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Jaboticabal avança em políticas públicas para idosos

A Prefeitura de Jaboticabal está fazendo a lição de casa com muita dedicação. O prefeito José Carlos 
Hori recebeu o Selo Intermediário Amigo do Idoso na segunda-feira (01), no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo. O governador João Dória reconheceu as ações adotadas pela prefeitura nos últimos 
meses.

Município “sobe mais um degrau” e melhora a 
qualidade de vida e inclusão na terceira idade

Impostos são indispensáveis 
para manter serviços públicos, 

como saúde e educação

Reis: 
desconto de 100% em juros 
e multas está terminando

Está terminando o prazo para quitar dívidas de 
IPTU, ISSQN, água e taxas com até 100% em ju-
ros e multas. Os interessados devem procurar o 
Sistema Prático de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, e aderir ao Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS 2019. Já quem possui dívidas com o 
SAAEJ deve se dirigir no posto de atendimento na 
Av. Treze de Maio, esquina com a Rua São Sebas-
tião, na região central.

Eleição para novos conselheiros tutelares 
será neste domingo (06)

Qualquer pessoa com o título regularizado pode votar
Está chegando a hora de escolher os conselheiros que vão lutar pelos direitos das crianças e ado-

lescentes de Jaboticabal. A missão exige muita disciplina, atuação, conhecimento e amor pela faixa 
etária. A nova equipe será eleita neste domingo (06), das 8h às 17h, na Escola Estadual Dr. Joaquim 
Batista.

Iniciativa do SBT, “Cãopanheiro” conta com 
apoio da Prefeitura de Jaboticabal, Unesp 

e o patrocínio da Biofarm e Spert

Jaboticabal recebe no 
próximo domingo 

o evento “Cãopanheiro”

Inscrição para Incubadora de 
Empresas segue até terça-feira (08)

Unesp também está com inscrições abertas

Está acabando o prazo para os pequenos empresários interessados em iniciar 
ou ampliar o seu negócio. A Incubadora de Empresas está com inscrições abertas 
para novas empresas integrarem o programa de incubação até o dia 08 de outu-
bro. É necessário se inscrever pela internet, no link http://twixar.me/4Z71 . 

Vitório de Simoni conquista R$250 
mil para saúde de Jaboticabal

Em parceria 
com o 

Deputado 
Estadual 

Léo Oliveira, 
vice-prefeito 
conquistou 
verba para 

a compra de 
equipamentos
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Iniciativa do SBT, “Cãopanheiro” conta com apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal, Unesp e o patrocínio da Biofarm e Spert

Em Jaboticabal, programação vai de 21 até 31 de outubro com o 
envolvimento de diferentes segmentos da sociedade

Jaboticabal recebe no próximo domingo 
o evento “Cãopanheiro”

Semana Lixo Zero trabalha os quatro conceitos para 
mudar o modo de vida das pessoas

Secretaria de Agricultura conclui cascalhamento de estrada rural

Domingo (6) é dia de 
pegar o seu pet e par-
ticipar da primeira edi-
ção do “Cãopanheiro” 
em Jaboticabal. O even-
to acontece na Praça 
Dr. Joaquim Batista, em 
frente à Catedral, a par-
tir das 9h.

A programação con-
ta com apresentações 

Você já parou para 
pensar a diferença que 
pequenas atitudes po-
dem fazer no futuro de 
nosso planeta? Evitar o 
uso de copos descartá-
veis, reutilizar emba-
lagens, destinar o lixo 
reciclável ao destino 
correto, essas são ape-
nas pequenas atitudes 
que podem ser adota-
das de maneira simples 
e eficaz para você fazer 
a sua parte.

Nesse mesmo sentido, 
acontece em diversas 
cidades a Semana Lixo 
Zero. Em Jaboticabal, 

Após diversas melho-
rias de terraplanagem 
e abaulamento, a Se-
cretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio 
Ambiente concluiu todo 
o cascalhamento da en-
trada de acesso a estra-
da da Ponte Alta.

As equipes também 

de agility, feira de ado-
ção com microchipa-
gem gratuita para todos 
os animais adotados, 
orientação veterinária, 
orquidário, atividades 
relativas à conservação 
das espécies silvestres, 
distribuição de brindes 
e orientação sobre a 
fauna urbana. Tem ain-

da o “Cãocurso”, que 
elegerá os melhores 
cães em diversas cate-
gorias.

Anote na agenda:
“Cãopanheiro”
Domingo, 6 de outu-

bro de 2019 – 9h
Praça Dr. Joaquim Ba-

tista (em frente a Cate-
dral)

um grupo formado por 
diferentes segmentos 
da sociedade organiza 
uma programação que 
envolva o maior núme-
ro de pessoas, sempre 
trabalhando o conceito 
de máximo aproveita-
mento.

“A Semana Lixo Zero 
aborda conceitos como 
repensar, reutilizar, re-
duzir e reciclar. Espe-
ramos propor um am-
plo debate em torno 
do tema, mostrando 
a importância da ado-
ção dessas medidas em 
nosso dia a dia”, afirma 

o secretário de Agricul-
tura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, Aldo 
Bellodi Neto.

Os quatro conceitos:
Repensar: Acabar com 

a ideia que resíduos são 
sujos. Não descartar no 
lixo comum ou misturar 
materiais que poderiam 
ser reciclados.

Reutilizar: Diversos 
objetos e materiais po-
dem ser utilizados de 
outra maneira antes de 
serem encaminhados 
para a reciclagem. Ex.: 
usar uma folha de papel 
dos dois lados.

Reduzir: Gerar o míni-
mo possível de lixo. Ao 
invés de lixeiras, residu-
ários e contentores para 
acomodar os materiais.

Reciclar: Aproveitar 
a matéria prima do re-
síduo para fabricar o 
mesmo ou outro tipo de 
produto, sem encami-
nhá-lo para aterros.

O evento é organizado 
pelo Instituto Lixo Zero, 
parceiros da sociedade 
civil, entidades públi-
cas e privadas. Mais in-
formações pelo email: 
cmcarinamarques@ou-
tlook.com

realizaram melhorias no 
acostamento da estra-
da que leva a Luzitânia 
pelo córrego Santa Rita. 
“Venho reforçando a im-
portância do trabalho 
que estamos promoven-
do nas estadas rurais 
no município, responsá-
veis pelo escoamento da 

safra. Em parceria com 
os agricultores conquis-
tamos bons resultados 
e, hoje, temos diversas 
estradas com excelente 
qualidade de tráfego”, 
lembra o secretário de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente, 
Aldo Bellodi Neto. 

Palestra marca início da 11ª Semana de Prevenção 
do Câncer Ginecológico 

Diante do número 
alarmante de casos de 
câncer ginecológico no 
país e a necessidade 
de exaltar a importân-
cia do diagnóstico pre-
coce, as mulheres de 
Jaboticabal estão con-
vidadas para conhe-
cer mais a respeito do 
tema durante a 11ª Se-
mana de Prevenção do 
Câncer Ginecológico. A 
Câmara Municipal rece-
beu uma palestra sobre 
“Câncer de Mama/ Cân-
cer de Colo de Útero - 

Prevenção, Diagnóstico 
e Tratamento”, minis-
trada pela Drª Priscila 
Tavares Cruz Lugari-
nho. 

“As consultas com o 
ginecologista são im-
portantíssimas para 
garantir a saúde da 
mulher. Essa sema-
na trata justamente a 
respeito desses cuida-
dos tão importantes. 
A rede municipal de 
saúde está pronta para 
recebê-las, oferecendo 
atendimento e os exa-

mes necessários”, res-
salta o secretário de 
Saúde, João Roberto da 
Silva.

Atenção para a pro-
gramação:

03 de Outubro
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis - 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

04 de Outubro
11h – CIAF de Luzitâ-

nia
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich
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Campeonato Municipal de Futebol Amador 
continua em Jaboticabal

A Prefeitura de Jaboti-
cabal informa os resul-
tados da última rodada 
do Campeonato Munici-
pal de Futebol Amador. 
Seis jogos movimentam 
a rodada. Atenção para 
os resultados:

Campo do Cruzeiro:
Nova Alvorada 1 x 0 

Pizzaria Nº 1

ESPORTE
Crianças e adolescentes de Córrego Rico participam de 

exame para trocas de cordões de capoeira

Jaboticabal garante classii cação na Copa Record

Os alunos do projeto 
social que oferece aulas 
gratuitas de capoeira aos 
moradores de Córrego 
Rico participaram de uma 
graduação, na quadra da 
EMEB Tereza Noronha 
de Carvalho, no sábado 
(28). O exame marca a 
evolução do capoeirista 
e o bom andamento do 
programa oferecido pela 
prefeitura.

“Dois anos após o iní-
cio do projeto o resulta-
do é esse: todos engaja-
dos e fazendo acontecer. 
Agradeço ao mestre Mos-
quitinho pelo empenho, 
dedicação e comprome-
timento com o projeto”, 
ressalta a secretária de 
Assistência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana Pel-
legrini.

Jaboticabal já garantiu 
vaga na próxima fase da 
Copa Record de Futsal. A 
equipe entrou em quadra  
quinta-feira (03) e empa-
tou fora de casa por 1 a 1, 
com um gol de Japa.

O time jogou contra a 
Unifafi be, em Bebedouro. 

Jaboticabal também 
garantiu classifi cação na 
segunda fase da Liga SBT.

Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0004698-88.2019.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Bruno Dos Santos Demore, Brasilei-
ro, Solteiro, Bancário, RG 45584458-1, CPF 321.085.708-37, com endereço à Rua Jose de Jesus Marconato, 191, Jardim Nova Aparecida, 
CEP 14883-330, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Cooperforte Coop. Econ. 
Cred. Mutuo Funcionarios Instit. Financ. Pub. Federais Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do pre-
sente edital, pague a quantia de R$ 37.191,21, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advo-
catícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Pro-
cesso Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executa-
do, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afi-
xado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 05 de setembro de 2019 K-28/09e05/10

Cohab 3 1 x 3 Panela
Campo do Gazoto:
Brothers 0 x 1 Forta-

leza
Aliança o x 2 Nossa 

Senhora de Lourdes
Centro Esportivo An-

tônio Mônaco:
Flamenguinho 0 x 1 

Atlético Alvorada
Casa Rocha 4 x 0 Vila

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 
O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 

convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 14 
de Outubro de 2019, na sede do clube, às 19h00 horas em primeira 
convocação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, 
em segunda convocação com qualquer numero de associados, para 
tratativa de assuntos de interesse dos associados e prestação de 
contas da diretoria.

 
Estephan Hani Ferreira de Matos

Presidente

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na 

central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Córrego Rico tiveram seu 

funcionamento prejudicado no dia 01/10/2019 das 14h29 às 18h58. Após o retorno da 

energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Você nunca estará so-
zinho. Deus sempre es-
tará do seu lado para lhe 
ajudar em todos os mo-
mentos. Não tenha medo 
quando a tempestade 
chegar, ela não poderá 
te destruir, nem tocar 
em você, por mais que o 
inimigo se levante con-
tra, usando situações 
ou pessoas para querer 
te desanimar e te fazer 
desistir, ele nunca con-

Pr. Anastácio Martins

VOCÊ NÃO ESTÁ SÓ!
seguirá, porque maior 
é o que está com você. 
Deus vê e sabe todas as 
coisas, mesmo antes de-
las acontecerem. Quan-
do Jesus tinha acabado 
de alimentar a multidão 
com cinco pães e dois 
peixinhos, Ele ordenou 
para que seus discípu-
los passassem para o 
outro lado do mar, en-
quanto Ele se despedia 
da multidão, mas os 
discípulos não queriam 
ir de jeito nenhum, mas 
Jesus os obrigou, e eles 
foram, mesmo contra-
riados, resolveram obe-
decer. No meio do mar, 
se levantou uma tão 
grande tempestade, ao 
ponto do barco quase 
se despedaçar. Eles fi -
caram com tanto medo, 

pensando que era o fi m, 
porque nunca havia pas-
sado por aquilo. Talvez 
eles dissessem: porque 
nós fomos obedecer, 
somos pescadores, sa-
bíamos que era errado e 
muito perigoso, e agora 
o que vamos fazer? Mal 
eles sabiam que Jesus 
estava vendo tudo; Eles 
não precisavam ter fi ca-
do desesperados, Jesus 
veio andando sobre o 
mar. Quando eles viram, 
pensaram que era um 
fantasma e deram gran-
des gritos. Mas Jesus 
disse: Não temais, Sou 
Eu! Jesus entrou no bar-
co e reprendeu a tem-
pestade e o vento e tudo 
se acalmou. Você não 
tem que fi car pensado 
que esse problema ou 

essa luta não tem jeito, 
Jesus quer entrar na sua 
vida e fazer uma mu-
dança da qual você nun-
ca imaginou. Você não 
está só, Jesus está no 
seu barco para acalmar 
todas as tempestades. 
Sua vida será só de ale-
gria. (Marcos 6:48). Esta 
é a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 
Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ.:(016) 
991150602.    

Um dos mais importantes 
meios de comunicação, sem 
dúvida, é a televisão. E real-
mente a televisão é uma coi-
sa muito boa. 

Porém, o que nos chama 
a atenção é a qualidade dos 
programas considerados lí-

A ARTE DE VIVER - NOVELAS

LUIS CARLOS 
FERNANDES

deres de audiência. A maio-
ria não acrescenta nada de 
bom, servem apenas para 
dar maus exemplos.

Entre eles, quero comen-
tar apenas aquele que, a meu 
ver, é o que atinge um maior 
número de pessoas: as nove-
las da Globo.

A maioria delas mostra um 
mundo que existe apenas na 
imaginação. Os jovens tem 
sempre corpos perfeitos, vi-
vendo só na boa vida.  É as-
sim com a maioria dos nos-
sos jovens?

Quase ninguém trabalha 
e   as pessoas estão sempre 
bem vestidas, mesas fartas 
e belas refeições, como se 

tudo caísse do céu. Essa é a 
verdadeira realidade do nos-
so povo? 

Vale tudo na corrida pelo 
sucesso e pelo dinheiro. As 
pessoas não se respeitam e 
se enganam com a maior fa-
cilidade.

As pessoas mais impor-
tantes são aquelas que tem 
carros, joias, muito dinhei-
ro. E onde fi cam o caráter e 
a honestidade? E a amizade 
verdadeira e sincera? 

A sexualidade é tratada 
de forma banal, onde jovens 
se relacionam sem o menor 
compromisso, sem o menor 
respeito pelo corpo do outro, 
apenas em busca do prazer. É 

isso que queremos para nos-
sos fi lhos? 

Não é crime e nem peca-
do assistir novelas, mas não 
se deixe escravizar por elas.  
Tenha a liberdade de assistir 
outros programas. Desligue 
a TV de vez em quando para 
conversar com sua família, 
para participar de sua comu-
nidade, para visitar um ami-
go. 

Como disseram Os Titãs 
na música Televisão: “A tele-
visão me deixou burro, mui-
to burro  demais!”

PROGRAMA CORRENTE DO 
BEM – DE SEGUNDA A SEXTA-
-FEIRA ÀS 08H00 PELA RÁDIO 
GAZETA FM  107,9.

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

alguns telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 03/10/2019 das 00h45 às 02h39. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Dumont tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 03/10/2019 das 12h42 às 12h55. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 199, DE 02 DE OUTUBRO DE 2019 - EXONERA, a partir de 07 de outu-
bro de 2019, a Assessora de Gabinete BRUNA ISMAEL JORGE, lotada no Gabinete 
do Vereador Daniel Rodrigues, de acordo com a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015.

Nº 200, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 - NOMEIA vereador Ednei Valêncio 
para compor a Comissão de Representação que irá representar o Poder Legislativo 
de Jaboticabal no evento.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: JABOTICABAL REFRIGERAÇÃO AR CONDICIONADO E 

TREINAMENTOS LTDA
FUNDAMENTO: Dispensa nº 76/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e 

corretiva bimestral e semestral de ar condicinado, a im de efetuá-las nos aparelhos 
da Câmara Municipal de Jaboticabal. 

VALOR DO CONTRATO: R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais)
DATA DO CONTRATO: 19/08/2019
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Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Venha conhecer em nosso showroom. Faça sua simu-

lação na hora. Vários modelos 125c e 150c. Venha con-

ferir!!!  (16)3202-1986.

CULTURA
Paço Municipal recebe exposição 

sobre Cora Coralina
De 14 a 18 de outu-

bro, o saguão de entra-
da do Paço Municipal 
“Prof. Dayton Aleixo de 
Souza” receberá a ex-
posição “Vivendo Cora 
Coralina”, uma mostra 
de 28 quadros de artis-
tas plásticos de Barre-
tos. A abertura ofi cial 
acontece no dia 14 (se-
gunda-feira), a partir 
das 19h, e a visitação 
ocorre no período de 
funcionamento do Paço 

Municipal, que é das 8h 
às 16h30.

A exposição é uma 
realização da AJC (As-
sociação jaboticaba-
lense de Cultura), em 
parceria com a ABC 
(Associação Barreten-
se de Cultura) e tem o 
apoio da Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura.

“Cora Coralina tem 
uma forte ligação com 

Banda Terra Marte volta ao “Quinta no Museu”
O projeto “Quinta no 

Museu” recebe no pró-
ximo dia 10 de outubro, 
quinta-feira, a partir 
das 19h30, a Banda Ter-
ra Marte. Formada por 
Alexandre Hermacora 
(bateria), Carlos Ale-
xandre Ligeiro (guitar-
ra), Danilo Sinhei Hira 
(Voz), e Rullian César 
Ribeiro (Baixo), Terra 
Marte vem com um set 
list bastante variado de 
clássicos do rock nacio-
nal e internacional. En-
trada é gratuita.

“A Terra Marte é uma 
grata surpresa entre as 
muitas bandas e grupos 
que existem em Jaboti-
cabal. Recebê-los mais 

uma vez nos jardins 
do Museu Histórico nos 
deixa muito felizes, 
pois, o local se torna 
ainda mais mágico com 
a música desses jovens 
da Terra Marte”, afi rma 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura. 

Quinta no Museu - 
Promovido pelo Depar-
tamento de Cultura, 
o projeto “Quinta no 
Museu” recebe bandas, 
grupos e artistas às 
quintas-feiras, em da-
tas esporádicas, sempre 
das 19h30 às 21h30, em 
um formato bem sim-
ples, sem palco, onde 
o público acaba intera-
gindo com os músicos. 

Uma oportunidade para 
que as bandas também 
possam apresentar seus 
trabalhos mais recentes 
e autorais. Os artistas 
interessados em parti-
cipar podem entrar em 
contato com o Departa-

mento de Cultura.
O Museu Histórico de 

Jaboticabal está locali-
zado na Rua Mizael de 
Campos, 193, no centro 
da cidade. Mais infor-
mações pelo telefone 
(16) 3202-8323.

Jaboticabal, por ter vi-
vido aqui parte de sua 
vida e ser a terra natal 
de seus fi lhos. Vários 
de seus poemas citam 
Jaboticabal e receber 

uma exposição como 
essa é engrandecer 
ainda mais essa liga-
ção”, afi rma José Mário 
de Oliveira, diretor de 
Cultura.

Vereador Luís Carlos Fernandes conquista recursos para a compra de 
dois veículos para a Secretaria de Saúde de Jaboticabal

O vereador Luís Car-
los Fernandes (PSC), 
presidente da Comissão 
de Saúde, Assistência e 
Promoção Social da Câ-
mara Municipal de Jabo-
ticabal, comemora mais 
uma grande conquista.

Ele buscou junto aos 
deputados estaduais 
Celso Nascimento (PSC) 
e Marcio Camargo (PSC), 
recursos para a compra 
de dois veículos para a 
saúde pública de Jabo-
ticabal. Os dois carros 
modelo Spin, que juntos 
somam quase R$ 160 
mil, já foram adquiri-
dos e em breve estarão 
em uso na Secretaria de 
Saúde.

Evento será na Estação de Eventos Cora Coralina

Festa das Crianças acontece no dia 13

O domingo, 13 de 
outubro, reserva um 
momento especial 
para todas as crianças 
de Jaboticabal. A pre-
feitura preparou uma 
programação especial 
para comemorar o Dia 
das Crianças, das 13h 
às 18h, com muito sor-
vete, cachorro quente, 
refrigerante, pipoca e 

algodão-doce.
Como aconteceu em 

edições anteriores, o 
evento também terá 
muita música, brinque-
dos infl áveis, gincanas, 
concursos de beleza 
e a presença da Carre-
ta Furacão. “Será uma 
grande festa e todos 
estão convidados. Para 
garantir a comodidade, 

teremos ônibus gratui-
to saindo dos bairros. 
Aproveito para agra-
decer o empenho do 
presidente da Câmara 
de Vereadores, Preto 
Miranda, pelo apoio na 
organização do even-
to”, diz o prefeito José 
Carlos Hori.

Transporte – Os ôni-
bus sairão do Soro-

cabano, Cohab 1 (em 
frente aos predinhos), 
Cohab 2 (praça em 
frente aos predinhos), 
CDHU (em frente ao 
Ciaf 7), Condomínio 
Vida Nova 1 e 2, Praça 
da Ponte Seca, Praça de 
Córrego Rico e Praça 
de Lusitânia. Saída às 
13h e retorno ao fi nal 
do evento às 18h.
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Edital do processo seletivo para professores está disponível 
no site da prefeitura de Jaboticabal

Já está disponível no 
site ofi cial do município 
todas o edital com todas 
as informações a respei-
to do processo seletivo 
aberto pela Secretaria 
de Educação para a con-
tratação temporária de 
novos professores de 
creche, educação básica, 
artes, ciências, educação 
física, geografi a, história, 
inglês, língua portuguesa 
e matemática. 

As inscrições foram 
abertas no dia 01 de ou-
tubro e seguem até o dia 

31. A taxa é de R$ 60. 
“Além do site ofi cial, os 
interessados também po-
dem acessar o edital no 
site www.institutomais.
org.br. As provas aconte-
cem em 8 de dezembro e 
a convocação acontece de 
acordo com a disponibili-
dade de vagas”, afi rma o 
secretário de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Leonardo Yamazaki.

Rendimentos - O sa-
lário para professor de 
creche é de R$ 2.299,25 
(40 horas semanais), os 

Palestra marca início da 11ª Semana de Prevenção do 
Câncer Ginecológico em Jaboticabal

de professores de educa-
ção básica I de R$ 18,32 
a hora/aula e de educa-
ção básica II de R$ 21,26 
hora/aula. A educação 
básica II compreende 
profi ssionais de artes, 
ciências, educação física, 
geografi a, história, in-
glês, língua portuguesa e 
matemática.

Demais informações 
estão à disposição do 
Edital nº 01/2019, no 
www.institutomais.org.
br e Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal 

Diante do número 
alarmante de casos de 
câncer ginecológico no 
país e a necessidade de 
exaltar a importância 
do diagnóstico precoce, 
as mulheres de Jaboti-
cabal foram convidadas 
para conhecer mais a 
respeito do tema du-
rante a 11ª Semana de 
Prevenção do Câncer 
Ginecológico. A Câmara 
Municipal recebeu uma 
palestra sobre “Câncer 
de Mama/ Câncer de 

Colo de Útero - Preven-
ção, Diagnóstico e Tra-
tamento”, ministrada 
pela Drª Priscila Tava-
res Cruz Lugarinho. 

“As consultas com o 
ginecologista são impor-
tantíssimas para garan-
tir a saúde da mulher. 
Essa semana trata justa-
mente a respeito desses 
cuidados tão importan-
tes. A rede municipal de 
saúde está pronta para 
recebê-las, oferecendo 
atendimento e os exa-

mes necessários”, ressal-
ta o secretário de Saúde, 
João Roberto da Silva.

Atenção para a progra-
mação:

03 de Outubro
14h – Salão Paroquial 

da Igreja Santo Reis - 
Córrego Rico

Palestrante: Dr. Edu 
Fenerich

04 de Outubro
11h – CIAF de Luzitâ-

nia
Palestrante: Dr. Edu 

Fenerich

Período de chuvas requer atenção da população

Estamos chegando 
ao período do ano em 
que as chuvas tornam-

Interessados devem acessar a sessão concursos do site www.jaboticabal.sp.gov.br

-se mais recorrentes em 
todo país. Mesmo com 
todos os avanços con-

quistados nos últimos 
anos, como a canaliza-
ção do Córrego Jaboti-

cabal, a Secretaria de 
Agricultura, Abasteci-
mento e Meio Ambiente 
orienta a população a 
adotar alguns cuidados 
fundamentais para essa 
época do ano.

“Jaboticabal conta 
com a Defesa Civil, que 
faz um importante tra-
balho, com uma equipe 
preparada e compro-
metida e a prefeitura, 
que promove uma sé-
rie de ações durante o 
ano para manter a cida-
de limpa e organizada. 
Agora, pedimos à popu-
lação que colabore não 
jogando lixo nas ruas e 
promovendo o descarte 
consciente dos inserví-

veis que são os grandes 
responsáveis pelo entu-
pimento das bocas de 
lobo”, diz o secretário 
de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambien-
te, Aldo Bellodi Júnior.

Atenção para os cui-
dados que devem ser 
adotados durante os 
dias de chuva:

Não segurar objetos 
metálicos longos, como 
varas de pesca e tripés;

Não empinar pipas ou 
aeromodelos com fi o;

Não andar a cavalo;
Não permanecer na 

água;
Evitar lugares que 

ofereçam pouca ou ne-
nhuma proteção contra 

raios, como pequenas 
construções não prote-
gidas (celeiros, tendas 
ou barracos) e veículos 
sem capota, como tra-
tores, motocicletas ou 
bicicletas;

Não permanecer em 
áreas abertas, como 
campos de futebol, qua-
dras de tênis e estacio-
namentos;

Não permanecer no 
alto de morros ou no 
topo de prédios;

Não se aproximar de 
cercas de arame, varais 
metálicos, linhas elétri-
cas aéreas e trilhos;

– Nunca se abrigue 
debaixo de árvores iso-
ladas.

Observar para aprender: Câmara recebe visita de 
alunos do Colégio Duílio Poli – Equilíbrio

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal rece-
beu na segunda-feira 
(30/09) a visita de alu-
nos do 4º ano do Ensino 
Fundamental, do Colé-
gio Duílio Poli - Equilí-
brio. No total, 19 crian-
ças acompanhadas das 
professoras Elda Gon-
çalves e Aline Cristine 
Scarpim da Cunha Amo-
roso fi zeram a visitação 
guiada, que teve como 
objetivo ampliar a com-
preensão dos escolares 
a respeito da Casa de 
Leis. 

A diretora da Escola 
do Legislativo, órgão 
da Câmara Municipal, 
Silvia Mazaro, foi quem 
recepcionou os visitan-
tes no saguão de entra-
da, onde está localizada 
a Galeria dos Presiden-
tes. Os estudantes pu-
deram conhecer um 
pouco mais sobre o Po-
der Legislativo, qual a 
função da Câmara, para 
que serve o parlamen-
tar, o que é a Escola do 

Legislativo. A curiosi-
dade fi cou em torno de 
quem eram os presiden-
tes da galeria de fotos, 
e o porquê de não haver 
foto de mulheres. Silvia 
então explicou que, até 
o momento, nenhuma 
mulher ocupou o cargo 
de presidente.

Em seguida os estu-
dantes foram conhecer 
a galeria das mulheres 
do Legislativo, que ocu-
param cargo de verea-
doras ao longo da his-
tória da Câmara. Depois 
de acomodados na gale-
ria do plenário, a servi-
dora também explicou 
como funcionam as 
sessões, falou sobre a 
Mesa Diretora e como 
ela é composta, sobre 
as sessões ordinárias 
que são realizadas na 
primeira e terceira se-
gundas-feiras de cada 
mês, e, por fi m, desta-
cou que as sessões da 
Câmara são acessíveis 
aos surdos por meio da 
interpretação simultâ-

nea da Língua Brasilei-
ra de Sinais (Libras).

Além do plenário, a 
visitação contou ain-
da com passeio pelos 
departamentos admi-
nistrativos e gabinetes 
parlamentares, quando 
foram recepcionados 
pelo vereador Samuel 
Cunha (PSDB) em seu 
gabinete. Também teve 
explicações a respeito 
dos brasões municipal 
e federal, dispostos na 
galeria dos presidentes 
e na mesa diretora no 
plenário, respectiva-
mente.

O tour guiado, segun-
do a professora Aline, 
serve de base para os 
assuntos abordados na 
matéria de Geografi a 
sobre os três poderes, 
e também uma forma 
de ampliar o conhe-
cimento deles na prá-
tica. “A gente retoma 
o conteúdo trabalha-
do. [Com a visitação] 
é mais produtivo. Eles 
veem a matéria que nós 

estamos estudando e 
fazem muitas associa-
ções daquilo que eles 
viram, que ouviram, 
que conheceram aqui 
[na prática]. É tudo 
muito mais claro para 
eles”, opinou Aline.

AGENDAMENTO – Es-

tabelecimentos de ensi-
no e demais entidades 
que queiram realizar 
visitação guiada na Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal devem entrar 
em contato pelo telefo-
ne (16) 3209-9477 para 
o agendamento, caso 

o grupo precise de in-
terpretação de LIBRAS, 
basta avisar na hora do 
agendamento.

A galeria de fotos 
está disponível na pá-
gina da Câmara no Fa-
cebook (facebook.com/
CamaraJaboticabal).
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Jaboticabal conquista R$ 120 mil para compra 
de novo aparelho de raio-x digital

Eleita Mesa Diretora do Parlamento Jovem 2019 
da Câmara Municipal de Jaboticabal

O prefeito José 
Carlos Hori recebeu 
o deputado estadual 
Rafael Silva no final 
da tarde de sexta-
-feira (4). As autori-
dades acertaram os 
detalhes para a libe-
ração de R$ 120 mil, 
que serão investidos 
na compra de um 
novo aparelho de 
raio-x digital.

A expectativa é 
que os recursos se-
jam liberados pelo 
Governo do Estado 
de São Paulo ainda 
em outubro. “Jaboti-
cabal conta com um 
prefeito que realiza 
um grande trabalho. 
Não posso deixar 
de contribuir com 
a cidade que sem-
pre me acolheu tão 

O Parlamento Jovem 
(PJ) da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal 
elegeu na quinta-feira 
(03/10) a composição 
da Mesa Diretora que 
vai comandar a sessão 
ordinária do PJ, que 
acontece no dia 24 de 
outubro, às 19 horas, 
no plenário da Casa de 
Leis jaboticabalense. A 
eleição ocorreu durante 
a segunda oficina pro-
posta pelo projeto, rea-
lizado anualmente pela 
Escola do Legislativo. 
Ao todo, dez escolas, 
representadas por 20 
alunos, participam des-
ta edição do PJ.

Eleito com diferen-
ça de três votos (9 a 
6), Bruno Gabriel do S. 
Correia, aluno do Colé-
gio Poligenes, garantiu 
a presidência diante 
da segunda colocada 
em número de votos, 
Dállity Verdan, do Co-
légio Técnico Agrícola. 
A Vice-Presidência ficou 
com o aluno do Colégio 
Poligenes, André S. Sil-
va, com nove votos; o 
cargo de 1º Secretário 
com Renan Blanes, do 
COC, com seis votos; e 
Júlia Barbosa, do Colé-
gio Nossa Senhora do 
Carmo foi eleita 2ª Se-

bem e com tanto ca-
rinho. No mês pas-
sado destinamos re-
cursos para a Santa 
Casa e, agora, de um 
raio-x digital”, decla-
ra o deputado.

“O deputado Ra-
fael Silva tem uma 
história com Jaboti-
cabal. Trabalhou na 
cidade como bancá-
rio e desde que ini-
ciou na vida pública 
sempre destina re-
cursos para nosso 
município. Também 
não posso deixar 
de agradecer o em-
penho do vereador 
Carmo Jorge que so-
licitou a verba para 
modernizar o aten-
dimento na saúde”, 
diz o prefeito José 
Carlos Hori.

Deputado Celso Russomano destina R$ 250 
mil para custeios da saúde em Jaboticabal

Recursos serão destinados para ações 
de média e alta complexidade

Após a entrega de 
uma nova ambulân-
cia, a Secretaria de 
Saúde recebeu novos 
recursos. Desta vez 
foram utilizados no 
custeio de diárias ex-
tras em Unidades de 
Terapia Intensiva. O 
recurso foi destinado 
pelo deputado Celso 
Russomano, por in-
termédio da vereado-
ra Dona Cidinha.

“Todo recurso des-
tinado à saúde será 

bem-vindo, em es-
pecial quando aju-
da o município no 
custeio, como nes-
se caso, em que ti-
vemos condições de 
disponibilizar leitos 
de UTI. Agradeço ao 
empenho do deputa-
do Celso Russomano 
e da vereadora Dona 
Cidinha que traba-
lharam para a desti-
nação dos recursos”, 
disse o prefeito José 
Carlos Hori. 

cretária com 12 votos.
Após a sessão ordiná-

ria do dia 24 de outu-
bro, aberta ao público, 
em uma simulação do 
que ocorre com os ve-
readores, os estudan-
tes e seus professores 
orientadores partem 
para uma viagem políti-
co-cultural a São Paulo 
no dia 28 de novembro, 
custeada pela Escola do 
Legislativo, onde vão 
conhecer a Assembleia 
Legislativa do Estado e 
o Parque Ibirapuera.

COMO FUNCIONA O 
PJ? – A Escola do Legis-
lativo organiza anu-
almente o Parlamento 
Jovem para alunos do 
1º ano do Ensino Mé-
dio. O pontapé inicial 
é dado com palestras 
e visitas às escolas 
para esclarecimentos 
e informações quanto 
ao funcionamento do 
projeto. Todas as es-
colas com Ensino Mé-
dio podem participar. 
O objetivo é estimular 
a participação políti-
ca dos adolescentes 
no processo demo-
crático, além de le-
var conhecimento aos 
participantes sobre o 
funcionamento do Po-
der Legislativo e insti-

gar debates sobre cida-
dania. 

A partir de então, 
começa a etapa nos 
estabelecimentos de 
ensino, quando os pro-
fessores desenvolvem 
os textos com os pupi-
los. Dentre os projetos 
formulados, cada esco-
la deve eleger uma pro-
posição que será envia-
da à Câmara, bem como 
eleger dois alunos que 
representarão suas res-
pectivas instituições de 
ensino.

Com as indicações 
escolares enviadas à 
Casa de Leis, os estu-
dantes eleitos partici-
pam de duas oficinas 
ministradas pela Escola 
do Legislativo na sede 
da Câmara Municipal, e 
fazem uma visita ao Po-
der Executivo para um 
bate-papo com o prefei-
to.

Composição da Mesa 
Diretora do Parlamento 
Jovem 2019:

Presidente – Bruno 
Gabriel do S. Correia – 
Colégio Poligenes

Vice-Presidente – An-
dré S. Silva – Colégio 
Poligenes

1º Secretário – Renan 
Blanes – COC 

2ª Secretária – Júlia 

Carmelo Barbosa – Co-
légio Nossa Senhora do 
Carmo

Parlamentares jo-
vens que compõem o PJ 
2019:

Centro Educacional 
SESI – Laisa Lima Ribei-
ro

Centro Educacional 
SESI – Luiza Vitória de 
Almeida

Colégio Maria – Clara 
Brendolan Ferreira

Colégio Maria – Teo-
doro Prada Ciofi

Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo – Júlia Car-
melo Barbosa

Colégio Nossa Senho-
ra do Carmo – Ana Caro-
lina Marques

Colégio Novo Anglo 
– João Vitor Moreira Tel-
les

Colégio Novo Anglo – 
Leandra F. Fumincelli

Colégio Objetivo – 
Mariana Figueiredo

Colégio Objetivo – Le-
tícia Icoma

Colégio Poligenes – 
André S. Silva

Colégio Poligenes – 
Bruno Gabriel do S. Cor-
rea

Colégio Santo André 
– Carla Rodrigues Ma-

lerbo
Colégio Santo André – 

Beatriz Apª Costa Neves
Colégio Técnico Agrí-

cola – Dallity Verdan
Colégio Técnico Agrí-

cola – Daniel Henrique 
Lorente

Escola Estadual Pro-
fessor Antônio José Pe-
droso – João Otávio L. 
Santos

Escola Estadual Pro-
fessor Antônio José Pe-
droso – Beatriz H. da 
Silva

Escola Estadual Pro-
fessor Luiz Latorraca – 
William H. Oliveira
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PL quer assegurar prioridade na matrícula de alunos com 
deiciência em escolas municipais

Audiência pública da LDO aponta as prioridades 
do Governo Municipal para 2020

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal votam, em 1ª 
turno, seis projetos de 
lei na sessão ordinária 
da próxima segunda-
-feira (07/10). Entre 
eles está o Projeto de 
Lei nº 235/2019, de au-
toria do vereador Pret-
to Miranda Cabeleireiro 
(Cidadania), que asse-
gura prioridade na ma-
trícula de alunos com 
deficiência nas escolas 
da rede municipal de 
ensino. Se aprovado, o 
PL vai garantir ao aluno 
com deficiência priori-
dade na matrícula em 
uma escola municipal 
mais próxima de sua 
residência, desde que 
existam vagas disponí-
veis na unidade escolar.

Também será aprecia-
do em plenário o Proje-
to de Lei nº 218/2019, 
igualmente de autoria 
de Pretto Miranda, que 
torna obrigatória a dis-
ponibilização gratuita 
de uma cadeira de roda 
nos estabelecimentos 
bancários e em empre-
sas de transporte de 
passageiros que man-
tém guichês no Termi-
nal Rodoviário de Ja-

A Comissão de Finan-
ças e Orçamento (CFO) 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, presidi-
da pelo vereador Pepa 
Servidone (Cidadania), 
promoveu na noite de 
quarta-feira (02/10) 
uma audiência pública 
para análise do Projeto 
de Lei nº 257/2019, que 
dispõe sobre as Diretri-
zes Orçamentárias do 
Município para 2020. 
Na prática, a matéria 
ordena os programas 
que o Município preten-
de realizar no próximo 
ano.

A apresentação dos 
dados globais do proje-
to, de iniciativa do Po-
der Executivo, foi feita 
pelo contador da pre-
feitura de Jaboticabal, 
José Aparecido Quin-
tino, a convite do pre-
sidente da CFO, Pepa 
Servidone. Segundo 
Quintino, a finalidade 
da LDO é orientar a ela-
boração dos orçamen-
tos fiscal e da segurida-
de social, sintonizar a 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) com as diretri-
zes, objetivos e metas 
estabelecidas no Plano 
Plurianual (PPA), além 
de dispor sobre as alte-
rações na legislação tri-
butária. 

De acordo com a ex-

boticabal para pessoas 
com necessidades espe-
ciais, idosos ou pessoas 
necessitadas, quando 
em trânsito.

De acordo com o tex-
to, o fornecimento e 
manutenção dos equi-
pamentos serão de res-
ponsabilidade dos esta-
belecimentos e deverão 
estar em perfeitas con-
dições de uso e de hi-
giene. As empresas te-
rão 30 dias, a partir da 
publicação da lei, para 
oferecer o equipamento 
ao usuário necessita-
do. Além disso, deverá 
afixar placas e/ou car-
tazes informativos, em 
locais visíveis, indican-
do a disponibilidade 
e o local que abriga o 
equipamento. Em caso 
de descumprimento, a 
empresa pagará uma 
multa de R$ 530,60 
(20 UFESP’s), e em caso 
de reincidência, a mul-
ta dobra, e vai para R$ 
1.061,20 (40 UFESP’s).

Os parlamentares 
votam ainda o Projeto 
de Lei nº 216/2019, de 
autoria do vereador Sa-
muel Cunha (PSDB), que 
determina a publicação 
eletrônica de relatórios 

de viagens realizadas 
por servidores do Po-
der Executivo, Poder 
Legislativo, Autarquias, 
Fundações e Empresas 
Públicas de Jabotica-
bal. Segundo o texto, 
os relatórios de viagem 
devem ser divulgados 
em seus sites oficiais, e 
as informações devem 
ser atualizadas men-
salmente até o último 
dia útil de cada mês. 
Os relatórios devem 
conter o nome do res-
ponsável pelo adianta-
mento; nome dos ser-
vidores que viajaram; 
destino, data e hora de 
saída e retorno; motivo 
da viagem; valor total 
do adiantamento; des-
pesas relativas à via-
gem, incluindo diárias 
e numerários; valor de 
devolução quando for 
adiantamento; resumo 
das atividades realiza-
das e resultados obti-
dos.

Serão igualmente 
apreciados: o Projeto 
de Lei nº 252/2019, de 
autoria de Poder Exe-
cutivo, que autoriza o 
cancelamento de dé-
bitos tributários ins-
critos na Dívida Ativa 

de 115 contribuintes 
que se encontram com 
dificuldade econômi-
ca, apontados em re-
latório elaborado pela 
Secretaria de Assistên-
cia e Desenvolvimen-
to Social. O total do 
cancelamento é de R$ 
353.893,70; o Proje-
to de Lei nº 263/2019, 
de autoria do vereador 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI), que de-
clara de Utilidade Pú-

blica a Associação de 
Apoio à Qualidade de 
Vida da Comunidade 
(ECOE); e o Projeto de 
Lei nº 256/2019, que 
autoriza o Executivo 
Municipal a abrir um 
crédito adicional espe-
cial de R$ 95.200,00 no 
orçamento do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jaboticabal 
(SAAEJ) para a cober-
tura de despesas com 
funcionários cedidos 

pela Prefeitura Munici-
pal de Jaboticabal ao 
SAAEJ. O PL retorna à 
pauta após sofrer um 
pedido de vista do ve-
reador Beto Ariki (PSL) 
na sessão do dia 16 de 
setembro.

A sessão ordinária 
está prevista para co-
meçar às 20 horas, com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra (www.jaboticabal.
sp.leg.br).

posição, as áreas de 
saúde e educação se-
guem com a maior fatia 
das despesas da pre-
feitura. Os gastos com 
saúde devem ultrapas-
sar a cifra dos R$ 84 mi-
lhões, e a da educação, 
R$ 82 milhões. 

No que tange as des-
pesas da prefeitura com 
investimentos de infra-
estrutura para 2020, as 
prioridades apresenta-
das foram: a construção 
do terminal de trans-
porte urbano, no valor 
de R$ 850 mil (R$ 800 
mil de convênio com a 
Casa Civil e R$ 50 mil 
de recursos próprios); 
pavimentação asfálti-
ca – R$ 1.05 milhão (R$ 
1 milhão de convênio 
estadual e R$ 50 mil 
de recursos próprios); 
construção de pontes 
sobre córregos – R$ 
2.14 milhões (R$ 2 mi-
lhões de convênio esta-
dual e R$ 142 mil de re-
cursos próprios); Plano 
de Mobilidade Urbana – 
R$ 1 milhão (R$ 800 mil 
de convênio estadual e 
R$ 200 mil de recursos 
próprios); conclusão da 
construção do CDI – R$ 
580 mil (R$ 200 mil de 
convênio com a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social e R$ 380 mil de 
recursos próprios); pa-

vimentação asfáltica – 
R$ 1.050 milhão (R$ 1 
milhão de convênio fe-
deral e R$ 50 mil de re-
cursos próprios); cons-
trução de pontes sobre 
córregos – R$ 858 mil 
(R$ 800 mil de convê-
nio federal e R$ 58 mil 
de recursos próprios); 
2ª etapa da reforma do 
laboratório – R$ 293 mil 
(R$ 250 mil de convê-
nio com a FUNASA e R$ 
43 mil de recursos pró-
prios); reforma da uni-
dade básica de saúde 
– R$ 192.147,78 mil (R$ 
182.664,25 de convê-
nio com a FUNASA e R$ 
9.483,53 de recursos 
próprios); conclusão 
do Complexo Esportivo 
Antônio Mônaco – R$ 
449 mil (R$ 387 de con-
vênio com o Ministério 
dos Esportes e R$ 62 
mil de recursos pró-
prios); e a construção 
da Quadra do Barreiro – 
R$ 215 mil (R$ 119 mil 
de convênio federal e 
R$ 96 mil de recursos 
próprios). 

Do montante previsto 
como fonte de recursos 
para esses investimen-
tos em infraestrutura, 
58,31% (R$ 5.5 milhões) 
vem de convênios Es-
tadual, 29,04% (R$ 2.7 
milhões) de convênios 
Federal, e 12,64% de re-

cursos próprios. Ques-
tionado sobre a possibi-
lidade da não efetivação 
da arrecadação vinda 
de convênios federais 
e estaduais esperada, 
Quintino destacou que 
o município pode optar 
pela limitação da des-
pesa em investimen-
tos, ações desportivas 
e culturais, despesas 
com viagens, com con-
tratação de serviços, 
despesas com material 
de consumo. Já os ser-
viços essenciais, como 
manutenção do ensino, 
da saúde, da assistência 
social e da folha de pa-
gamento não são atingi-

dos pela limitação.
Quanto ao Serviço 

Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAEJ), a es-
timativa de despesas 
está na casa dos R$ 
34 milhões, divididos 
para a sua gestão (R$ 
7 milhões), para o sis-
tema de abastecimento 
de água (R$ 15.3 mi-
lhões), para o sistema 
de esgoto (R$ 1.8 mi-
lhão), de resíduos só-
lidos (R$ 7.3 milhões), 
além de operações es-
peciais (R$ 1.6 milhão) 
e reserva de contin-
gência (R$ 340 mil).

O SEPREM prevê des-
pesa de R$ 52 milhões, 

entre pagamentos de 
benefícios previden-
ciários, de gestão do 
RPPS, operações es-
peciais e reserva de 
contingência. A FAE 
estima um gasto de R$ 
966 mil em esporte e 
recreação, e reserva de 
contingência, e a Câ-
mara Municipal, de R$ 
12 milhões em gestão 
e em operações espe-
ciais.

A íntegra da audi-
ência está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br), ou no canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

Após palestra, SEBRAE-SP abre vagas remanescentes para 
empresários do ramo de “Alimentação Fora do Lar”

Faltam poucas vagas para que o grupo de 30 empreendedores esteja completo
Quem perdeu a pales-

tra do último dia 30 de 
setembro ainda pode 
participar do projeto. A 
prefeitura e o SEBRAE-SP 
informam que existem 
vagas remanescentes. Os 
interessados devem pro-
curar o Posto do SEBRAE-
-Aqui, no Paço Municipal. 
A programação faz parte 
da parceria entre prefei-

tura e SEBRAE-SP que dis-
ponibilizou 1.240 vagas 
para cursos em diferen-
tes segmentos. 

“O programa aborda 
uma série de temas per-
tinentes ao empresário 
participante. Essa par-
ceria propicia melhorias 
significativas em uma 
cidade que já vem ca-
minhando muito bem, 

realizando eventos gas-
tronômicos e grandes 
eventos, como é a Feira 
do Quitute”, afirma Le-
onardo Persi, gestor do 
projeto de desenvolvi-
mento local.

Os participantes vão 
discutir sobre cardápio, 
fichas técnicas, boas 
práticas, atendimento 
ao cliente, motivação, fi-

nanças e mídias sociais. 
“Um grupo pequeno de 
empresários terá a opor-
tunidade de participar 
do programa, por isso 
peço aos interessados 
que procurem o posto 
do SEBRAE-Aqui o mais 
rápido possível”, alerta 
a diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.
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Prefeitura inicia reformas em escolas e creches

A Prefeitura de Jabo-
ticabal segue fazendo 
melhorias nas escolas 
e creches da rede mu-
nicipal de educação. 
Nesta semana, as equi-
pes trabalham na refor-
ma da cozinha da EMEB 
Honório Cardoso, na 
SANBRA; na troca do 
portão, pintura exter-

na e troca de forro da 
escola Walter Barioni; e 
na adequação da ram-
pa da Thaíde Tódaro 
no Cidade Jardim.

“O projeto de recu-
peração já passou por 
outras unidades, que 
também receberam di-
versas benfeitorias. A 
ideia não é parar por aí, 
mas continuar inves-
tindo na manutenção 
de todos os prédios da 
rede”, afirma o secretá-
rio de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer, Le-
onardo Yamazaki.

Outros investimentos 
garantiram a troca das 

Vitório de Simoni conquista R$250 
mil para saúde de Jaboticabal

Em parceria com o Deputado Estadual Léo Oliveira, vice-prefeito conquistou verba para a compra de equipamentos

Obras foram iniciadas nas EMEBs Walter 
Barioni, Honório Cardoso e Thaíde Tódaro

O vice-prefeito de 
Jaboticabal, Vitório de 
Simoni anunciou a con-
quista de R$250 mil 
em verbas para a área 
de saúde da cidade. Em 
parceria com o Depu-
tado Estadual Léo Oli-
veira, Simoni solicitou 
recursos para a compra 
de novos equipamen-
tos para a rede públi-
ca. “Buscamos sempre 
afirmar essas alianças 
que trazem benefícios 
para a nossa cidade. O 

Deputado Léo Oliveira 
é um parceiro da nos-
sa cidade. Saúde é uma 
área de prioridade pra 
mim, por isso estou 
sempre buscando no-
vos recursos. Recente-
mente conquistamos 
R$500 mil para a Santa 
Casa, estou muito feliz 
que novas verbas estão 
vindo para tornarmos 
a qualidade de vida da 
população cada vez 
melhor”, comentou o 
vice-prefeito.

lousas convencionais 
pelas panorâmicas, 
troca de mobiliário, re-
formas com pintura e 
troca de piso e a cons-
trução do novo berçário 
da creche de Córrego 
Rico, aquisição de ma-
potecas e material com-
plementar. “Uma das 
metas do prefeito Hori 
é investir na educação. 
Isso garantiu o fim das 
filas de espera por va-
gas nas creches e a ga-
rantia que hoje, graças 
aos seus profissionais, 
temos uma rede de 
ensino de qualidade”, 
aponta Leonardo.

BRINQUEDOS - ROUPAS - CALÇADOS

COMPRE E 
CONCORRA

10
VALES 
PRESENTE

A cada R$100,00 em compras preencha um cupom e concorra
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Impostos são indispensáveis para manter serviços públicos, como saúde e educação

Reis: 
desconto de 100% em juros e multas está terminando

Está terminando o 
prazo para quitar dí-
vidas de IPTU, ISSQN, 
água e taxas com até 
100% em juros e mul-
tas. Os interessados 
devem procurar o Siste-
ma Prático de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
16h30, e aderir ao Pro-
grama de Recuperação 
Fiscal – REFIS 2019. Já 
quem possui dívidas 
com o Saaej deve se di-
rigir no posto de aten-
dimento na Av. Treze 
de Maio, esquina com 
a Rua São Sebastião, na 
região central.

A prefeitura atende 
uma determinação do 

Tribunal de Contas e, 
após o término do Re-
fis, inadimplentes serão 
protestados no cartório 
e terão nome negativa-
do no Serasa. “Se a dí-
vida persistir, uma ação 
judicial será formulada 
podendo acarretar em 
bloqueio de conta ban-
cária e até penhora”, 
reafirma o secretário 
da Fazenda, Adilson 
Martins.

A Lei Complementar 
nº 198 define o valor 
mínimo das parcelas 
em R$ 250 para pessoa 
jurídica e R$ 100 para 
pessoa física. Confira 
as opções de pagamen-

to.
Para pagamento inte-

gral, à vista, do débito:
a) de 02 de setembro 

até 18 de outubro de 
2019, anistia de 100% 
(cem por cento) dos ju-
ros e multa de mora;

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

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

II – Para pagamento 
parcelado do débito:

a) de 02 de setembro 
até 18 de outubro de 
2019, anistia de 60% 
(cinquenta por cento) 
dos juros e multa de 
mora, parcelado em 12 
(doze) vezes;

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

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

Eleição para novos conselheiros tutelares 
será neste domingo (06)

Qualquer pessoa com o título regularizado pode votar
Está chegando a hora 

de escolher os conse-
lheiros que vão lutar 
pelos direitos das crian-
ças e adolescentes de 
Jaboticabal. A missão 
exige muita disciplina, 
atuação, conhecimento 
e amor pela faixa etária. 
A nova equipe será elei-
ta neste domingo (06), 
das 8h às 17h, na Esco-
la Estadual Dr. Joaquim 
Batista.

Todos os candidatos 
passaram por curso de 
formação e pela pri-
meira etapa de seleção. 

“Esse é um momento 
de reflexão, em que va-
mos escolher os cinco 
melhores conselheiros 
tutelares. Temos mui-
to trabalho pela frente 
nos próximos anos e é 
importante a população 
votar nas pessoas que 
vão atuar com amor na 
defesa dos direitos da 
criança e do adolescen-
te”, lembra a secretária 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, Ta-
tiana Pellegrini.

Missão do conselhei-
ro tutelar - O conse-

lheiro tutelar atende 
crianças e adolescen-
tes diante de situações 
de violação de direitos. 
Também é papel do 
conselheiro atender e 
aconselhar os pais ou 
responsáveis. A par-
tir do atendimento, o 
profissional aplica me-
didas de proteção. Os 
casos chegam ao Con-
selho Tutelar de diver-
sas maneiras, encami-
nhados por delegacias, 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), escolas e 
familiares.
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Pioneiros da luta pela inclusão dos surdos em 
Jaboticabal são homenageados pela Câmara Municipal

De casa cheia, a Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal homenageou 
na noite de sexta-feira 
(27/09), em sessão so-
lene, sete pessoas pio-
neiras do Movimento 
Surdo de Jaboticabal. 
A solenidade foi uma 
alusão ao “Dia Munici-
pal do Surdo”, criado 
em 2018 e instituído 
no calendário de Even-
tos Oficiais do Municí-
pio por conta da Lei nº 
4.940, de 11 de Setem-
bro de 2018, de auto-
ria do vereador Dr. Edu 
Fenerich (Cidadania). O 
ato segue determinação 
do Decreto Legislativo 
nº 723/2019, também 
de autoria de Fenerich 
e aprovado por unani-
midade na Casa de Leis. 
Receberam o diploma 
comemorativo: Carlos 
Henrique do Amaral 
Vendramini, Célia Ma-
risa de Faria Taverna, 
Florivaldo de Jesus An-
tonino, Isabel Cristina 
Furlan, Maurício Alen-
car de Araújo, Silvana 
Leandro e Waldir Alves.

A CERIMÔNIA – Fene-
rich foi o primeiro da 
noite a discursar, para 
saudar os homenagea-
dos. O parlamentar, que 
implantou a interpreta-
ção em LIBRAS nas ses-
sões da Câmara Munici-
pal quando presidente 
da Casa e idealizou cur-
sos gratuitos em LIBRAS 
para o público ouvinte, 
destacou a importân-

cia da comemoração 
do Setembro Azul para 
a Comunidade Surda e 
relembrou a história da 
educação para surdos 
com seus avanços e re-
trocessos. Ainda em seu 
discurso, Fenerich con-
tou um pouco da histó-
ria de vida de cada ho-
menageado. “Todos eles 
arregaçaram as man-
gas e foram à luta para 
construírem sua própria 
trajetória de sucesso. 
E sendo os pioneiros, 
contribuíram para que 
os surdos de hoje pu-
dessem ter, ainda que 
em número reduzido, 
acessibilidade em Li-
bras nas instituições de 
ensino e ainda continu-
am batalhando por uma 
sociedade que respeite 

a cultura e a Identidade 
Surda”, manifestou Fe-
nerich. 

Após o pronuncia-
mento de saudação, um 
a um dos homenagea-
dos receberam o Diplo-
ma Comemorativo ao 
Dia Municipal do Surdo.

Aos 86 anos, Célia 
Marisa de Faria Taver-
na, uma das agracia-
das com a honraria, fez 
questão de vir de Goi-
ânia (GO), onde reside 
atualmente, para par-
ticipar da solenidade. 
Foi ela quem discursou 
em nome dos home-
nageados e relembrou 
os 45 anos de história 
da Escola Municipal de 
Educação Básica Espe-
cial (EMEBE) “Estrelinha 
Azul”, falou da cria-

ção da Associação de 
Pais e Amigos de Sur-
dos (APÁS), e destacou 
a importância da Lín-
gua Brasileira de Sinais 
para a comunicação do 
surdo. “LIBRAS é a Lín-
gua Brasileira de Sinais, 
com ela veio a inde-
pendência e igualdade 
do indivíduo surdo na 
sociedade, em todos 
os seus aspectos”, pon-
tuou Marisa, que tam-
bém compartilhou um 
pouco da biografia de 
cada homenageado. 

Depois foi a vez de 
Aline Barbosa Nunes 
discursar em LIBRAS, 
em nome da comunida-
de surda, com interpre-
tação da servidora do 
Legislativo, Virginia An-
tonino. “Quando reflito 

sobre a nossa História 
meu sentimento de em-
patia aflora. Pensar em 
tudo que vocês passa-
ram para que hoje nós 
jovens surdos tivésse-
mos oportunidade de 
acessibilidade nos estu-
dos, percebo, o quanto 
esta homenagem é me-
recida. Nós, jovens sur-
dos, temos por cada um 
de vocês uma imensa 
GRATIDÃO. Vocês são 
valiosos... A Luta aca-
bou? Não acabou. Ainda 
estamos em luta. O mês 
de Setembro, o nosso 
‘Setembro Azul’, simbo-
liza a nossa luta cons-
tante por nosso espaço 
na sociedade”, discor-
reu Aline. A jovem, que 
ficou surda ainda bebê, 
com 1 ano e meio, por 
conta de uma meningi-
te, quebrou o protocolo 
e, em um momento de 
surpresa, pediu para 
que todos os presentes 
unissem os pés. “Cal-
ma, não se assustem; 
os ouvintes se unem 
pelas mãos, certo? Nós 
surdos, pelos pés, para 
conseguirmos continu-
ar nos comunicando em 
Libras... partir de hoje, 
somos todos comunida-
de Surda. Surdos e Ou-
vintes por um mundo 
com igualdade de direi-
tos”, finalizou a jovem. 

Por sua vez, o Vice-
-Prefeito Municipal, Vi-
tório De Simoni (MDB), 
ocupou a tribuna para 
o seu pronunciamen-

to em nome do Poder 
Executivo. Ao iniciar o 
discurso, surpreendeu 
o público ao dar boa 
noite sinalizando em 
LIBRAS. Em sua fala, De 
Simoni ressaltou a im-
portância histórica da 
EMEBE Estrelinha Azul 
para Jaboticabal e para 
a comunidade surda, 
compartilhou sua visi-
ta à EMEB Senhora Apa-
recida, que realiza um 
trabalho de inclusão 
significativo na área da 
surdez, e da mesma for-
ma, destacou o trabalho 
realizado pela APÁS e 
pelo departamento da 
pessoa com deficiên-
cia, da prefeitura. “É a 
solenidade mais emo-
cionante que vivenciei”, 
afirmou Vitório, que en-
cerrou seu pronuncia-
mento com um poema 
de enaltecimento da 
importância da Língua 
de Sinais para os sur-
dos adquirirem com-
preensão de mundo. 

O 1º Secretário da 
Mesa Diretora da Câ-
mara, vereador Ednei 
Valêncio, que presidiu a 
sessão, lembrou de sua 
passagem pela EMEB 
Estrelinha Azul e igual-
mente parabenizou os 
homenageados.

A íntegra da sessão 
está disponível na WE-
BTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br) e também no canal 
da Câmara no YouTube 
(CMJaboticabal).

Ação social faz a alegria de crianças e adultos na 
COHAB II em Jaboticabal

A sexta edição do 
projeto “Diversão na 
Praça” atraiu centenas 
de crianças e adultos à 
Praça da Cohab II, em 
Jaboticabal, no domin-
go (29/09). A ação é 
realizada anualmente 
em alusão ao Dia das 
Crianças com o apoio 
de órgãos municipais, 
empresas da cidade e 
voluntários em um ato 
de ação social. 

Guloseimas como 
cachorro-quente, pipo-
ca, algodão doce, ge-
ladinho e refrigerante 
foram distribuídos a 
todos que participaram 
do evento. As crianças 
ainda puderam brincar 
no pula-pula, piscina de 
bolinha, escorregador 
inflável, além de passe-
ar na Carreta Cyclone. 

“Gostoso! Já faz umas 
três horas que estou 
aqui. Logo que iniciou 
eu vim com elas, e elas 
não param, estão brin-
cando”, contou Emília 
Lourenço, que levou a 
filha e as amiguinhas 
pela primeira vez para 
se divertir no projeto.

Também teve apresen-
tações da equipe Li Tchuó 
Pa Kung-Fu, comandada 
pelo mestre Valcir Al-
bieri, e da comunidade 
local, além da subida no 
pau de sebo. Já o mo-
mento fofura do dia ficou 
por conta do tradicional 
desfile para a eleição da 
Miss Simpatia, Miss Char-
me e Miss Beleza Mirim 
do bairro, comandado 
pelo narrador de rodeios 
Rubens Ramos. Cerca de 
50 crianças desfilaram 

orientadas pela profes-
sora Lúcia Fernandes.

Depois foi a vez da 
hora mais esperada pela 
criançada: o sorteio de 
10 bicicletas, frutos de 
doações de moradores 
da cidade, que comple-
tou o dia de “Diversão na 
Praça”.

“Posso te dizer que 
hoje é o dia mais feliz 
do ano pra mim, até 
mais do que o dia do 
meu aniversário. É uma 
alegria pra mim estar 
aqui presente. A gente 
encontra aqui crianças, 
jovens, idosos, que es-
peram da gente esse 
ato, que seja de inclu-
são social... Na minha 
época não tinha isso. 
Eu não tive oportunida-
de. É a realização de um 
sonho de criança”, ma-

nifestou Pretto Miran-
da, morador do bairro 
há quase 40 anos, e que 

hoje ocupa a presidên-
cia da Câmara Munici-
pal de Jaboticabal.

A galeria completa de 
fotos está disponível no 
Facebook da Câmara.

Inscrição para Incubadora de Empresas 
segue até terça-feira (08)

Unesp também está com inscrições abertas
Está acabando o prazo 

para os pequenos empre-
sários interessados em 
iniciar ou ampliar o seu 
negócio. A Incubadora de 
Empresas está com ins-
crições abertas para no-
vas empresas integrarem 
o programa de incubação 
até o dia 08 de outubro. 
É necessário se inscre-
ver pela internet, no link 
http://twixar.me/4Z71 . 

Os interessados devem 
participar do Worshop de 
Abertura: Formulário de 
Inscrição, que acontece. 
As propostas devem se-
guir o edital nº 02/2019, 
disponível no site http://

twixar.me/WZ71. 
“A 1ª etapa do proces-

so de seleção será par-
ticipar do Workshop de 
Abertura do processo 
seletivo. Haverá a apre-
sentação das incubado-
ras e esclarecimento de 
dúvidas sobre o proces-
so seletivo. A Incubadora 
de Empresas fortalece as 
empresas e disponibiliza 
espaços e suporte a ati-
vidade produtiva, crian-
do um habitat propício 
para inovações”, informa 
o presidente do Instituto 
Tecnológico de Jabotica-
bal - ITJ , Márcio Bellini.

A INOVAJAB - Incubado-

ra de Base Tecnológica da 
UNESP/FCAV e a Incuba-
dora de Base Empresarial 
de Jaboticabal, visam dar 
suporte às empresas no 
seu desenvolvimento e 
melhor capacitação, além 
de ampliar e construir re-
des de relacionamentos 
específicas e necessárias 
para o desenvolvimento 
de negócios.

Inscrições para o Wor-
shop de Abertura: Formu-
lário de Inscrição

Data do Workshop: 
09/10/2019

Local: Anfiteatro II – 
UNESP/FCAV

Horário: 18:30
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CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOÓLATRAS DE JABOTICABAL - CEREA

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2018 2017

Festa do Quitute 11.431           9.082            
Doações/Contribuições 12.258           9.140            
Campanha Pastel 4.220            2.120            
Campanha Sorvete 2.685            6.375            
Campanha Festa Junina 1.166            -                
Festa das Familias 600               -                
Receitas não Operacionais 21                 5                   

RESULTADO OPERACIONAL 32.380         26.722         

Despesas Gerais (17.998)         (21.380)         
Despesa - Festa do Quitute (6.178)           (3.796)           
Despesas Financeiras (1.020)           (957)              
Despesas Tribrutárias -                (60)                
Despesa - Eventuais Doados -                (173)              
Despesa - Campanha Pastel (1.298)           (1.051)           
Despesa - Campanha Sorvete (1.828)           (4.599)           
Despesa - Campanha Festa Junina (223)              -                
Despesa - Festa das Familias (95)                -                

TOTAL DAS DESPESAS (28.640)        (32.015)        

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 3.740           (5.294)          

JOÃO BASSI                           LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
FUNÇÃO: PRESIDENTE                                         CNPJ: 03.186.927/0001-56
CPF: 863.694.828-20                                                CRC: 2SP.026.168/0-8

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOLATRAS DE JABOTICABAL-CEREA

CNPJ 04.844.584/0001-32
DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 

DO  EXERCÍCIO DE 2018

31/12/2018 31/12/2017

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superavit do exercício 3.740              (5.294)            
(+) Depreciação 444                         416                         

SUPERAVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 4.184 (4.878)

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aplicações de Recursos 5.279-                      3.410-                      

Outros Créditos 807-                         3.823-                      

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 6.086-                      (7.233)

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 1.655              794                 
Contas a Pagar -                 -                 
Obrigações Trabalhistas -                 -                 
Outros Débitos 124                 -                 

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP 1.779 794                         

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (123) 11.317-                   

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado -                 670                 

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 670

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 (123) (10.647)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 2.696                      216                         

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (123)               (10.647)           
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 2.573                      2.696                      

JOÃO BASSI    LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
FUNÇÃO: PRESIDENTE                   CNPJ: 03.186.927/0001-56
CPF: 863.694.828-20                          CRC: 2SP.026.168/0-8

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOLATRAS DE JABOTICABAL - CEREA 

CNPJ: 04.844.584/0001-32

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

SALDO 
31/12/2016

SALDO 31/12/2017

8.469                    0 -5.294 0 3.176

SALDO EM 
31/12/2017

SALDO EM 31/12/2018

3.176 0 3.740 6.916

JOÃO BASSI               LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
FUNÇÃO: PRESIDENTE                               CNPJ: 03.186.927/0001-56
CPF: 863.694.828-20                                     CRC: 2SP.026.168/0-8

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

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOLATRAS DE JABOTICABAL - CEREA 
CNPJ: 04.844.584/0001-32

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

(Valores Expressos em Reais R$)

PATRIMÔNIO SOCIAL Ajuste Exercícios 
Anteriores

Superavit /// 
Deficit

FUNDO PATRIMONIAL 
(FUNDOS- INSTITUCIONAL 
e ESPECIAIS, DOAÇÕES E 

SUBVENÇÕES)

Total do Patrimônio 
Social

2018 2017 CIRCULANTE 2018 2017

CIRCULANTE 8.768             2.805              3.345             1.566               
Disponível Obrigações

Numerário 2.563                1.553                 Fornecedores 3.221                1.566                  
Banco Conta Movimento 10                    1.143                 Obrigações Trabalhistas -                    -                     
Total Disponível 2.573               2.696                 Outros Débitos -                    -                     

Outros Créditos e Direitos Receitas Diferidas -                    -                     
Banco Conta Aplicação 5.388                109                    Obrigações Tributárias 124                   -                     
Outros Créditos 807                  -                     
Total Outros Créditos e Direitos 6.195               109                    

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.493             1.936              PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 2.679             2.679              Rec. e Projetos/Subvenção -                 -                   

Móveis e Utensílios 2.679                2.679                 Recurso Projeto Comcriaja -                    -                     

Depreciação (1.186) (743) Fundo Patrimonial 6.916 3.176

Equipamentos de Informática 0 0 Fundo Patrimonial 3.176 8.469
Móveis e Utensílios (1.186) (743) Doações 0 0
Obras e Benfeitorias 0 0 Superavit/Déficit 3.740 (5.294)
Instalações 0 0
Equipamentos Eletrônicos 0 0
Imóveis 0 0
Instrumentos Musicais 0 0
Veículos 0 0

TOTAL DO ATIVO 10.261          4.742              TOTAL DO PASSIVO 10.261           4.742               

JOÃO BASSI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 863.694.828-20

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOLATRAS DE JABOTICABAL - CEREA
CNPJ: 04.844.584/0001-32

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

ATIVO PASSIVO

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

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

MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

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

CPF: 028.461.048-83

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

              

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 

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

MAURÍLIO BENEDITO DELFINO

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

                        

(10.647)          
                     

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

                          LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
                                        CNPJ: 03.186.927/0001-56

FUNÇÃO: PRESIDENTE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

                          LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOOLATRAS DE JABOTICABAL - CEREA 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 01/01 a 31/12/2018

NOTA 1– CONTEXTO OPERACIONAL 
1.1 A organização da sociedade civil CENTRO DE RECUPERAÇÃO ALCOÓLATRAS DE JA-

BOTICABAL - CEREA, inscrita no CNPJ sob nº 04.844.584/0001-32, é pessoa jurídica de direito pri-
vado, constituída sob a forma de associação, com sede na Rua Prof Valdir Pedro Morano nº 640, Cep 
14.883-281, Vila Santa Tereza, em Jaboticabal, Estado de São Paulo. A entidade é administrada por uma 
diretoria colegiada, com mandato trienal e as contas são analisadas e fi scalizadas por conselho fi scal. Sua 
natureza social e econômica é de caráter benefi cente e fi lantrópico e sem fi ns lucrativos ou econômicos, 
proporcionando aos usuários a prestação de serviços totalmente gratuitos.

Tem como fi nalidade o combate ao alcoolismo outras drogas lícitas ou ilícitas; o esclarecimento, a 
difusão e a expansão do movimento antifumo e da propaganda sem bebida alcoólica, etc. NOTA 2– CRI-
TÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA As receitas e despesas são apuradas pelo regime 
de competência, evidenciadas com e sem gratuidades e identifi cadas pelas atividades desenvolvidas pela 
entidade de forma segregada; 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); 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 assis-
tenciais. Há despesas administrativas para execução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, 
assim como despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuários é realizado totalmente 
de forma gratuita. NOTA 3– TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL COFINS–  Sujeito Ativo 
da Obrigação Tributária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 971,40; ISS 
– Ativo da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal no valor da renúncia obtida 
de R$ 970,78.Valor da Renúncia do IRPJ R$ 561,01 – Valor da Renúncia da CSLL R$ 336,60 NOTA 
4– RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA - Não se aplica. NOTA 5– RECURSOS COM RES-
TRIÇÃO - Não se aplica. NOTA 6– EVENTOS SUBSEQUENTES - Nihil. NOTA 7– OBRIGAÇÕES 
DE LONGO PRAZO – GARANTIAS - Nihil. NOTA 8– SEGUROS CONTRATADOS - Nihil. NOTA 
9– EVIDENCIAÇÃO RECEITA x DESPESA - Não se aplica. NOTA 10– IMOBILIZADO-REGISTRO 
CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO. 10.1 Imobilizado: Os bens do ativo imobilizado 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 RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS 12.1 
Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos próprios.

1/2 

 

 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL 

 
1 - Ativo 
1.1 Disponível 

  2018  2017 

Caixa  2.562,92 1.552,58 

Banco do Itaú – c/c 1002-5 10,00 1.143,28 

TOTAL 5.572,92 2.695,86 

 
1.2 Aplicações Financeiras 

  2018  2017 

Banco do Itaú – Recursos Livres  5.387,82 109,23 

TOTAL 5.387,82 109,23 

 
1.3 Outros Créditos 

  2018  2017 

Adiantamento a Fornecedores  207,49 0,00 

Outros Valores a Receber 600,00 0,00 

TOTAL 807,49 0,00 

 
1.4 Ativo Não Circulante 
1.4.1 Imobilizado 

  2018  2017 

Móveis e Utensílios 2.679,00 2.679,00 

(-) Depreciação -1.186,42 -742,54 

TOTAL VALOR ORIGINAL 2.679,00 2.679,00 

(-) Total da Depreciação -1.186,42 -742,54 

TOTAL 1.1492,58 1.936,46 

 
 
2 – PASSIVO 
2.1 Obrigações 

  2018  2017 

Fornecedores 3.220,94 1.565,72 

Obrigações Tributárias 124,00 0,00 

TOTAL 3.344,94 1.565,72 

 
2.6 Fundo Social (Patrimônio Social) 

  2018  2017 

Fundo Institucional 3.175,83 8.469,36 

Resultado Exercício em curso  3.740,04 -5.293,53 

TOTAL 6.915,87 3.175,83 

 
 

 
Jaboticabal, 31 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 
 

 

_____________________________________ 
 
_________________________________ 

JOÃO BASSI  
 

LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
 

PRESIDENTE 
 

2SP026.168/O-8 

CPF: 863.694.828-20 
 

MAURILIO BENEDITO DELFINO 

    
CONTADOR CRC 1SP158.104/O-6 
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Jaboticabal avança em políticas públicas para idosos

A Prefeitura de Jabo-
ticabal está fazendo a 
lição de casa com mui-
ta dedicação. O prefeito 
José Carlos Hori rece-
beu o Selo Intermediá-
rio Amigo do Idoso na 
segunda-feira (01), no 
Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo. O 
governador João Dória 
reconheceu as ações 
adotadas pela prefeitu-
ra nos últimos meses.

A certificação valo-
riza municípios pau-
listas que apresentam 
ações voltadas ao bem-
-estar. “O Fundo Social 
e a Secretaria de Desen-
volvimento Social de-
senvolvem um bonito 
trabalho com as pes-
soas com mais de 60 
anos. O Brasil registra 
uma tendência de cres-
cimento da população 
idosa e em Jaboticabal 
não será diferente. Es-

tamos trabalhando para 
proporcionar um enve-
lhecimento com quali-
dade de vida, respeito 
e amor. A Adriana é o 

meu braço direito nesta 
missão tão nobre”, dis-
se Hori.

Entre os avanços em 
Jaboticabal destacam-

Município “sobe mais um degrau” e melhora a qualidade de vida 
e inclusão na terceira idade

-se ações realizadas 
nos Centros de Refe-
rência de Assistência 
Social (CRAS), com in-
clusões em programas, 

e em parcerias com a 
Secretaria de Saúde e o 
Centro de Convivência 
do Idoso (Terceira Ida-
de).

Selo - O selo foi criado 
com o objetivo de esti-
mular os municípios 
a implantarem diver-
sas ações referencia-
das pelo Programa São 
Paulo Amigo do Idoso. 
A premiação é dividida 
em 3 categorias: Selo 
Inicial; Intermediário e 
Pleno. Jaboticabal con-
quistou o selo inicial 
em março deste ano. 

12ª melhor cidade - 
O Instituto de Longevi-
dade Mongeral Aegon, 
em parceria com a FGV, 
pesquisou 348 muni-
cípios brasileiros que 
têm entre 50 mil e 100 
mil habitantes. Como 
resultado, o Índice de 
Desenvolvimento Ur-
bano para Longevidade 
mostra a boa qualidade 
de vida e aponta Jabo-
ticabal como a 12ª me-
lhor cidade para enve-
lhecer no Brasil.


