e 
muita humildade, seja 
sempre muito feliz”, 
discorreu Raymundo à 
Neves. 

A ex-vereadora Rita 
Martinez também ocu-
pou a Tribuna para fa-
lar do amigo de longa 
data. Rita traçou um 
histórico de Neves: “Vi-
mos aqui que toda sua 
vida foi pautada em 
momentos inesquecí-
veis, em coisas inex-
plicáveis. E quanto à 
pessoa incomparável, 
é sem dúvida, um dos 
seus maiores adjeti-
vos, o que ele realmen-
te apresenta. Parabéns, 
senhor Neves!”, discor-
reu Rita.

R ibe i r ão -p re tano 
de nascimento, mo-
coquense por respei-

to aos seus primeiros 
anos de vida e jaboti-
cabalense de coração, 
Neves agradeceu “aos 
atuais vereadores e 
ao ex-vereador Rober-
to Raymundo o Título 
de Cidadão Jabotica-
balense... a presença 
dos amigos de futebol, 
dos vizinhos e dos ex-
-colegas de trabalho 
do Centro de Saúde e 
Laboratório”, pontuou 
em um discurso breve 
o homenageado.

Nascido em Ribeirão 
Preto em 1937, Neves é 
casado há 52 anos com 
Inês Aparecida Bassi 
das Neves e teve três i-
lhos: Marcelo Bassi das 
Neves (in memoriam), 
Maurício Bassi e Mi-
rela Bassi. Começou a 
carreira como jogador 
de futebol em Mococa, 
onde jogou pelo Brás 
Futebol Clube e Clube 
Radium, depois atuou 
no Botafogo Futebol 
Clube, de Ribeirão Pre-
to, e no Jaboticabal 
Atlético (o Esquadrão 
de Aço). Neves chegou 
a ser escalado para a 
Seleção Brasileira em 
1962, quanto jogou 
ao lado de nomes de 
destaque do futebol, 
como Pelé, Garrincha, 
Pepe, Formiga e Couti-
nho. Depois de deixar 
o futebol, Neves exer-
ceu a cheia de sessão 
do distrito sanitário de 
Jaboticabal, onde coor-
denava sete cidades da 
região no período de 
1975 até sua aposen-
tadoria, em 2008. Tam-
bém anotou em sua 
vida laboral passagem 
pelo centro de Saúde e 
Laboratório Microrre-
gional de Jaboticabal. 

Em seguida, subiu 
à tribuna o vereador 
Beto Ariki (PSL), propo-
sitor do Título de Cida-
dão Jaboticabalense ao 
Professor Doutor Jairo 
Augusto Campos de 
Araújo (Decreto Legis-
lativo nº 710/2018). 

“Muito feliz hoje jus-
tamente, professor Jai-
ro, por este privilegio 
de estar podendo dizer 
que o senhor é jaboti-
cabalense. É uma pes-
soa querida aqui em 
nossa Jaboticabal. De 
fato já era! Teve toda 
sua vida aqui em Jabo-
ticabal. Criou família... 
Dentre tantos atribu-
tos poderia icar aqui 
a noite inteira discor-
rendo sobre o extenso 

currículo na instituição 
UNESP. Professor Jairo 
foi um ícone na parte 
da plasticultura, talvez 
um visionário sobre os 
resíduos sólidos, bio-
digestores... [também] 
poderia falar com rela-
ção a grande liderança 
que possui junto às en-
tidades, principalmen-
te o Rotary. Jaboticabal 
está realmente de bra-
ços abertos a continuar 
recebendo toda a sua 
liderança e seus ensi-
namentos”, discursou 
Ariki.

Por sua vez, profes-
sor Jairo relembrou de 
sua trajetória e com-
partilhou histórias. O 
novo cidadão jabotica-
balense também apro-
veitou para agradecer 
à família, amigos e co-
legas de trabalho, com 
quem atuou ao longo 
da carreira na UNESP/
Jaboticabal, e também 
ao Rotary Club Interna-
cional. “Como dizia o 
ilósofo ‘chegue até os 
bons e serás um dele, 
chegue até os ruins e 
serás um pior do que 
ele’. Peço a Deus que 
continue a me dar for-
ça, sabedoria e inspira-
ção para poder conti-
nuar vivendo a alegria 
de servir. Muito obriga-
da”, manifestou o ho-
menageado. 

Nascido em Ribeirão 
Preto (SP), Araújo mu-
dou-se para Jaboticabal 
em agosto de 1972 para 
cursar Agronomia na 
Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias 
da UNESP Jaboticabal 
(FCAV/UNESP), onde 
se graduou em 1976. 
Desde agosto de 1977 
dedica sua vida prois-
sional como professor 
titular da Faculdade 
de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV) da 
UNESP/Jaboticabal, na 
Athenas Paulista. Casa-
do com Samira Miguel 
Campos de Araújo tem 
dois ilhos: Cesar Au-
gusto Campos de Araú-
jo e João Paulo Campos 
de Araújo. É referência 
nacional, iniciador e 
incentivador da plas-
ticultura, aplicação do 
plástico no processo 
produtivo agropecu-
ário, com resultados 
positivos em diversas 
culturas. Expoente e 
formador de grandes 
proissionais nos temas 
de ambiente protegido, 
hidroponia, irrigação e 
cobertura de solo.

Já a luta pela liber-
dade religiosa e pelas 
ações de ilantropia 
rendeu a Mirthes Ri-
beiro (in memoriam), a 
Mãe Mirthes, fundado-
ra do Templo de Culto 
Sagrado Ilê Iyá Omi Asé 
Sàngô Baru, o Diploma 
de Honra ao Mérito (DL 
nº 722/2019). Quem 
recebeu a honraria foi 
sua ilha, Ialorixá Leda 
de Ossain, que coman-
da o Axé desde 2003, 
após o falecimento de 
Mãe Mirthes. “Só tenho 
que agradecer a opor-
tunidade que Deus está 
dando para nós por 
essa homenagem à mi-
nha mãe, que foi muito 
guerreira aqui em Jabo-
ticabal, e teve o reco-
nhecimento pelo Pretto 
Miranda. Só tenho que 
agradecer ao senhor 
prefeito, que tanto faz 
por nós, que reconhece 
nossa religião e todos 
meus ilhos da minha 
comunidade. Só tenho 
gratidão por tudo que 
vocês izeram pela gen-
te”, exprimiu Mãe Leda. 

O autor da proposi-
tura, Pretto Miranda 
Cabeleireiro, traçou a 
biograia de Mirthes. 
Nascida em Jabotica-
bal em 1930, começou 
sua vida religiosa junto 
com seu pai ainda mui-
to jovem, dedicando-se 
a caridade na umban-
da, uma casa simples 
localizada no bairro 
Sorocabano. Sua en-
trada no Candomblé 
se deu através de uma 
cegueira que adquiriu. 
Por meio de sua fé, e 
entrega ao Orixá, obte-
ve a cura. 

“Foram várias lágri-
mas recolhidas de seus 
ombros solidariedade 

e amor em seus braços 
fraternos, abrigou de-
sesperados, ressigni-
icando a vida de mui-
tos que acreditavam 
em seu xangô. Venceu 
vários preconceitos 
tornando-se uma refe-
rência para toda a po-
pulação local. Símbolo 
da luta contra a into-
lerância religiosa, mãe 
Mirthes evidenciou em 
Jaboticabal a Umbanda 
e Candomblé, conquis-
tando respeito e admi-
ração de seus ilhos e 
seguidores. Além de 
grande líder religiosa, 
mãe Mirthes foi grande 
incentivadora da cultu-
ra do município sendo 
conhecida na região 
pelo forró da Mirthes, 
como era carinhosa-
mente chamado seu 
estabelecimento co-
mercial de dança típica 
do arrasta pé, um dos 
melhores clubes de for-
ró da região e esse eu 
pude comprovar, pois 
participei muito dele 
lá. O primeiro terreiro 
a comemorar Jubileu 
de Ouro de consagra-
ção do Candomblé, um 
marco na história para 
todas as comunidades 
religiosas de matriz 
afro-brasileiras”, apre-
sentou Pretto. 

Na sequência, o vere-
ador Wilsinho Locutor 
igualmente apresentou 
a trajetória de seu ho-
menageado, o riberão-
-pretano Luiz Rinhel 
(DL nº 718/2019), e o 
parabenizou. “Pelos re-
levantes serviços pres-
tados à nossa socieda-
de apresentei o projeto 
que outorga o titulo de 
honraria que foi apro-
vado por unanimidade 
dos senhores vereado-
res desta casa e hoje 
Luiz Carlos Pirani Ri-

nhel recebe justa ho-
menagem de cidadão 
Jaboticabalense”, disse 
Locutor. 

Luiz Rinhel, vende-
dor por proissão e sín-
dico e administrador 
do condomínio Arueira 
da Coab II por paixão, 
pauta sua vida na bus-
ca por melhorias e be-
nefícios para a cidade 
e para a população ja-
boticabalense. “Desde 
2012 quando cheguei a 
Jaboticabal, eu fui bem 
recebido pela cidade. 
Aqui iz amigos e con-
quistei uma nova fa-
mília, meus enteados, 
esposa. E como retri-
buição à cidade, nada 
melhor do que eu ba-
talhar por melhorias. 
Estou aqui só por gra-
tidão! Estar aqui é uma 
honra, ao lado de pes-
soas de alto calibre, o 
professor, o proissio-
nal de futebol, da en-
tidade de Orixás. Para 
mim é uma honra mui-
to grande estar aqui 
nesta casa”, inalizou 
Rinhel.

Marcaram presença 
na solenidade, além 
dos autores das pro-
posições, a vereadora 
Dona Cidinha (PRB) e 
o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva, 
representando o pre-
feito municipal, José 
Carlos Hori.

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara (fa-
cebook.com/Camara-
Jaboticabal). A íntegra 
da sessão solene está 
disponível na WEBTV 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br) 
e também pelo YouTu-
be (WEBTV CMJabotica-
bal). 

SAAMA faz intervenções em 
estradas rurais de Lusitânia

A Secretaria de 
Agricultura, Abas-
tecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA) 
desenvolve essa se-
mana melhorias em 
estradas rurais na re-
gião de Lusitânia. 

Lombadas estão 
sendo feitas na estra-

da dos carroceiros, 
na ligação com a es-
trada do cemitério. 
O setor também con-
tinua obras de me-
lhoria em trecho de 
acostamento.

“O objetivo é me-
lhorar o tráfego de 
veículos nesses lo-

cais e oferecer mais 
segurança para esses 
motoristas. Aprovei-
to para agradecer a 
toda equipe que está 
sempre empenhada 
em fazer o melhor”, 
disse o chefe da SA-
AMA, Aldo Bellodi 
Neto.
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Festa do Quitute terá “Só pra Contrariar”, “Os 
ilhos dos caras” e artistas regionais

A maior festa gastro-
nômica do interior terá 
uma programação im-
perdível este ano, com 
artistas de destaque 
em vários estilos mu-

sicais. A comemoração 
dos 191 de Jaboticabal 
ica por conta da banda 
“Só para Contrariar”, na 
virada do dia 16 – ani-
versário da cidade. Os 

ilhos de Tim Maia, Si-
monal e Djavanse apre-
sentam no sábado (13). 

Dezenas de bandas 
locais e regionais abri-

60 bandas se revezam em três palcos; Festa acontece de 11 a 16 de julho, 
na Estação de Eventos Cora Coralina

Parque de Diversões icará de 08 a 31 de Julho em Jaboticabal
A Prefeitura de Jabo-

ticabal irá inovar na 37ª 
Festa do Quitute e Expo-
feira de Arte e Artesana-
to, com a presença de 
um novo parque de di-
versões, mais moderno e 
confortável. O parque es-
tará na cidade de 08 a 31 
de julho, nas proximida-
des do Cora Coralina. Os 
ingressos já estão à ven-

da na Praça Nove de Julho 
e outros pontos da cidade 
[conira abaixo].

Na aquisição de três in-
gressos o valor total sai por 
R$ 15 – a empresa aceita 
cartão de crédito. Na Praça 
Nove de Julho, o horário de 
funcionamento é das 9h às 
12h e das 13h30 às 17h. 
Mais informações pelo tele-
fone (16) 3202-8994.

Confira os pontos de 
venda:

• Bar da Léo - Rua Se-
verino Fraguas, 160 - Pla-
nalto Itália

• Bar da Loira - Rua 
Carlos Buck, 12 - Aparecida

• Elaine Presentes - 
Av. Ariovaldo Esbaile, 161 
- Santa Luzia

• LL Magazine (Loja 
do DuDu) - Rua Professor 

Câmara Municipal de Jaboticabal vota três 
projetos na segunda-feira (01/07)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
na próxima segunda-

-feira (01/07) em ses-
são ordinária e devem 
apreciar três projetos 
de lei, constantes na 

Ordem do Dia.

Um deles, o Projeto 
de Lei nº 213/2019, de 

autoria do vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PPS), decla-
ra Jaboticabal como 
“Cidade Solidária”. De 
acordo com o texto, 
anualmente, durante 
os festejos de aniver-
sário do Município, 
será comemorada a 
“Semana da Solidarie-
dade”, podendo os po-
deres constituídos no 
Município, prestar ho-
menagens a entidades 
que desempenham 
suas atividades em Ja-
boticabal. Segundo o 
autor, o objetivo é “re-
conhecer os trabalhos 
desenvolvidos pelas 
diversas entidades 
que compõem a rede 
de solidariedade em 
nossa cidade. [São] 
entidades dos mais 
diferentes segmen-
tos”, expõe o Pretto 

Miranda.

Também serão apre-
ciados dois projetos 
de autoria do Poder 
Executivo: o Projeto 
de Lei nº 209/2019, 
que autoriza o Exe-
cutivo a alienar imó-
vel dado em Conces-
são de Direito Real 
de Uso, no Parque 1º 
de Maio, à Carlos Al-
berto Eduardo e Ana 
Carla Pereira Eduar-
do; e o Projeto de Lei 
nº 211/2019, que dá 
nova redação ao Art. 
1º da Lei nº 1.569, de 
10 de novembro de 
1982, e que visa so-
mente alterar o núme-
ro do imóvel sede da 
entidade Rotary Clube 
de Jaboticabal, com 
sede à Rua Santo An-
dré nº 640, que na lei 
original se encontra 

incorreto.

A sessão começa às 
20 horas, com trans-
missão pela WEBTV da 
Câmara (www.jaboti-
cabal.sp.leg.br).

PARA SABER – To-
dos os projetos em 
tramitação na Casa de 
Leis, inclusive os que 
aguardam pareceres 
das comissões antes 
de irem para vota-
ção na Ordem do Dia, 
podem ser pesquisa-
dos e conferidos no 
site www.jaboticabal.
sp.leg.br em “Pesquisa 
de Proposições”, loca-
lizada no menu “Ati-
vidade Legislativa”, e 
que também está aces-
sível pelo banner “Pes-
quisa de Proposições” 
na página principal do 
site.

Valor arrecadado com as vendas ajuda as instituições durante todo o ano

Conira todas as delícias conirmadas para a Festa do Quitute 2019

A espera está próxima 
do im. Faltando 14 dias 
para o início da 37ª Fes-
ta do Quitute e Expofei-
ra de Arte e Artesanato, 
de Jaboticabal, as qua-
se 40 entidades partici-
pantes entram agora na 
reta inal dos preparati-
vos para o evento que 
comemorará os 191 
anos do município. A 
novidade essa semana 
ica por conta da conir-
mação dos cardápios.

“A Festa do Quitute 
é um grande cartão de 
visitas da nossa cida-
de. Nosso povo é muito 
solidário e acolhedor e 
durante o evento isso 
ica ainda mais eviden-
te. Muita gente coloca 
a ‘mão na massa’ para 
ajudar as entidades en-
quanto outras fazem 
questão de consumir os 
deliciosos pratos doces 
e salgados produzidos 
especialmente para a 
festa”, destaca o prefei-
to José Carlos Hori.

Os pratos gastronô-
micos de várias regiões 
do Brasil e do mundo 
são o ponto alto da fes-
ta. O valor arrecadado 
com as vendas ajuda as 
instituições a continua-
rem custeando seus tra-

balhos durante o ano. 
Com o tema “Nossa 

terra, nossa gente”, a 
37ª Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato acontecerá de 
11 a 16 de julho na Es-
tação de Eventos “Cora 
Coralina”. 

Conira abaixo o car-
dápio de cada entidade:

Aaprocom: Barreado, 
Escondidinho de Fran-
go e Escondidinho de 
Carne Seca

Lions Clube de Jabo-
ticabal: Churrasco no 
Espeto, Picanha fatiada 
na chapa, Linguiça no 
Espeto, Linguiça Fatia-
da e Batata Assada c/ 
Requeijão e Bacon

Recanto Menina: 
Baião de Dois (Porção)

Conferência Vicen-
tina São Judas Tadeu: 
Bisteca com Polenta

Vem & Vê Associação: 
Filé de costela na cha-
pa, legumes na mantei-
ga com palmito, arroz 
branco e batata frita

Cmte. Glauco Souza: 
Onion Rings (anéis de 
cebola), Bufalo Wings 
(asas apimentadas), Ce-
viche, Tilápia frita e Fri-
tas (Batata Frita)

Fraternidade Femini-
na O Cruzeiro do Sul: 
Comida Mineira

ONG Amor Solidário: 
Frango Supreme, arroz 
branco à grega com re-
cheio de presunto/mu-
çarela e espinafre com 
ricota e Sobremesa na 
marmita

Rotary Club: Filé de 
Frango à Parmegiana e 
Filé Mignon

UNENLAR: Bacalho-
ada, Strogonof de Ba-
calhau, Bacalhau na 
Moranga e Banana Flam-
bada

Ass. Joana de Ânge-
lis – Casa Maria: Te-
ppanyaki e Frango Xa-
drez

Soc Esp Cristã Irmão 
Vicente SECIV: Pizza

Lar Acolhedor São Vi-
cente de Paulo: Espeto 
de Morango, Tortinha 
de Sorvete, Bolo de sor-
vete, Formigueiro Sim-
ples, Formigueiro Espe-
cial, Nervosos e Furiosa

Fundo Social de Soli-
dariedade: Merengue, 
Bolo, Tortas, Quindim e 
Mousse

Casa da Amizade: Co-
xinha de frango

Seicho-No-Ie do Brasil 
- Jaboticabal 2: Oben-
tô Grande, Obentô Pe-
queno, Variedades de 
Sushi, Moti Frito (2 
unidades), Anko moti, 
Fukashi manju e Inari 

lhantam os três palcos 
da festa. “O Quitute é 
a festa da solidarieda-
de. Nossa cidade se une 
para ajudar as entida-
des sociais ao som de 

muita música boa para 
todos os gostos. Tere-
mos orquestra, bloco 
de carnaval, sertanejo, 
MPB, rock e estilos va-
riados. É só escolher, se 

divertir e ainda ajudar 
as pessoas que mais 
precisam”, convida o 
prefeito José Carlos 
Hori.

(3 Unidades)
Paróquia São Bene-

dito: Drinks, Moscow 
Mule, Vinho e Drinks 
Tchay

Sé Catedral N. Sra. 
do Carmo: Cigarrete, 
Espetinho de Frango, 
Bolinho de Mandioca, 
Empada, Macarrão na 
chapa (individual), Ma-
carrão na chapa (duas 
pessoas), Lanche Bau-
ru e Comida Mexicana 
(Burrito, Quesadilla e 
Nachos)

Seicho No Ie do Brasil 
– Pomba Branca I: Briga-
deiro, beijinho e casadi-
nho, Camafeu, olho de 
sogro e sogra e Trufas

Centro Espírita Ca-
ridade e Fé: Acarajé e 
Espeto de camarão na 
brasa

ASIADE: Churrasqui-
nho Grego e Cupcake

CEREA: Frango à Pas-
sarinho, Polenta Frita, 
Combo: Frango à Pas-
sarinho com Polenta e 
Cigarrete 

Cons. Central de Jabo-
ticabal/Soc São Vicente 
de Paulo: Galinhada

Centro Vic. Ed. Rec. N. 
Sra Aparecida (CEVER): 
Pastel de Carne, Pastel 
de Queijo, Pastel de Pal-
mito e Pastel Romeu e 
Julieta

Ong Compartilhar: 
Sorvete na chapa e X 
Toscana

ABC Down: Croque-
te c/ gorgonzola c/ 10 
unidades

Centro Espírita “A Ca-
minho da Luz”: Batata 
Rosti (presunto e mus-
sarela, frango e requei-
jão, bacalhau e bróco-
lis)

Associação Ecoe: 
Queima do Alho

Soc. Esp. Templo da 
Esperança “SETE” Bala 
Baiana

Ass. Nipo Brasilei-
ra: Sukiyaki 1 porção, 
Sukiyaki 2 porções, 
Sukiyaki 3 porções, 
Yakisoba, Tempurá, 
Udon, Temaki, Hot roll, 
Karague, Sushi, Sashi-
mi, Batida de saquê e 
Suco de laranja

Ong Fênix Jabotica-

bal: Cebola Australia-
na, Costelinha de Porco 
com molho Barbecue 
individual e p/ 3 pesso-
as, Batidinhas (bebida) 
e Pudim Sobremesa

Creche Maria do Car-
mo Abreu Sodré: Acha-
dinho de Maria

APAE: Tapiocas (cho-
colate, muçarela, ca-
labresa, mista, frango 
com requeijão, bróco-
lis com requeijão, coco 
com leite condensado)

APÁS: Bolinho de ba-
calhau

Loja Maçônica “Major 
Hilário”: Kafta, Kibe e 
Kibe cru

Lar Santo André: Cal-
do de feijão, Caldo de 
cabotiá e Caldo de man-
dioca

Posto 7: Porções de 
calabresa, contra ilé, 
panceta e frango

Valdir Pedro Moreno, 807 - 
Santa Luzia

• Farmácia Santa Lu-
zia - Rua Professor Valdir 
Pedro Moreno, 210 - Santa 
Luiza

• Bar do Ysan - Rua 
Jose Bonifácio, 926 - Ponte 
Seca

• Mercado Tend Tudo 
- Avenida Franciso Alves, 
976 – Barreiro
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CMJ homenageia provedores do Hospital e 
Maternidade Santa Isabel em sessão solene

Na próxima terça-
-feira (02/07), a Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal realiza sessão so-
lene para a entrega de 
diplomas de Honra ao 
Mérito a provedores do 

Hospital e Maternida-
de Santa Isabel (HMSI), 
conforme o Decreto Le-
gislativo nº 721, de 07 
de maio de 2019. Ao 
todo, 12 pessoas que 
ocuparam o cargo de 

Provedor da instituição, 
ao longo da história, re-
cebem a homenagem. A 
sessão começa às 20 ho-
ras com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câ-
mara (www.jaboticabal.

sp.leg.br).
A data escolhida pelo 

autor da propositura, 
vereador Dr. Edu Fene-
rich (PPS), não foi por 
acaso. No dia 02 de ju-
lho de 2019, o HMSI de 
Jaboticabal completará 
115 anos. “A presente 
propositura objetiva 
prestar singela, porém, 
merecidíssima homena-
gem às pessoas que, de 
forma totalmente gra-
tuita, exerceram com 
extremada dedicação, 
o cargo de Provedor da-
quele nosocômio, inclu-
sive, em momentos de 
imensurável diiculda-
de, impedindo, por ve-
zes, o encerramento das 
atividades médicas lá 
desenvolvidas e, em de-
corrência, contribuindo 
de forma decisiva para 
a manutenção do aten-
dimento, principalmen-
te, dos mais necessita-
dos”, expôs o autor da 

proposição no Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 57/2019, aprovado 
por unanimidade, e que 
originou a homenagem.

Conira a relação dos 
indicados, conforme a 
provedoria do hospital:

Antonio De Paula Edu-
ardo (In Memoriam), re-
presentado pela neta, 
Maria do Carmo Lerro 
Verardino.

Major Américo De 
Araújo Lopes (In Me-
moriam), representado 
pela bisneta, Raquel de 
Araújo Freitas.

Pedro Dória (In Me-
moriam), representado 
pela neta, Maria Christi-
na Dória Cunha.

Doutor Antonio Ar-
rôbas Martins (In Me-
moriam), representado 

pelo neto, Doutor Fer-
nando Arrôbas Martins.

Armando Lerro (In 
Memoriam), representa-
do pela ilha, Maria do 
Carmo Lerro Verardino.

Doutor Romário Niero 
(In Memoriam), repre-
sentado pela ilha, Ele-
nice Niero.

José Francisco Barate-
la

Doutor Luiz 
D’aparecida Gerbasi

Doutor Mário Fernan-
do Berlingieri

Doutor Jeyner Valério 
Junior

Doutor José Francisco 
Almeida Geraldo Mar-
tins

Doutor Luiz Eduardo 
Romero Gerbasi

Vereador Daniel Rodrigues acompanha 
recape da Rua São João, em Jaboticabal

O vereador Daniel Ro-
drigues (PSC) acompa-
nhou o prefeito José Car-
los Hori (PPS) na tarde de 
quarta-feira (26/06) para 
uma vistoria do recape-
amento que está sendo 
realizado na Rua São 
João, no bairro Cohab IV, 
em Jaboticabal.

O pedido para o reca-
peamento da via partiu 
de uma indicação do ve-
reador, por meio de um 
ofício datado de março 
de 2019, que foi acatado 
pelo prefeito. O recur-
so é fruto de uma ver-
ba parlamentar liberada 
por meio do deputado 

Baleia Rossi (MDB).
“Várias pessoas do 

bairro utilizam aquela 
rua para acesso ao cen-
tro e outros bairros da 
cidade, e a rua estava 
muito ruim, o que tra-
zia insegurança para 
os motoristas que tra-
fegavam por lá. Tam-
bém pedimos via ofí-
cio o recapeamento da 
Rua Mário Frizzas, aqui 
na Cohab IV, que já foi 
concluído. Agradeço ao 
prefeito Hori, que tem 
acompanhado de perto 
as necessidades da nos-
sa população e atendido 
aos meus pedidos”, dis-

Líder religiosa do Candomblé recebe 
diploma de Honra ao Mérito da CMJ

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal (CMJ), Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS), entregou na noi-
te de sábado (22/06) o 
diploma de Honra ao 
Mérito à Leda Maria Pe-
reira dos Santos, que 
lidera o Axé no Can-
domblé Ilê Iyá Omi Asé 
Sàngô Baru desde o fa-
lecimento da Mãe Mir-
thes, em 2003.

A honraria à Ialorixá 
Leda de Ossain, pro-

posta pelo vereador 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro (PPS) confor-
me Decreto Legislativo 
691/2018, foi entregue 
em um Ato Solene rea-
lizado em meio à festa 
do Cinquentenário de 
Sango Baru, no Centro 
de Recreação Edson 
Martini (3ª idade), or-
ganizada pelos inte-
grantes do Ilê Iyá Omi 
Asé Sàngô Baru. De-
zenas de candomble-
cistas de Jaboticabal e 
região acompanharam 

a solenidade. Ao som 
dos atabaques, cantos 
e de muitas danças, os 
rituais seguiram noite 
adentro.

O vereador Pepa 
Servidone (PPS) tam-
bém marcou presença 
no evento, onde ele e 
Pretto Miranda, além 
de homenagear, foram 
homenageados com 
um Certiicado de Re-
conhecimento em prol 
das Religiões Africanas. 
“Gostaria de agradecer 

se Rodrigues.
Em março deste ano, o 

vereador visitou o CIAF 
VII, cuja entrada princi-
pal ica na Rua São João, 
juntamente com o se-
cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva, para 
conferir de perto a estru-
tura da unidade básica 
de saúde, que havia so-
frido vazamentos e trin-
cos na parede, em parte 
pelas chuvas da época. 
Naquela ocasião, o par-
lamentar já havia falado 
da necessidade de reca-
pear a rua, que agora, 
torna-se mais uma reali-
dade.

ao Pretto, pela sua ver-
dade, pela sua coragem 
[de apresentar o pro-
jeto para a honraria]. 
Somos de uma religião 
minoritária para a so-
ciedade. É muito difícil 
o estado, o município 
reconhecer uma histó-
ria como foi a da mãe 
Mirthes, e de outras 
sacerdotisas [como de 
Mãe Leda], que tem fé 
e uma luta muito gran-
de para manter a nos-
sa tradição. Todos nós 
aqui reunidos mostra a 
história que ela cons-
truiu em Jaboticabal. 
Agradecer seu carinho 
com nossa casa, com 
a Mãe Leda”, disse em 
seu pronunciamento o 
Babalorixá Júlio Cesar.

Para o atual presi-
dente da Casa de Leis, 
e autor da propositura, 
“a luta contra o pre-
conceito, inclusive o 
religioso, deve ser ex-
tinto do coração das 
pessoas. A liberdade 
religiosa deve sempre 
ser respeitada, porque 
cada um encontra na 
sua religião o seu aca-
lento, o seu conforto. 
Nada mais justo do que 
homenagearmos essas 
mulheres fortes, Mãe 
Mirthes (in memoriam) 

e a Mãe Leda, que dedi-
ca sua vida ao bem de 
seus ilhos e de toda 
comunidade jabotica-
balense que busca por 
seu apoio”, pontuou 
Pretto Miranda.

Em Jaboticabal, a Se-
mana Municipal das 
Tradições de Matrizes 
Africanas e das Nações 
do Candomblé é co-
memorada na semana 
do dia 20 de novem-
bro, conforme a Lei nº 
4938, de 27 de agosto 
de 2018, de autoria do 
vereador Pretto Miran-
da Cabeleireiro.

TRAJETÓRIA DE MÃE 
LEDA

Leda nasceu em Jabo-
ticabal e foi criada no 
bairro do Sorocabano 
com seus irmãos. Seus 
avós Antônio Pedro Ri-
beiro e Benedita Sou-
za Dias Ribeiro foram 
os fundadores da Um-
banda em Jaboticabal. 
Com o falecimento de 
seus avós, os trabalhos 
passaram pela sua mãe 
Mirtes, que era Umban-
domblé do Ilê Iyá Omi 
Asé Sàngô Baru, e hoje 
Leda dá continuida-
de, com seus ilhos de 
santo, e lidera o Axé. 
Viúva, Leda é mãe de 

três ilhos: Sandro Cé-
sar dos Santos, Marcelo 
dos Santos e Ana Carla 
dos Santos.

Com o objetivo de 
levar diversão e ale-
gria para os morado-
res da região, fundou 
em conjunto com a Fa-
mília Berchieri, Orlan-
do Zani, Roberto Dias 
e João Carlos Bejo, a 
Mocidade Independen-
te do Sorocabano, que 
brilhou nos desiles 
carnavalescos de Jabo-
ticabal em um passa-
do não muito distan-
te. Também promoveu 
shows no Clube de For-
ró, que herdou de sua 
mãe, propiciando lazer 
e diversão no bairro.

Sempre dedicada às 
causas sociais, visando 
o bem-estar das pesso-
as, anualmente realiza 
cinco festas para as 
crianças do bairro So-
rocabano, com muita 
música e diversão, em 
especial no dia de Cos-
me e Damião, promovi-
do há 50 anos e que já 
virou tradição.

A galeria de fotos 
está disponível no Fa-
cebook da Câmara (fa-
cebook.com/CamaraJa-
boticabal).
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Uma decisão que mudou 
a história de um povo e de 
uma nação. Simplesmente 
porque uma mulher não 
aceitou a derrota, nem o 
fracasso, mas colocou a 
sua vida em risco, em fa-
vor do seu povo. Mesmo 
quando estava perdido, 
ela não se deixou intimi-
dar pelas ameaças dos 
seus adversários, mas to-

Pr. Anastácio Martins

UMA DECISÃO
mou a decisão que mudou 
a história. Essa mulher era 
simplesmente uma judia, 
que pertencia ao povo de 
Deus. Seu nome era Ester. 
Fôra criada por seu tio 
Mardoqueu, porque seus 
pais haviam falecido. Ela 
tinha tudo para ser uma 
pessoa amarga, revoltada 
e infeliz, por ter enfren-
tado tanto sofrimento no 
passado, mas não deixou 
isso atrapalhar o seu fu-
turo. Ela foi bem educada 
pelo seu tio, aprendeu des-
de cedo a ser uma mulher 
de fé e temente a Deus. Por 
essa i delidade ao SENHOR 
Deus, Ele pôde usá-la para 
salvar uma nação da des-
truição. Deus tem tudo 

sobre controle, nada acon-
tece sem a Sua permissão. 
Se você deseja ser usado 
por Deus para fazer a di-
ferença aqui neste mudo, 
ande na presença Dele, em 
santidade, ame seu próxi-
mo como a si mesmo. Ester 
não foi rainha por acaso, 
mas tudo foi um plano do 
Divino. Mas se ela não ti-
vesse andando em santida-
de e temor, Deus não teria 
usado ela. Quando chegou 
a má noticia no palácio, 
ela não teve escolha, mas 
foi sábia em se consagrar 
durante três dias na pre-
sença do SENHOR. Quando 
ela foi ter com o rei, Deus 
a fez ser graças aos olhos 
dele, assim ela conseguiu 

o favor do rei. Você pode 
conseguir grande vitórias, 
se você se preparar para 
Deus te usar. Não tenha 
pressa, mas paciência, no 
tempo certo Deus vai fazer 
a obra na sua vida. (Ester 
4:1). Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cultos: 
Quarta-Feira, Sexta-Feira e 
Domingo às 19h30. Ouça o 
nosso programa: A Verda-
de da Palavra. 

Diáriamente na GAZE-
TA FM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. RECE-
BA UMA MENSAGEM DE FÉ. 
(016) 991150602.  

UMA VOZ QUE VEM DO CÉU

Ecoou no espaço em alto 
som uma voz trazendo a 
palavra de DEUS como si-
nônimo de paz, amor e 
fraternidade. Era o encon-
tro de magias numa sinto-
nia celestial,  iluminando 
os caminhos de cada um, 
num percurso que tinha 
um sentido para rel exos 
e preces, numa concentra-
ção, elevando pensamen-
tos de agradecimentos e 
pedidos endereçados aos 

PEDACINHOS DE LUZ 

HELDER F. SIMURRO

(IN MEMORIAM)

necessitados, como pedin-
tes da esmola do ganhar 
amor, carinho e afeto.

Tudo brilha em luz 
ofuscante para elevar os 
conhecimentos que eram 
trazidos, numa voz que 
vinha do céu, chamando 
a todos para a união, cari-
dade, num elo de alegria, 
num brilho de luzes com 
cores variadas, passando 
a mostrar que a vida é um 
tesouro para ser encontra-
do, criado e repleto de ca-
minhos a percorrer, num 
manancial de obrigações e 
compromissos, dentro de 
regras, de uma rígida pon-
tualidade e obediência às 
leis de DEUS.

É a vida que DEUS nos 
deu.  A fé é um poder que 
adquirimos. É a esperança 
que nos enche de forças 
para, sentir bem de perto 
os l uidos puros, i carmos 

fortalecidos na luz, num 
impulso sonoro que vem 
de longe, mas vive sem-
pre na eterna  caminhada 
rumo a um sem i m.

Mundos em evolução. 
Reencarnações de espíri-
tos, à matéria, em qual-
quer ponto do universo, 
numa confraternização de 
ideais religiosos, morais e 
i losói cos, onde a imorta-
lidade do espírito vem à 
tona, como conhecimento 
maior na hierarquia de va-
lores.

Vencer é um poder,  
como meta, num agrade-
cimento, numa palavra de 
ensino, para soletrar pa-
lavras e juntar sentenças, 
sem lagrimas, mas com 
muita alegria, que sai de 
todos, num coração para 
agradecer e sentir que 
somos imortais em espí-
rito e verdade, para viver 

sempre, na obrigação de 
zelar pelas nossas obriga-
ções, num comportamento 
que exige transformações, 
para ser iluminado e ilu-
minar a todos que estão 
em busca de um dia ser 
um  enviado da verdade e 
da imortal vida criada por 
DEUS.

Somos eternos traba-
lhadores, com missões e 
tarefas, para se ligar e ou-
vir a voz que vem do céu, 
como uma luz iluminando 
em cores, que vai trazer a 
paz, o amor e a felicidade, 
para os de boa vontade 
em servir, para vencer a si 
mesmo, em busca do i m 
eterno, que caminha com 
todos que querem viver, 
no hoje, amanhã e sempre.

(... que seja recebido em 
plenitude... Redação).

“Os Filhos dos Caras” anima a 37ª 
Festa do Quitute no sábado (13)

Apresentação inte-
gra o projeto “Circuito 
Sescoop/SP de Cultu-
ra”, organizado pelo 
Sescoop/SP, com a par-
ceria das cooperativas 
Sicoob Coopecredi, 
Coplana, Unimed Ja-
boticabal e Uniodonto 
Athenas Paulista e Pre-
feitura de Jaboticabal

Uma das atrações da 
37ª Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato, que acontece 
em Jaboticabal, será a 
apresentação do show 
“Os Filhos dos Caras”, 
um encontro musical 
dos artistas Wilson Si-
moninha, Léo Maia e 
Max Viana cantando 
grandes clássicos da 
carreira de seus pais: 
Wilson Simonal, Tim 
Maia e Djavan. 

Composições como 
Deixa isso para lá, Des-
cobridor dos setes ma-
res, Mais que nada e 
País tropical estarão 
entre os hits que se-
rão lembrados durante 
a apresentação. A 37ª 

Festa do Quitute e Ex-
pofeira de Arte e Arte-
sanato serão realizados 
na Estação de Eventos 
Cora Coralina.

Sobre o Circuito - O 
Circuito Sescoop/SP 
de Cultura tem a pro-
posta de levar atrações 
de teatro, circo, dança, 
música, cinema, inter-
venções artísticas e oi -
cinas criativas ao pú-
blico de todo o estado, 
especialmente muni-
cípios com poucas op-
ções culturais. Criado 
em 2016, o programa é 
resultado da experiên-
cia consagrada do Mo-
saico Teatral, Mosaico 
na Estrada e Mosaico 
Jovem, que, por mais 
de 15 anos, possibili-
taram o acesso à arte a 
mais de 747 mil pesso-
as em 110 cidades pau-
listas.

O cooperativismo é 
um modelo de negó-
cios que busca unir 
desenvolvimento eco-
nômico e social. Sua i -
losoi a é a de transfor-

mar o mundo em um 
lugar mais justo e equi-
librado, com melhor 
distribuição de renda 
– empreendimentos 
cooperativos geram ri-
queza de modo propor-
cional à participação 
de cada um dos seus 
cooperados. 

As cooperativas bus-
cam impactar não ape-
nas a própria realidade, 
mas também contribuir 
para o desenvolvimen-
to sustentável das co-
munidades e do mun-
do. Levar a arte a todos 
é uma das formas que 
as cooperativas pau-
listas e o Sescoop/SP 
– Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Coo-
perativismo no Estado 
de São Paulo - encon-
traram de contribuir 
com a sociedade. A arte 
é um elemento essen-
cial da cultura de um 
povo e de uma nação e 
o cooperativismo com-
partilha da ideia de arte 
como representação e 
reai rmação da vida. O 

Sescoop/SP vem apos-
tando na diversii cação 
das linguagens artísti-
cas para levar a cultu-
ra a amplos setores da 
população e colocar em 
prática os princípios 
cooperativistas, refor-
çando a vocação social 
do movimento.

Serviço:
Circuito Sescoop/SP 

de Cultura
Atração: Show Os Fi-

lhos dos Caras
Data: 13 de julho de 

2019
Local: Estação de 

Eventos Cora Coralina

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 185, DE 28 DE JUNHO DE 2019 – RESOLVE decretar Pontos Facultati-
vos na Câmara Municipal de Jaboticabal nos dias: 08 de julho de 2019 (segunda-fei-
ra), em virtude do feriado do dia 09 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista), e, 
15 de julho de 2019 (segunda-feira), em virtude do feriado do dia 16 de julho (Dia do 
Aniversário de Jaboticabal).

EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Mactron Comércio de Equipamentos para Escritório Ltda.
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 04/2017
OBJETO: Prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses do prazo do con-

trato celebrado entre as partes, que tem como objeto a contratação de empresa para 
a locação de equipamentos reprográicos para impressão de cópias e serviços de ma-
nutenção corretiva, preventiva e assistência técnica in loco, em conformidade com o 
Anexo I (Termo De Referência) do Pregão Presencial n⁰ 04/2017

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 185.780,59 (cento e oitenta e cin-
co mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).

DATA DO CONTRATO: 27/06/2018

EMPRESA B. TOBACE DIVULGA:
VAGA PARA PORTADORES 
NECESSIDADES ESPECIAIS

Empresa B. Tobace - Instalações Elétri-
cas e Telefônicas LTDA. está abrindo 
processo seletivo para portadores de Ne-

cessidades especiais.
Os interessados deverão 

enviar currículo para:

 andre@tobace.com.br 
ou entregar diretamente na Avenida Pau-
lino Braga, nº 1.200, Bairro Aparecida.
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Semana dos Adolescentes do CREAS promove incentivo e orientação
O Centro de Refe-

rência Especializado 
de Assistência Social 
(CREAS), de Jabotica-
bal, recebeu nos últi-
mos dias 24, 25 e 26 
de junho a Semana 
dos Adolescentes. O 
evento proporcionou 
troca de experiên-
cias e ofereceu novas 
oportunidades para os 
cerca de 30 adolescen-
tes que compareceram 
aos três dias de ativi-
dades.

No período, os ado-
lescentes puderam 
conhecer mais sobre 
empreendedorismo, 
música, esportes e 
mercado de trabalho. 

O evento contou com 
a participação do Se-
nac, CIEE, Orquestra 
da Escola de Arte e do 
palestrante André Ma-
ria. O Departamento 
de Esportes e Lazer, 
por meio do diretor 
Fábio Bortolossi, e 
os professores de ca-
poeira e taekwondo, 
Flávio Luz e Fábio 
Fernandes, respec-
tivamente, também 
contribuíram com o 
evento.

A boa adesão aten-
deu às expectativas da 
secretaria que já pre-
para um novo encon-
tro para o dia 23 de 
julho. “Foi uma expe-

riência incrível. Con-
seguimos envolvê-los, 
despertar curiosida-
des e emoções. Fica 
aqui o meu muito obri-
gada a toda equipe que 
esteve engajada para 
que esse evento fosse 
um sucesso e a todos 
que foram convidados 
a participar e compar-
tilhar suas vivências 
conosco”, comenta a 
secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento 
Social, Tatiana Pelle-
grini.

Para saber mais so-
bre os trabalhos de-
senvolvidos pelo CRE-
AS, o telefone é (16) 
3204-2348.

Toda a programação é voltada aos professores das escolas municipais

XIV Fórum da Educação terá Prof. Pachecão, especialistas 
renomados e teatro com Dedé Santana

A Prefeitura de Jabo-
ticabal investe pesado 

na formação de seus 
docentes. A programa-

ção deste ano do Fó-
rum de Educação traz 
a transformação da 
sala de aula aos olhos 
do Prof. Pachecão, a 
importância do teatro 
na escola e discute as-
suntos atuais, como a 
solidão digital, a hu-
manização e realiza-
ção dos sonhos. Os 
eventos acontecem no 
Clube de Campo La-
franchi, de 24 a 26 de 
julho.

Para o idealizador 
do evento, o prefei-
to José Carlos Hori, 
o fórum é mais uma 
oportunidade para o 
debate de temas in-
dispensáveis na socie-
dade contemporânea. 
“O professor é base 

Além da troca de experiências, encontro serviu para que os jovens conhecessem 
um pouco da vida e desafios de uma deficiente física

CRÁS III e Departamento da Pessoa com Deiciência 
promove encontro com jovens

Em parceria com o 
Departamento da Pes-
soa com Deficiência, 
o CRAS III, localizado 
no Parque 1º de Maio, 
através do serviço de 
convivência e fortale-
cimento de vínculos 
para adolescentes, 
promoveu um encon-
tro para falar sobre 
alguns tipos de defi-
ciência e acessibilida-
de.

Os adolescentes co-
nheceram um pouco 
da história de vida da 
Geiza Carla, diretora 
do departamento da 
pessoa com defici-
ência e depois foram 
desafiados a saírem 
de seus lugares e vi-
venciar, ainda que em 
uma escala pequena, 
um pouco das difi-
culdades que muitos 
deficientes enfrentam 

no dia a dia.
“As ações continu-

am sendo realizadas 
e, desta vez, tratamos 
de um tema importan-
te e muito atual. Gei-
za contou um pouco 
de sua vida e todos os 
desafios que cercam o 
seu dia-a-dia”, lembra 
a secretária de Assis-
tência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini. 

de uma educação de 
qualidade. Todos os 
anos oferecemos uma 
programação de pon-
ta, com proissionais 
de alta capacitação 
técnica, que trazem 
novas abordagens aos 
professores de Jaboti-
cabal, sejam os da cre-
che, educação infantil 
ou ensino fundamen-
tal. Está imperdível”, 
convida Hori.

Confira a progra-
mação completa:

24 de julho
8h – Credenciamen-

to e café 
9h – Abertura – Apre-

sentação Musical
Palestra - “Transfor-

mando a sala de aula” 
Palestrante – Prof. 

Pachecão 
14h – Palestra - “ A 

Solidão Digital” - Uma 
relexão sobre os efei-
tos da solidão infantil 
e juvenil no mundo 
contemporâneo - 

Palestrante – Prof. 
Dr. Ilan Brenman

16 h – Cofee Break
25 de julho
8h – Credenciamen-

to e café
9h – Palestra - “CON-

VIVER- Novos Concei-
tos para Humanizar o 
Cotidiano”- 

Palestrante – Prof. 
Dr. Gabriel Perissé

14h – Apresentação 
Musical – Sharah Ber-
tocco

Palestra – Educar 
para liberdade pelo 

amor – 
Palestrante – Drª Ana 

Paula Izidoro Cury
16h- Cofe Break
26 de julho
8h – Credenciamen-

to e café
9h – Palestra - “ Atra-

vés do Espelho: como 
transformar sonhos 
em realidade”

Palestrante – Prof. 
Dr. João Antonio Gal-
biatti Filho

20h – Espetáculo Te-
atral “Palhaços”

Elenco: Dedé Santa-
na e Fioravante Almei-
da

Direção: Alexandre 
Borges

*Entrada permitida 
apenas para professo-
res


                


 
           
              
            

  
 

  
                 
               
               

 
 

 

VENDO GOL 1.999 

Azul. Ótimo estado e excelente preço.
Tratar (16) 9.9730-3050

Pedro

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0000595-48.2013.8.26.0291. 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, etc. Faz Saber a(o) Valdeci De Souza Castro, CPF 
367.296.218-00, com endereço à Rua Novo Hamburgo, 541, Jardim Vista Alegre, CEP 06807-060, Embu das Artes - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista, alegando em 
síntese: "Alega a Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista – FAFIBE na ação de Execução de Título Extrajudicial interposta 
contra o executado Valdeci de Souza Castro que há uma dívida de R$4.282,76 (dívida atualizada em janeiro de 2013), decorrente das 
mensalidades de janeiro a junho de 2008, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais relativo à matrícula nº 
2008115373." Encontrando-se o réu em lugar incerto ou não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 17 de junho de 2019. K-29/06e06/07

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1001039-25.2017.8.26.0291. 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) Francisco Pereira, Brasileiro, CPF 
125.999.388-48, com último endereço constante nos autos à Rua Padre Joao Laub, 28, Centro, CEP 14750-000, Pitangueiras - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Morada do Campo Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, alegando em síntese: " No dia 04 de março de 2013, o Executado firmou com a credora, ora Exequente, Instrumento Particular 
de Venda e Compra de Imóvel com Parcelamento de Preço e Alienação Fiduciária em Garantia, sob o nº 031043. O referido contrato 
foi firmado visando a aquisição pelo Executado de um bem (lote 07, quadra 03, do loteamento "Morada do Campo", pelo valor de R$ 
96.611,60). O parcelamento objeto do Instrumento Contratual, encontra-se vencido e não pago desde outubro de 2013, incidindo-se 
desde então os encargos contratuais de inadimplemento". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Jaboticabal, aos 28 de janeiro de 2019. K-29/06e06/07
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TODA LINHA DE 

CALÇADOS 

DESCONTOS 

Imper
díveis

COM

Rua Rui Barbosa,  - Centro - Jaboticabal - SP1044
16 3212-4980

Empresário jaboticabalense participa do 
59º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho

VICE PREFEITO VITÓRIO É CONVIDADO PELO FEJA PARA FALAR 
SOBRE A CONQUISTA DE 10 CÂMERAS DE MONITORAMENTO

No último segunda-
-feira, dia 24, o Vice 
Prefeito Vitório De Si-
moni esteve presen-
te na reunião do FEJA 
(Fórum das Entidades 
de Jaboticabal), aten-
dendo o convite desta 
Entidade, através do 
seu Presidente Arthur 
Doria Guzzo, com a 
presença de diversas 
Entidades representati-
vas de Jaboticabal, en-
tre eles o Comandante 
do Corpo de Bombei-
ros Juliano Tavares e 
o Capitão Corrêa Alves 
da Política Militar. Du-

rante a reunião o re-
presentante da empre-
sa Protezione Junior 
Machado apresentou a 
tecnologia das City Câ-
meras que serão insta-
ladas em pontos estra-
tégicos em Jaboticabal, 
através de um estudo 
feito pela Polícia Mili-
tar, disse também que 
essas câmeras estão 
sendo instaladas no 
município de São Pau-
lo.  O Vice Prefeito Vitó-
rio De Simoni abordou 
o assunto com muito 
contentamento: “Agra-
decendo a empresa 

que doou as 10 novas 
câmeras prá cidade e 
que posteriormente fa-
remos a entrega oi cial 
ao Prefeito José Carlos 
Hori, juntamente com a 
Polícia Militar, e que a 
cidade passará a ter 17 
câmeras de segurança 
com monitoramento 
feito pela Política Mili-
tar. Com este projeto, 
dii cultará a ação de 
marginais e inibirá a 
prática de furtos e rou-
bos em lojas e casas, 
contribuindo e melho-
rando a segurança pú-
blica”, enfatizou.

Dr. Matheus de Biasi 
Vantini, participou en-
tre os dias 17 a 19 de 
junho de 2019 do 59º 
Congresso Brasileiro 
de Direito do Traba-
lho, o mais importan-
te e tradicional evento 
da área, realizado pela 
LTr Desenvolvimen-
to em São Paulo, com 
coordenação de Sônia 
Mascaro Nascimento 
e grandes Advogados, 
Mestres e Doutores em 
Direito da área

Dr. Matheus de Bia-
si Vantini (OAB/SP 
393.822) graduou-se 
em Direito pela Uni-
versidade Paulista no 
ano de 2012.

Pós-Graduando em 

Direito do Trabalho 
e Previdenciário pela 
Pontifícia Universida-
de Católica de Minas 
Gerais, possui curso 
de extensão em Con-
tencioso Trabalhista 
pela Fundação Ar-
mando Alvares Pente-
ado, é sócio fundador 
do escritório Vantini 
Advocacia e atua pela 
Defensoria Pública do 
Estado conveniado a 
Ordem dos Advogados 
Brasileiros - 6 Subse-
ção do Estado de São 
Paulo (Jaboticabal-
-SP).

Atua por mais de 5 
anos especialmente 
nas áreas do Direito 
Trabalhista, Família 

e Civil. Com vasta ex-
periência nestas áre-
as, assessorando tanto 
pessoas físicas, quan-
to pessoas jurídicas de 
forma personalizada.

Sua formação aca-
dêmica e a experiência 
prática está direcionada 
a questões relacionadas 
à reclamações traba-
lhistas, divórcios, res-
cisões e confecções de 
contratos, entre outros.

Seu Objetivo é diri-
mir de maneira tácita e 
célere a necessidade do 
cliente.
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Prefeitura recupera 
asfalto da Avenida 

Mário Frizzas

O prefeito José Car-
los Hori iniciou a se-
mana acompanhan-
do o recape no bairro 
Cohab IV. Na semana 
passada, a equipe tra-
balhou na recuperação 
da Rua Armando Sales 
de Oliveira, entre as 
ruas General Glicério 
e 7 de Setembro, em 
frente ao DER - Depar-

Quitutinho continua passando nas escolas e 
anunciando os 191 anos de Jaboticabal

O reinado do Quitu-
tinho está apenas co-
meçando e a chegada 
da Festa do Quitute e 
Expofeira de Arte e Ar-
tesanato não poderia 
ser melhor. O menino 
cozinheiro está visitan-
do escolas municipais 
e particulares e anun-
ciando as novidades 
dos festejos.

“A importância da 
Festa do Quitute é 
maior do que mui-
tos possam imaginar. 
Como ex-presidente 
de entidade, senti na 
pele a diferença que 
os recursos arrecada-
dos com a venda dos 
pratos ajudam a manu-
tenção do trabalho no 
restante do ano. Prepa-
ramos tudo com muito 
carinho para que nossa 
população possa apro-

veitar os seis dias de 
festa e ajudar aqueles 
que transformam Jabo-
ticabal na cidade mais 
solidária que existe”, 
airma o prefeito José 
Carlos Hori.

Atrações – A pre-
feitura preparou uma 
programação bastante 
variada para agradar 
todos os gostos. No 
pavilhão interno, ar-
tesãos se dividem em 
stands para comerciali-
zar produtos manuais, 
como artigos para de-
coração. A festa conta 
ainda com uma área 
de lazer para crianças 
e adultos, com a insta-
lação de um Parque de 
Diversões e a edição 
também traz como no-
vidade um novo espaço 
de aproximadamente 
400 m². 

Saaej inicia construção de poço artesiano que 
abastecerá Morada Nova e região alta da cidade

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal – SAAEJ 
- iniciou a perfuração 
de um poço artesiano 
na Av.x José da Costa. 
O prefeito José Carlos 
Hori acompanhou de 
perto o início do traba-
lho que irá minimizar a 
falta de água na região 
mais alta do município. 
A obra deve ser conclu-
ída em 15 dias.

O poço terá 400 me-
tros de profundida-
de e capacidade de 25 
m³ por hora. “Vamos 
minimizar um proble-
ma crônico do Morada 
Nova, Morada do Cam-
po, Parque dos Laran-
jais, Residencial dos 
Ipês, Jardim Parati, Jar-

Mascote da Festa do Quitute, o menino cozinheiro está sendo muito bem 
recebido pelas crianças nas redes pública e privada

dim Universitário, Jar-
dim São José e região. 
Trabalhamos muito nos 
últimos meses e estou 
muito feliz para con-
seguir tornar este pro-
jeto viável”, comemora 
Hori. 

O presidente da au-
tarquia, José Carlos 
de Abreu, explica que 
a obra é complexa e 
deve ser conclúida em 
aproximadamente 15 
dias. “Depois vamos 
encher os reservató-
rios e, em cerca de 20 
dias, toda a água já 
estará disponível para 
a popualção. É impor-
tante frisar que todo o 
recurso utilizado para 
a construção é do pró-
prio SAAEJ”.

tamento de Estradas 
de Rodagem. Durante 
a semana, outras ruas 
e avenidas serão bene-
iciadas em diversos 
pontos de Jaboticabal.

A verba desta etapa 
é uma conquista do 
deputado federal Ba-
leia Rossi. “Vamos dar 
andamento ao recape-

amento pela Rua São 
João e, em seguida, 
iremos para o Jardim 
Paulista. Teremos duas 
empresas trabalhan-
do nesta semana e nos 
próximos dias novos 
bairros vão receber a 
operação. Temos mui-
to asfalto e trabalho 
pela frente”, comemo-
ra Hori.
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Evento está com inscrições abertas pelo telefone (16) 3202-0315

Roda de conversa com idosos conta com a 
participação da atleta Therezinha Martucci

Prefeitura volta a recolher entulho no Residencial Jaboticabal

Empretec realizará mais um encontro para selecionar 
participantes em Jaboticabal

A última roda de 
conversa com idosos 
realizada no Centro de 
Referência de Assis-
tência Social (CRAS), 
unidade 1, teve a par-
ticipação da corredo-
ra Therezinha Mar-
tucci. Aos 83 anos, a 
incansável atleta é re-
verenciada por onde 
passa e compartilhou 
suas histórias de su-
peração com os parti-
cipantes do encontro.

“A equipe do CRAS 1 
trabalhou com o gru-

Moradores de Jaboti-
cabal tem insistido em 
jogar entulho em uma 
área próxima ao bairro 
Residencial Jabotica-
bal. No início da sema-
na, as equipes da Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente (SAAMA) es-
tiveram mais uma vez 
no local para efetuar a 
limpeza da área.

Com o intuito de 
desenvolver caracte-
rísticas comportamen-
tais e identiicar no-
vas oportunidades de 

po o tema superação 
e a dona Therezinha 
pôde compartilhar 
suas vivências, os mo-
mentos em que teve 
que dar a volta por 
cima e contar sobre 
seu dia a dia bastante 
ativo. Ela tem muita 
energia e serve como 
exemplo para todos 
nós”, conta a secre-
tária de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial, Tatiana Pellegri-
ni.

Dona Therezinha 

“Mais uma vez pe-
dimos a colaboração 
de todos. Temos um 
aterro sanitário que 
deve ser usado para 
essa inalidade. Des-
cartar irregularmente 
em terrenos acarreta 
em multa e o nosso 
iscal tem atuado bas-
tante para coibir esse 
tipo de atitude. Temos 
orientado e pedido 

negócios, o Empretec 
volta a Jaboticabal na 
próxima segunda-fei-
ra (01), a partir das 
19h, na ACIAJA, para 
uma apresentação do 
programa e seleção 
de participantes. As 
inscrições são gratui-
tas e devem ser fei-
tas pelo telefone (16) 
3202-0315.

O Empretec é de-
senvolvido em cerca 
de 40 países e possui 
metodologia aprovada 
pela Organização das 

continua na ativa 
após se recuperar 
de um acidente. A 
corredora coleciona 
prêmios e participa 
de provas locais, re-
gionais e também de 
nível nacional, como 
a Corrida de São Sil-
vestre. Em 2016, fi-
nalizou o percurso 
da passagem da tocha 
olímpica por Jaboti-
cabal e, recentemen-
te, realizou o sonho 
de saltar de paraque-
das.

a ajuda, esperamos 
que haja conscienti-
zação de todos sobre 
o assunto”, comenta o 
chefe da SAAMA, Aldo 
Bellodi Neto.

A secretaria faz um 
apelo para que a popu-
lação denuncie pelo te-
lefone (16) 3209-3303 
ao presenciar o descar-
te irregular no municí-
pio.

Nações Unidas (ONU). 
“A ideia é transformar 
a mentalidade de pes-
soas e moldar empre-
endedoras arrojados 
e de sucesso. É uma 
oportunidade imper-
dível”, comenta a di-
retora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

A primeira apre-
sentação na cidade 
ocorreu no dia 18 
de junho. “Assistir à 
apresentação é fun-
damental para enten-

Prefeitura divulga pontos beneiciados pela operação 
Tapa Buraco – 26 de junho

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 Pú-
blicos promovem me-
lhorias na estrada da 
Prainha e na constru-
ção de novos balanços 
nas ruas Capitão Fortu-

nato, Anibale Felipelli e 
Edivaldo Ballini.

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

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.

Conira os 30 alunos de Jaboticabal selecionados para 
a fase inal do “EPTV na Escola”

A coordenação da 20ª 
edição do projeto “EPTV 
na Escola” já tem em 
mãos as 30 redações i-
nalistas de Jaboticabal. 
Com o tema “Quando a 
Mentira Parece a Verda-
de”, a proposta do pro-
jeto, em 2019, foi esti-
mular estudantes de 9º 
ano a fazerem uma re-
lexão sobre a inluên-
cia das “Fake News” na 
sociedade. 

Os autores das re-
dações conhecerão os 
bastidores da emissora 
de televisão ailiada da 
Rede Globo em setem-
bro e farão um passeio 
em um shopping de 
Ribeirão Preto. “Desde 
já gostaria de parabe-

nizar todos os alunos 
que buscaram dar o 
seu melhor e agradecer 
a todas as escolas pela 
participação e colabo-
ração”, disse a coorde-
nadora do projeto em 
Jaboticabal, Janine Ze-
chetto Pito.

Em 2019, 884 alunos 
de escolas municipais, 
estaduais, particulares 
e Sesi participaram do 
concurso promovido 
pela emissora. Um gru-
po formado por super-
visoras da Secretaria 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Dire-
toria de Ensino, Depar-
tamento de Cultura e 
jornalista foi o respon-
sável pela seleção. 

A EPTV Ribeirão di-
vulgará na segunda 
quinzena de outubro os 
10 vencedores de toda 
a região. Os trabalhos 
virarão reportagens 
exibidas no principal 
jornal da emissora.

Conira abaixo os alu-
nos selecionados:

• Amanda Dezembro 
de Oliveira 

• Ana Carla Ramos 
Nogueira Polachini 

• Anna Alice Falvo da 
Silva 

• Dânica Braguim 
• Emilly Gomes Fer-

reira 
• Geovana Beatriz 

Braga Botte 
• Guilhermina Ciri-

belli Hauck 

• Gabriel Perucci Car-
valho 

• Isabelle de Arruda 
Castilho 

• Isabelly Fuciolo 
Botta 

• João Otávio Pro-
tázio Couto de Souza 

• Júlia Lorendo de 
Carvalho 

• Julia Nicole Pereira 
• Kimberly da Costa 

Rodriguês Magalhães 
• Laura Betiol Bel-

chior 
• Luiz Carlos Bedim 

Neto 
• Marcos Henrique 

Alves Pereira 
• Maria Carolina Ca-

margo 
• Maria Eduarda Bor-

tolossi 

• Maria Rita de Souza 
Dantas de Lucas 

• Miguel Alexandre 
da Costa 

• Nathaly Silva Bran-
dão 

• Rhaimi Ismael 
• Ryan Filipe Neves 

de Paula 
• Sarah da Silva Cesar 

• Tainá Carolina de 
Oliveira Santos 

• Tainá Flávia Gomes 
de Oliveira 

• Victória Batista Fer-
nandes 

• Vitória Helena de 
Luca Zeola 

• Vitória Porelli Agos-
tinho  

der como o Empretec 
funciona e tirar dú-
vidas. Em seguida, o 
participante respon-
de a um questionário 
e passa por entrevis-
ta com uma psicólo-
ga. Dessa forma, será 
traçado o perfil des-
sas pessoas e uma 
seleção escolherá os 
participantes do trei-
namento, que aconte-
ce em agosto”, expli-
ca.

Sobre – São 60 ho-
ras de capacitação em 

seis dias de imersão 
em que o participante 
é desafiado em ativi-
dades práticas, cienti-
ficamente fundamen-
tadas que apontam 
como um empreende-
dor de sucesso age, 
tendo como base 10 
características com-
portamentais: bus-
ca de oportunidade 
e iniciativa, persis-
tência, correr riscos 
calculados, exigência 
de qualidade e efi-
ciência, comprome-

timento, busca de 
informações, estabe-
lecimento de metas, 
planejamento e moni-
toramento sistemáti-
cos, persuasão e rede 
de contatos, indepen-
dência e autoconfian-
ça.

O Empretec em Jabo-
ticabal é uma parceria 
entre Prefeitura Mu-
nicipal, Sebrae-Aqui e 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrone-
gócio de Jaboticabal 
(ACIAJA).
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ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE 
JABOTICABAL - AAPROCOM - CNPJ: 60.242.609/0001-07

Nota 2018 2017 CI

CIRCULANTE 935.539           665.718           
Disponível

Numerário 467                     27                       
Banco Conta Movimento -                      
Total Disponível 467                    27                      

Outros Créditos e Direitos
Banco Conta Mov. Recurso 37                       37                       
Banco Conta Aplicação 354.744               189.386               
Banco Conta Aplicação Recurso 2.419                  2.340                  
Outros Créditos 577.872               473.928               
Total Outros Créditos e Direitos 935.072             665.691             

ATIVO NÃO CIRCULANTE 39.646             45.094             P

Imobilizado Técnico 68.154             68.154             

Computadores e Periféricos 15.103                 15.103                 
Móveis e Utensílios 31.548                 31.548                 
Obras e Benfeitorias 8.240                  8.240                  
Máquinas e Equipamentos 2.350                  2.350                  
Equipamentos Eletrônicos 5.815                  5.815                  
Equipamentos Copa e Cozinha 5.099                  5.099                  

F

Depreciação (28.508) (23.060)

Computadores e Periféricos (5.448) (4.098)
Móveis e Utensílios (14.352) (12.129)
Equipamentos Eletrônicos (3.268) (2.517)
Máquinas e Equipamentos (800) (800)
Obras e Benfeitorias (3.415) (2.591)
Equipamentos Copa e Cozinha (1.225) (925)

TOTAL DO ATIVO 975.186           710.812           TOT

(Valores Expressos em

ATIVO

rabalhistas

as
 Subvenção/Pa

utárias

ões

O CIRCULANT

ia/Subve

to Ponto d
to Culturan

imonial

onial

it

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2018
(Valores Expressos em Reais R$)

CIRCULANTE Nota 2018 2017

718 947.193           674.315           
Obrigações

27 Fornecedores 11.665                 27.608                 
Obrigações Trabalhistas 486.304               481.323               

27  Outros Débitos 11.359                 73.902                 

Receitas Diferidas 2.419                  2.340                  
37 Recursos Subvenção/Parceria 67                       5.765                  
86 Obrigações Tributárias 823                     360                     
40 Provisões 419.557               80.017                 
28 Empréstimos 2.500                  3.000                  
91 Outras Obrigações 12.500 0

45.094 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

68.154 Rec. T.Parceria/Subvenção 2.419               2.340               

03 Recurso Projeto Ponto de Leitura
48 Recurso Projeto Culturando 2.419                  2.340                  
40
50
15
99

FUNDO SOCIAL

23.060) Fundo Patrimonial 25.573 34.158

98) Fundo Patrimonial 34.158 35.443
129) Doações 0 0
17) Superavit/Déficit (8.584) (1.285)

800)
91)

925)

812 TOTAL DO PASSIVO 975.186           710.812           

xpressos em Reais R$)

PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2018 2017

Recursos - Subvenção CTR -                  -                  
Recursos - Termo de Parceria - PSF 5.778.631        5.599.730        
Recursos - Subvenção 3ª idade -                  94.233             
Recursos - Subvenção NACA 78.296             297.219           
Recursos - Projeto Ponto da Leitura -                  -                  
Recursos - Projeto Comcriaja 21.203             -                  
Recursos - Projeto Culturando -                  -                  
Recursos - Projeto Comcriaja II -                  -                  
Campanha Sukiaki 1.200              -                  
Festa do Quitute 21.696             12.715             
Doações 7.088              5.288              
Campanha Sorvete 4.408              9.000              
Chá Beneficente 290                 -                  
Crédito Nota Fiscal Paulista 241                 2.544              
Receitas Financeiras 10                   1.539              

RESULTADO OPERACIONAL 5.913.063      6.022.269      

Despesa - Festa do Quitute (10.354)           (5.670)             
Despesas Operacionais (26.794)           (16.701)           
Despesas Financeiras (2.344)             (2.548)             
Despesas Tributárias (1.647)             (204)                
Despesas com recursos próprios (14)                  -                  
Despesa - Sorvete (2.040)             -                  
Despesa -Escondidinho -                  (7.248)             
Despesa - Projeto 3ª idade -                  (94.233)           
Despesa - Projeto NACA Municipal (21.273)           (194.257)          
Despesa - Chá Beneficente (325)                -                  
Despesa - Projeto PSF Municipal (4.007.443)       (3.801.670)       
Despesa - Projeto Comcriaja (21.203)           -                  
Despesa - Projeto Ponto de Leitura -                  -                  
Despesa - Projeto Culturando -                  -                  
Despesa - Projeto Comcriaja II -                  -                  
Despesa - Projeto NACA/SOS Estadual (57.023)           (102.962)          
Despesa - Projeto PSF Federal (1.771.188)       (1.798.060)       

Despesa - Projeto Comcriaja III -                  -                  

TOTAL DAS DESPESAS (5.921.648)     (6.023.554)     

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (8.584)            (1.285)            

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO EXERCÍCIO DE 2018

Fundo Patrimonial
Total do Fundo 

Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 46.872                   35.443

Doações e Subvenções
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (11.429)
Superávit/Déficit do exercício 0 (1.285)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 35.443 34.158

Doações e Subvenções 0
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (1.285) 0
Superávit/Déficit do exercício (8.584)

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2018 34.158 25.573

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 2018
(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2018 31/12/2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superavit/Deficit do exercício (8.584)             (1.285)             
(+) Depreciação 5.448                       5.556                       

(+) Provisões 339.540                  83.820-                    

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 336.404 (79.539)

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aplicações de Recursos 165.438-                  111.633-                  

Outros Créditos 103.944-                  412.219                  

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 269.382-                  300.586

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores (15.943)           (12.079)           
Contas a Pagar -                  -                  
Obrigações Trabalhistas 4.981              (48.869)           
Outros Débitos (55.620)           (161.446)         

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP (66.582) (222.395)

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 440 (1.347)

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado -                  

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 0

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           

Aquisição de Empréstimo Bancário

Aumento de Capital

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 440 (1.347)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 27                             1.374                       

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 440                 (1.347)             
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 467                          27                             

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2018 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano
Jaboticabal (SP)

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e i nanceira da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do 
Município de Jaboticabal – AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2018 e o desempenho de suas operações para 
o exercício i ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELA-
TÓRIO DO AUDITOR 

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. 

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento proi ssional, foram os mais signii ca-

tivos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base 
para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos abaixo sejam os principais da auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório.

1. Fomos contratados já no decorrer do exercício de 2018 e, por este motivo, não tivemos tempo 
hábil para a realização do envio da coni rmação dos saldos bancários e de fornecedores. Assim, realizamos testes 
alternativos e documentais para comprovar os saldos ora existentes.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de de a Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.

Os responsáveis pela governança da AAPROCOM são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento proi ssional e mantivemos ceticismo proi ssional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identii camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sui ciente para fundamentar nossa opinião.

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsii cação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a ei cácia dos controles internos da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal 
– AAPROCOM.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida signii cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modii cação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso re-
latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade 
operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações signii cativas de auditoria, inclusive as eventuais dei ciências 
signii cativas nos controles internos que identii camos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais re-
lacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aque-
les que foram considerados como mais signii cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, 
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

OUTROS ASSUNTOS 
Chamamos a atenção para o fato de que as Demonstrações Contábeis da Associação de Apoio a Projetos 

Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2017, foram auditadas por nossa i rma de auditoria independente, cujo relatório emitido em 17/07/2018 não 
continha modii cação de opinião.
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE 
JABOTICABAL - AAPROCOM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
- EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018

NOTA 1– Contexto Operacional
A Associação de Apoio a Projetos a Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM, estabelecida 

com sede própria à Rua Getúlio Vargas, n° 91 Bairro Sorocabano Jaboticabal, estado de São Paulo, inscrito no 
CNPJ 60.242.609/0001-07 e na Prefeitura Municipal de Jaboticabal sob o n° 105.600, tem como atividades pre-
ponderantes.

I – A promoção da saúde da família, de forma universal e gratuita;
II – Assistência social direcionada à família, à criança e ao adolescente, ao idoso, à pessoa com dei ciência, ao 

migrante, ao itinerante e ao morador de rua, de forma universal e gratuita;
III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultura e sustentável, de forma 

universal e gratuita;
IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, com objetivo de 

atender a população do município de Jaboticabal;
V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios com todas as esferas 

de governo e iniciativa privada.
A entidade é reconhecida como utilidade pública pela Prefeitura municipal de Jaboticabal, consoante Lei mu-

nicipal n° 2988, de 28/02/2002 e é administrada por uma diretoria colegiada, com mandato trienal. As contas são 
analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

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

e identii cadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada; 2.2- As receitas decorrentes de 
gratuidades, doações, termos de Parceria, de Fomento e ou de Colaboração, subvenções, contribuições e aplicações 
de recursos são registradas em contas próprias e reconhecidas no momento do desembolso (efetiva aplicação do 
recurso); 2.3- Os recursos são aplicados unicamente para consecução dos objetivos sociais. No tocante às despesas, 
predominam os gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas e previdenciários para gerir os projetos assisten-
ciais. Há despesas administrativas para  execução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, assim como 
as despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuários é realizado totalmente de forma gratuita.

NOTA 3– TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL. 3.1- COFINS– Sujeito Ativo da Obrigação Tribu-
tária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 184.969,83. 3.2 ISS– Sujeito Ativo da Obri-
gação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal patronal no valor da renúncia obtida de R$ 184.982,04.

NOTA 4– RECURSOS DE TERMO DE PARCERIA E DE SUBVENÇÕES RECEBIDOS E SUAS APLI-
CAÇÕES 

Termos Fomentos/Colaboração
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Estadual 
Total do Projeto............................................................. R$    57.037,38
Recurso Estadual........................................................... R$    57.018,86
Receitas de Aplic Financ............................................... R$         4,03
Recursos Próprios ......................................................... R$        14,49
Recursos Empregados................................................... R$    57.037,38

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Municipal
Total do Projeto............................................................. R$    21.272,89
Recurso Municipal........................................................ R$    21.281,14
Receitas de Aplic Financ............................................... R$         1,37
Recurso a Devolver....................................................... R$        9,62  
Recursos Empregados................................................... R$    21.272,89

Relativamente ao projeto SOS/ESPERANÇA, foram atendidas diariamente no projeto 45 (quarenta e cinco) 
crianças/adolescentes por mês, com custo de R$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais) per capita, i nanciados com 
fontes de recursos do Município e do Governo do Estado.

Termo de Parceria
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Federal 
Total do Projeto............................................................. R$ 1.771.188,25 
Recurso Federal ............................................................ R$ 1.800.000,00
Receitas de Aplic Financ............................................... R$       325,44
Saldo 2017 .................................................................... R$    79.116,77
Recurso a ser Aplic em 2019......................................... R$   108.253,96
Recursos Empregados ...................................................R$ 1.771.188,25

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Municipal 
Total do Projeto............................................................. R$ 4.122.337,89 
Recurso Municipal........................................................ R$ 4.431.600,00
Receitas de Aplic Financ............................................... R$       241,02
Recurso não Recebido................................................... R$       900,00
Recurso a ser Aplic em 2019 ........................................ R$   310.403,13
Recursos Empregados................................................... R$ 4.122.337,89

Relativamente ao PSF, foram atendidos em média 24.515 (vinte e quatro mil, quinhentos e quinze) usuários por 
mês, com o custo de R$ 21,18 (Vinte e um reais e dezoito centavos) per capita, i nanciados com fontes de recursos 
do Município e da União.

NOTA 5– RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA. 5.1 Não se aplica; NOTA 6 – RECURSOS COM RES-
TRIÇÃO. 6.1 Não se aplica; NOTA 7– EVENTOS SUBSEQUENTES. 7.1 Nihil; NOTA 8– OBRIGAÇÕES DE 
LONGO PRAZO – GARANTIAS. 8.1 Nihil. NOTA 9 – SEGUROS CONTRATADOS. 9.1 Nihil. NOTA 10– EVI-
DENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - LDB (EDUCACIONAL). 10.1 Não se aplica; NOTA 11– IMOBILIZADO 
- REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO. 11.1 Imobilizado: Os bens do imobilizados são 
demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e perdas e por impairment, se aplicável. A 
depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada 
pela administração e adequadas e dentro das premissas de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não 
há benefícios econômicos futuros de uso continuo do ativo. Qualquer perda ou baixa de um item do imobilizado 
é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido do resultado; NOTA 12– ATENDIMENTOS RECUR-
SOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS; 10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são reali-
zados com recursos provenientes de parcerias públicas; NOTA 13– ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS 
x DEMAIS ATENDIMENTOS. 10.1 Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos 
provenientes de subvenções e convênios; NOTA 14– SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS. 14.1 As 
gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R$ 5.878.139,67 (Cinco Milhões, Oitocentos e Setenta 
e Oito Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos),  gratuidades essas objeto de prestação de 
contas nos respectivos órgãos governamentais convenentes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias 
aos usuários em geral. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL
1 - Ativo
1.1 Disponível

          2017         2018
Caixa              27,00         466,93
Banco Santander S/A – c/c 13003694-9             0,00             0,00
Banco Santander S/A – 3ª Idade              0,00             0,00
Banco Santander S/A – NACA/SOS Mun            0,00             0,00
Banco do Brasil S/A - Culturando           37,30           37,30
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est             0,00             0,00
Banco Santander S/A – PSF Federal              0,00             0,00
Banco Santander S/A – PSF Mun              0,00             0,00
TOTAL             64,30         504,23

1.2 Aplicações Financeiras
         2017         2018
Banco Santander S/A – PSF Mun  164.985,76  174.595,80
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est      5.043,08             0,00
Banco Santander S/A – NACA/SOS Mun     7.632,98             0,00
Banco Santander S/A – 3ª Idade      6.522,42             0,00
Banco Santander S/A – NACA/SOS Mun            0,00         222,79
Banco Santander S/A – Diversos      2.161,31         158,80
Banco do Brasil S/A - Culturando      2.302,27      2.381,53
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est             0,00         322,90
Banco Santander S/A – PSF Fed         737,73  173.328,85
Banco Santander S/A - Comcriaja             0,00      3.733,32
TOTAL    189.385,55  354.743,99

1.3 Bancos c/Aplicação Recurso de Projeto Culturando
     2017         2018
Receitas Aplic Próximo Exerc - Cultura      2.339,57      2.418,83
TOTAL        2.339,57      2.418,83

1.4 Outros Créditos
     2017         2018
Adiantamento a Fornecedores       1.315,10      1.517,92
Recurso a Receber – NACA/SOS Mun    16.500,08      1.773,49
Recurso a Receber – PSF Mun   125.900,00  370.200,00
Recurso a Receber – 3ª Idade       7.875,00             0,00
Adiantamento PSF no Exercício    49.247,79    49.247,79
Recurso a Receber – NACA/SOS Est      8.713,67      4.751,59
Recurso a Receber – PSF Fed  150.000,00  150.000,00
Despesas Antecipadas 2018  113.995,14             0,00
TOTAL    473.546,78  577.490,79

1.5 Tributos a Recuperar   
     2017         2018
IRRF           184,12         184,12
PIS           197,19         197,19
TOTAL           381,31         381,31

1.6 Ativo Não Circulante
1.6.1 Imobilizado
     2017        2018
Computadores e Periféricos     15.102,55    15.102,55
(-) Depreciação       -4098,15     -5.447,91
Móveis e Utensílios      31.547,60    31.547,60
(-) Depreciação   -12.129,20   -14.351,96
Obras e Benfeitorias       8.240,00      8.240,00
(-) Depreciação      -2.516,78     -3.268,10
Máquinas e Equipamentos       2.350,00      2.350,00
(-) Depreciação         -800,00        -800,00
Equipamentos Eletrônicos        5.815,00      5.815,00
(-) Depreciação      -2.590,74     -3.414,78
Equipamentos de Copa e Cozinha       5.099,00      5.099,00
(-) Depreciação         -925,00     -1.225,00
Total Original     68.154,15    68.154,15
(-) Total da Depreciação    -23.059,87   -28.507,75
TOTAL     -45.094,28   -39.646,40

2 – PASSIVO
2.1 Obrigações
     2017         2018
Fornecedores     27.608,13    11.664,89
Obrigações Trabalhistas – PSF Mun  362.210,39  215.503,66
Obrigações Trabalhistas – PSF Federal  109.082,01  261.210,95
Obrigações Trabalhistas – NACA/SOS Mun      8.355,24      1.304,50
Obrigações Trabalhistas – NACA/SOS Est            0,00      3.914,62
Obrigações Trabalhistas – 3ª Idade      1.675,56             0,00
Obrigações Trabalhistas – Comcriaja             0,00      3.309,16
Obrigações Trabalhistas - Diversos             0,00      1.061,05
TOTAL    508.931,33  497.968,83

2.1.1 Outros Débitos  
     2017         2018
Cheques a Compensar – NACA/SOS Est    10.992,31         858,01
Cheques a Compensar – PSF Mun    32.138,85      9.204,24
Cheques a Compensar – NACA/SOS Mun   11.397,22         821,83
Cheques a Compensar – 3ª Idade    16.425,74             0,00
Cheques a Compensar – PSF Federal      2.947,46         450,00
Cheques a Compensar - Comcriaja             0,00           25,00
TOTAL      73.901,58    11.359,08

2.1.2 Receitas Diferidas   
          2017           2018
Receitas Diferidas           2.339,57          2.418,83
TOTAL            2.339,57          2.418,83

2.1.3 Recursos a Devolver    
          2017            2018
NACA/SOS Mun            3.776,02                 9,62
3ª Idade               272,27                 0,00
NACA/SOS Est           1.716,86                 0,00
Comcriaja                  0,00               56,93
TOTAL            5.765,15               66,55

2.1.4 Obrigações Tributárias    
          2017           2018
ISS Retido a Recolher              316,10             289,92
INSS Retido a Recolher                44,00               44,00
IRF Retido a Recolher                   0,00             119,25
Contrib 4,65% a Recolher                 0,00             369,68
TOTAL               360,10             822,85

2.1.5 Outras Obrigações    
          2017           2018
Empréstimos de Terceiros                  0,00        12.500,00
TOTAL                   0,00        12.500,00

2.1.6 Provisões    
          2017           2018
Provisão de Férias – PSF Mun        37.976,60      211.303,13
Provisão para Contingências – PSF Mun                0,00      100.000,00
Provisão de Férias – PSF Fed          5.451,35      108.253,96
Provisão de Encargos s/Férias – PSF Fed         1.939,59                 0,00
Provisão de FGTS Rescisório – PSF Fed       27.719,38                 0,00
Provisão Adicional FGTS – PSF Fed          6.929,85                 0,00
TOTAL          80.016,77      419.557,09

2.1.7 Empréstimos    
          2017           2018
Empréstimos de Terceiros           3.000,00          2.500,00
TOTAL            3.000,00          2.500,00

2.1.8 Recursos de Projetos   
          2017           2018
Recurso Projeto Culturando           2.339,57          2.418,83
TOTAL            2.339,57          2.418,83

2.3 Fundo Social (Patrimônio Social)
          2017          2018
Fundo Institucional         35.442,77        34.157,72
Doações e Subvenções                  0,00                 0,00
Resultado Exercício em Curso        (1.285,05)        (8.584,23)

5 Gratuidades
          2017           2018
PSF Municipal     3.801.670,30   4.007.442,75
PSF Federal     1.798.059,66   1.771.188,25
3ª Idade          94.232,94                 0,00
Naca/SOS Municipal       194.256,99        21.282,51
Naca/SOS Estadual       102.961,77        57.022,89
Comcriaja                  0,00        21.203,27
TOTAL     5.991.181,66   5.878.139,67
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