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Jaboticabal inicia a Campanha 
do Agasalho 2020

Mais do que nunca o 
Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) precisa 
do apoio da popula-
ção para o sucesso da 
Campanha do Agasa-
lho 2020 que vai até 08 
de junho. As caixas de 

Av. General Glicério, 315 
16 3202-6232 16 99226-1203

PRODUTO

100%
BRASILEIRO

Nesses dias de quarentena 
devemos zelar pela nossa saúde

Purificadores 
A PARTIR DE:

 10 x 
70,00R$

Nesse período de pandemia, Fundo Social preparou um sistema 
diferente para arrecadação dos agasalhos

coleta já estão sendo 
distribuídas em vários 
pontos de fácil acesso. 

“Esse ano preparamos 
uma campanha diferen-
te. Como não podemos 
fazer o arrastão, distri-
buímos pontos por toda 

cidade. As viaturas da 
Polícia Militar também 
estão autorizadas a rece-
ber as doações. Pedimos 
que, as pessoas doem 
preferencialmente co-
bertores e agasalhos”, 
comenta a presidente 

do FSS e primeira-dama, 
Adriana Hori.

Coni ra os pontos de 
arrecadação:

• Auto Posto Pe-
trus

• Auto Posto Cali-
fórnia

• Batalhão da Polí-
cia Militar

• Delegacia de De-
fesa da Mulher

• Tiro de Guerra
• Fundo Social de 

Solidariedade
• Prefeitura de Ja-

boticabal
O Fundo Social i ca 

na Avenida do Carmo, 
242, Centro. Para mais 
informações, os tele-
fones de contato são: 
(16) 3202-8994 ou (16) 
3203-3398.
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Setor imobiliário adota até realidade virtual 
para driblar restrições da pandemia

Mesmo com o setor 
da construção civil in-
cluída na lista de ati-
vidades essenciais em 
tempos de pandemia e 
com as obras em plena 
atividade, o mercado 
imobiliário tem senti-
do os rel exos do isola-
mento social no volume 
de vendas dos imóveis, 
que caiu sensivelmente 
no período de quaren-
tena.

Com consumidores 
coni nados e muitos de-
les com medo de sair de 
casa em busca de uma 
boa compra, a alterna-
tiva do setor imobiliá-
rio foi usar a tecnologia 
para fazer negócios. E 
as opções vão desde fa-
zer pelo computador o 
atendimento que antes 
era presencial até usar 
a realidade virtual para 
“levar” o cliente até aos 
imóveis.

“A i nalização do ne-
gócio e a assinatura do 
contrato são feitas for-
ma totalmente digital, 
sem que cliente precise 
sair de casa e sem que 
seja necessário impri-
mir uma única folha de 
papel. Tudo é feito to-
talmente online, rápido 
e prático”, explica Fred 
Escobar, diretor comer-
cial de uma construtora 
de Bauru (SP).

A nova realidade im-
posta pelas mudanças 
de rotina a partir da si-
tuação de crise na saúde 
enfrentada pelo mundo 
todo ajudou as empre-
sas a buscar novas for-
mas de trabalhar. E, em 
alguns casos, o novo 
jeito de trabalhar tem 
dado certo e até facili-
tado as negociações.

Segundo o diretor de 
habitação econômica 
da Regional do Secovi 
de Bauru, Bruno Pego-
rin, até mesmo os agen-

tes i nanceiros têm per-
mitido que os contratos 
possam ser assinados 
fora do ambiente ban-
cário, algo que não era 
permitido até então.

A tecnologia também 
vem ajudando o setor 
voltar a vender. Uma 
construtora de Bauru 
já usava óculos de re-
alidade virtual como 
forma de permitir que 
seus clientes i zessem 
um “passeio” digital 
para conhecer o aparta-
mento por dentro.

Mas como evitar o 
contato tem sido im-
portante nesse período 
de isolamento social, os 
vendedores da era di-
gital agora conseguem 
compartilhar um link 
com o interessado na 
compra para ele pos-
sa fazer um tour pelo 
apartamento desejado 
na tela do celular.

“Esse método tem 
funcionado porque as 
pessoas i cam receo-
sas de ir até a imobili-
ária ou até à obra para 
fazer a visitação. Com 
esse tipo de tecnologia 
ela consegue se imagi-
nar dentro do imóvel”, 
explica o empresário 
Alfredo Neme, dono de 
uma construtora em 
Bauru.

A comprovação de 
que a tecnologia ajuda 
é feita através do re-
lato da promotora de 
vendas Priscila Raquel 
Maraston, que conse-
guiu comprar o seu tão 
sonhado imóvel apenas 
pela internet, sem sair 
de casa.

Segundo ela, foi ne-
cessário apenas acessar 
o guia virtual de uma 
construtora para que 
ela se convencesse de 
que aquele era o imó-
vel ideal. Com a esco-
lha dei nida, e também 
sem sair de casa, Prisci-
la assinou o contrato e 
fechou o negócio.

fonte: https://
g1.globo.com/sp/sao-
-jose-do-rio-preto-ara-
catuba/mercado-imo-
biliario-do-interior/
noticia/2020/05/20/
setor-imobiliario-adota-
-ate-realidade-virtual-
-para-driblar-restrico-
es-da-pandemia.ghtml

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

RECANTO MENINA                   CNPJ: 68.322.189/0001-72

(Declarada de utilidade pública, conf.Lei Municipal 2627/98 e portaria Federal 2163/2008)

Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

      ATIVO       PASSIVO

Circulante 23.439,42                       Circulante 27.094,51                  

Bancos/Caixa 23.439,42                       Obrigações Trabalhistas 20.801,32                  

Adiantamentos -                                      Credores Diversos 6.293,19                    

Não Circulante 448.134,61                     Patrimônio Líquido 444.479,52                

Imobilizado 448.134,61                     Patrimônio Líquido 448.416,97                

 Deficit do Período (3.937,45)                   

TOTAL DO ATIVO 471.574,03              TOTAL DO PASSIVO 471.574,03          

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Patrimônio Social Outras Reservas Ajustes Patrimonial  Patrimônio Líquido

Saldo em 31/12/2018 448.416,97 0,00 0,00 448.416,97

Aumento do Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Deficit do Período -3.937,45 0,00 0,00 -3.937,45

Saldos Finais 444.479,52 0,00 0,00 444.479,52

Demonstração do Resultado do Período
       Receitas Brutas Total: 519.278,80 C

Receita Líquida 519.278,80 C
Superavit Bruto 519.278,80 C
(-) Despesas Financeiras Total: 11.234,86 D

(-) Despesas com Pessoal Total: 332.901,86 D

(-) Outras Despesas Operacionais Total: 179.863,69 D

(+) Receitas Financeiras Total: 784,16 C

= Deficit Operacional -3.937,45 D
(-) Outras Despesas Total: 0,00 D

= Deficit do Período -3.937,45 D

Movimento do Período

Notas Explicativas
I - CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO
O Recanto Menina é uma associação sem i ns lucrativos, benei cente, constituída 

em 05 de Abril de 1.993, por tempo indeterminado, com sede e foro , na cidade de 
Jaboticabal-SP e tem por i nalidade promover a assistência e ou reabilitação social, 
cultural e psicológica de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com 
vínculo familiar(irmãos), que não têm o sui ciente respaldo familiar, proporcionan-
do-lhes uma vida mais digna e preparando-as para a responsabilidade de um futuro 
mais promissor, de acordo com o

Estatuto da criança e do adolescente.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM 

ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.
As demonstrações i nanceiras da Entidade foram elaboradas e estão apresen-

tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as 
peculiaridades ligadas às entidades sem i ns lucrativos em consonância à ITG2002

- Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO
As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de caixa.
NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações i nanceiras, registra-

das pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a 
data do balanço, não superando o valor de mercado.

NOTA 05 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSI-
CAS E OU PESSOAS JURÍDICAS.

Física/Jurídica: R$ 135.556,88
NOTA 06 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO 

PODER PÚBLICO/CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.
Recursos recebidos do poder público:
Federal R$ 23.333,31
Estadual R$ 76.325,96
Municipal R$ 42.993,04
Comcriaja R$ 30.075,92
Recursos oriundos de campanhas:
Campanhas: R$ 210.993,69
NOTA 07 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA 

FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTA-
TUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO 
PATRIMONIAIS.

NOTA 08 - NAS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS RECEITAS 
E AS GRATUIDADES OFERECIDAS, QUE ESTÃO RESPALDADAS EM DO-
CUMENTAÇÃO HÁBIL E COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL.

Presidente: ANDRÉ LUIZ CORREGLIANO 
Tesoureiro: MASSASHI SOBUE 
Contador: JOÃO UMBERTO LORENZON (CRC 1SP116746/O-5)

PARECER DO CONSELHO FISCAL:
Procedemos o exame e análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração de 

Resultado acima, tendo concluído que os mesmos refl etem adequadamente as po-
sições patrimoniais e i nanceiras da entidade, pelo que, por unanimidade de votos, 
aprovamos os referidos relatórios. Jaboticabal, 22 de Abril de 2020. Juliana Bellin-
gieri, Norilvaldo de Oliveira e Daiane Aparecida

Elias Cintra.

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

telefones fixos da localidade de Usina Santa Adélia tiveram seu funcionamento prejudicado 

de 16/05/2020 às 19h13 até 17/05/2020 às 09h10. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Simplesmente linda

A new face Bian-
ca Félix representada 
pela renomada First 
Models é simplesmen-
te linda.

Traduzindo, new 
face signii ca “rosto 
novo” — e é justamen-
te isso que essa ex-
pressão quer dizer. As 
modelos classii cadas 
como New Face são 
aquelas que acabaram 
de aterrissar no seg-
mento da moda.

Aos 16 anos de ida-
de a bela tem uma be-

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Para manter as vendas de imóveis respeitando o 
distanciamento social, construtoras e imobiliárias 

tiveram que se adequar e aprender a fazer negócios 
usando a internet e a tecnologia.

P/ 
LUCAS RAMOS

leza distribuída sobre 
1,77 de altura, e tem 
tudo para arrasar.

Alguém aí duvida?  
Nós não!

De olho nela!

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. GENERAL GLICÉRIO,569 CENTRO- JABOTICABAL/SP
FONE: (16) 3209-1500 - E-MAIL: saude@jaboticabal.sp.gov.br 

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal convida para Audiência Pública da Secretaria
Municipal da Saúde que será realizada no dia 27/05/2020 às 19.30h, transmitida ao
vivo pela Câmara Municipal de Jaboticabal, sem a presença de público devido a
pandemia ocasionada pela  COVID-19.
Na  ocasião  serão  apresentados  os  dados  do  Primeiro  Quadrimestre  de  2020
referentes a oferta, produção e prestação de contas dos serviços de saúde SUS do
Município.
A Audiência poderá ser assistida pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br

Jaboticabal, 22 de maio de 2020
        João Roberto da Silva
  Secretário Municipal da Saúde

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Jaboticabal convida para Audiência 
Pública da Secretaria Municipal da Saúde que será realizada no 
dia 27/05/2020 às 19.30h, transmitida ao vivo pela Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, sem a presença de público devido a pande-
mia ocasionada pela COVID-19.

Na ocasião serão apresentados os dados do Primeiro Quadri-
mestre de 2020 referentes a oferta, produção e prestação de contas 
dos serviços de saúde SUS do Município.

A Audiência poderá ser assistida pelo site www.jaboticabal.
sp.leg.br

Jaboticabal, 22 de maio de 2020

 João Roberto da Silva

 Secretário Municipal da Saúde
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Câmara de Jaboticabal aprova três projetos; dois 
recebem pedido de vista e um é rejeitado

HMSI registra grande incidência de síilis entre puérperas

Três projetos de lei 
foram aprovados em 
sessão ordinária na 
segunda-feira (18/05), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal. No to-
tal, seis projetos foram 
apreciados após a in-
clusão de três matérias 
na Ordem do Dia, assi-
nadas pela maioria dos 
vereadores.

Entre os projetos 
aprovados por unani-
midade está o PL nº 
317/2020, de autoria 
do vereador Beto Ariki, 
previsto originalmente 
na pauta de votação, e 
que proíbe incentivos 
iscais a empresas que 
tenham envolvimento 
em corrupção de qual-
quer espécie ou no ato 
de improbidade admi-
nistrativa por agente 
público em Jaboticabal.

Também foram apro-
vados de forma unâni-
me o Projeto de Lei nº 
326/2020, de autoria 
do vereador Samuel 
Cunha, que reconhece 

Dos 39 partos realiza-
dos pelo Hospital e Ma-
ternidade Santa Isabel 
de gestantes do Sistema 
Único de Saúde - SUS 
entre 24 de abril e 19 de 
maio, um total de 9 as 
gestantes apresentaram 
testes positivos para a 
síilis e quatro recém-
-nascidos  apresenta-
ram neurossíilis,  uma 
complicação da doen-
ça, que surge quando 
a bactéria Treponema 
pallidum invade o sis-
tema nervoso, atingin-
do o cérebro, meninges 
e medula espinhal. Esta 
é uma das principais 
causas de óbitos de re-
cém-nascidos em todo 
o mundo.

Os números são con-
siderados alarmantes 

a prática de atividade 
física e do exercício fí-
sico como essenciais 
para a saúde da popu-
lação jaboticabalense, 
e possibilita a realiza-
ção deles em espaços 
públicos e também pri-
vados, como em acade-
mias; e o Projeto de Lei 
nº 327/2020, de autoria 
do vereador Pepa Servi-
done, que denomina de 
“Rosa Mantovani Celes-
tino” a área pública de 
“Sistema de Recreio” lo-
calizado ao lado da Av. 
Dr. Lafranchi. Ambas 
proposições foram in-
clusas na pauta de vo-
tação e agora seguem 
para sanção ou veto do 
prefeito municipal José 
Carlos Hori.

Já o PL nº 277/19, 
de autoria do verea-
dor Ednei Valêncio, 
previsto originalmen-
te na Ordem do Dia, 
que proíbe a soltura de 
qualquer tipo de fogos 
de artifício e artefatos 
pirotécnicos que pro-

duzam estampido, seja 
em eventos públicos 
ou privados, em Jabo-
ticabal, recebeu pedi-
do de vista pelo prazo 
máximo regimental (10 
dias) solicitado pelo 
vereador Beto Ariki. 
Outro projeto que re-
cebeu pedido de vista, 
também pelo prazo má-
ximo regimental, desta 
vez solicitado pelo ve-
reador Paulo Henrique, 
foi o Projeto de Lei nº 
329/2020, de autoria 
da Mesa Diretora, que 
revoga o artigo 4º da 
Lei 4873, de 09 de ou-
tubro de 2017. A pro-
posta da matéria, que 
foi incluída na pauta 
de votação, retoma o 
texto original da Lei nº 
4677/2015, que dispõe 
sobre a Estrutura e o 
Quadro de Servidores 
do Poder Legislativo, 
permitindo que não só 
ocupantes de cargo de 
provimento efetivo de 
nível superior possam 
ocupar cargos de dire-

tor de departamento, 
mas também os de ní-
vel médio (desde que 
com formação em nível 
superior). Os dois pro-
jetos devem retornar 
para votação na próxi-
ma sessão ordinária, 
marcada para o dia 1º 

de junho.
Por im, o PL nº 

320/2020, que reajus-
tava em 4% o valor do 
auxílio alimentação e do 
auxílio transporte dos 
servidores públicos da 
Câmara Municipal, para 
reposição da perda in-

lacionária, foi rejeitado 
em 1º discussão e vota-
ção por unanimidade e 
segue para apreciação 
em 2º turno.

A íntegra da sessão 
está disponível na WEB-
TV da Câmara (tv.cama-
rajaboticabal.sp.gov.br).

pela Enfermeira obs-
tetra, coordenadora 
da Maternidade, Pris-
cila Ribeiro Amaral. A 
ocorrência da síilis foi 
notiicada pelo HMSI à 
Secretaria Municipal de 
Saúde em ofício enca-
minhado pelo Hospital 
no dia 18 de maio, já 
que as gestantes conta-
minadas são do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

Os quatro recém-nas-
cidos, que apresentaram 
neurossíilis, permane-
ceram internados para 
receber medicamento 
administrado de forma 
intravenosa ao longo de 
dez dias. Proissionais 
do corpo de enferma-
gem do HMSI partici-
param do curso sobre 
cateter central de inser-

ção periférica no ano de 
2019, que os capacitou 
para essa intervenção 
e nos recém-nascidos, 
porém esse material de 
alto custo não é repas-
sado pelo gestor muni-
cipal ao Hospital, agra-
vando o já dramático 
quadro de déicit cau-
sado pelo atendimento 
prestado ao SUS. 

Teste

O teste para a síilis 
faz parte do protoco-
lo do pré-natal da rede 
pública e privada de 
saúde e é realizado no 
primeiro trimestre de 
gravidez, por solicita-
ção do ginecologista e 
obstetra responsável 
pela atenção a gestan-
te, assim como outros 
testes de doenças sexu-

almente transmissíveis.
Quando a gestante, 

em trabalho de parto, é 
recepcionada pela equi-
pe médica e de enfer-
magem de plantão do 
HMSI, é colhido sangue 
para testar a titulação 
da bactéria.

O Departamento de 
Pediatria está extrema-
mente preocupado com 
o número de casos que 
vem aumentando ano a 
ano, esclarece o médi-
co Pediatra Nereu Ro-
dolfo Krieger da Costa, 
que integra o Serviço de 
Obstetrícia e Neonato-
logia do HMSI.

‘Em muitos casos te-
mos observado que a 
doença não foi tratada 
corretamente, acredi-
tamos que falta infor-
mação sobre a doença 
para mãe e o parceiro. 
No momento do nas-

cimento, muitas delas 
julgavam que a síilis 
não causariam prejuízo 
ao bebê. Também con-
sidero que a busca ati-
va para o tratamento da 
mãe e do pai ou parcei-
ro é essencial’, informa 
a coordenadora da Ma-
ternidade.

A síilis congênita 
pode ser prevenida e 
tratada facilmente – 
desde que o diagnósti-
co e o tratamento sejam 
oferecidos às gestantes 
de forma oportuna du-
rante o atendimento 
pré-natal. É preciso que 
todo o sistema de saú-
de que realiza exames 
pré-natais no município 
esteja alerta para esta 
realidade. É importan-
te também testar e tra-
tar os parceiros sexuais 
das gestantes com síi-
lis, para interromper a 

cadeia de transmissão, 
salienta a enfermeira 
obstetra.

IST

A síilis é uma das 
infecções sexualmen-
te transmissíveis (IST) 
mais comuns em todo o 
mundo. Se uma mulher 
grávida infectada não 
receber tratamento pre-
coce adequado, pode 
transmitir a infecção 
para o feto, resultando 
em baixo peso ao nas-
cer, nascimento prema-
turo, aborto, natimorto 
e manifestações clíni-
cas precoces e tardias 
(síilis congênita).

A síilis congênita é a 
segunda principal cau-
sa de morte fetal evitá-
vel em todo o mundo, 
precedida apenas pela 
malária, de acordo com 
a Organização Mundial 
da Saúde – OMS.

ERRATA
Na edição Nº 1986 de 02/05/2020 foi publicado o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-

BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia de Jaboticabal. 

Onde se lê: 
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 

– Jaboticabal/SP, no dia 03 de JUNHO de 2.020, às 09h00...

LEIA-SE:... 
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 

– Jaboticabal/SP, no dia 15 de JULHO de 2.020, às 09h00...

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal – AREA, no uso de 
suas atribuições estatutárias e de acordo com o Capítulo VI, Artigo 51 e Capítulo IV 60 §4 do Estatuto 
aprovado no dia 13/03/2017 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurí-
dicas de Jaboticabal/SP, micro ilmado sob o n. 004954, convoca os seus Associados, quites em pleno 
gozo de seus direitos, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede 
social, sita na Av. Carlos Berchieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 03 de JUNHO de 2.020, às 09h00 
com presença de 2/3 dos sócios em primeira convocação, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos 
após, com qualquer número de sócios presentes, com o objetivo de eleger a Diretoria Executiva, que re-
gerá os destinos da Entidade durante os exercícios de 2021 à 2023. As chapas concorrentes deverão ser 
registradas na secretaria da AREA e ou através do email assoeng@areajaboticabal.org.br, nos primeiros 
15 dias, a partir da data de publicação do presente instrumento, podendo ser eleito a qualquer cargo 
todo Associado Efetivo, em pleno gozo de seus direitos e sem débito com a Tesouraria da Entidade, 
com pelo menos 12 (doze) meses de Associação comprovados através da Secretaria e de acordo com 
Capítulo II; Artigo 14 I do Estatuto Social.

Diretoria AREA
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Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabal 
  

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. , Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, COMUNICA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais: 

- Anualmente, no mês de abril é realizada a Assembleias Geral dos Sócios para aprovação do 
relatório das atividades; aprovação do balanço financeiro descritivo da receita e da despesa 
e do patrimônio social. 

Em virtude dos decretos do governador João Doria que colocaram todo o Estado em 
quarentena, a unidade da AREA estará fechada, visando evitar aglomeração. 

Sendo assim, informamos que todos relatórios estarão disponíveis para consulta e poderão 
ser solicitados na secretaria da AREA assim que o atendimento for normalizado. 

 

 

      

E-mail: assoeng@areajaboticabal.org.br 
Av. Carlos Berchieri nº: 300 – Centro – CEP 14870-010 – Jaboticabal – Tel./Fax: (16) 3203-1605 

O Presidente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Jaboticabal – AREA , com sede à Av. Carlos Berchieri, 300, Centro, Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. , Inscrição Estadual Isenta, no uso das 
atribuições, COMUNICA seus associados, no uso e gozo de seus direitos sociais: 

- Anualmente, no mês de abril é realizada a Assembleias Geral dos Sócios para aprovação do 
relatório das atividades; aprovação do balanço financeiro descritivo da receita e da despesa 
e do patrimônio social. 

Em virtude dos decretos do governador João Doria que colocaram todo o Estado em 
quarentena, a unidade da AREA estará fechada, visando evitar aglomeração. 

Sendo assim, informamos que todos relatórios estarão disponíveis para consulta e poderão 
ser solicitados na secretaria da AREA assim que o atendimento for normalizado. 
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