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Curso de Preparação para Gestantes está 
com inscrições abertas

A Secretaria de Saúde informa que estão abertas as 
inscrições para o Curso de Preparação para Gestantes. 
As interessadas devem se inscrever até 30 de março 
nas unidades de saúde do município.

Interessados já podem procurar 
o CIAF mais próximo

Várias atividades acontecem de 5 a 14 de março

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
Jaboticabal desenvolve 
programação especial

Para celebrar o Dia Inter-
nacional da Mulher, come-
morado em 8 de março, a 
Prefeitura de Jaboticabal 
preparou uma programa-
ção especial. De 5 a 14 de 
março, exposições, servi-
ços e música darão o tom 
da festa.

Saúde pede atenção 
redobrada para 

evitar mais casos 
de chikungunya e 

dengue

A luta contra o mosquito Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre ama-
rela é contínua. Objetos e embalagens a céu aberto po-
dem acumular água e servir de criadouro para o trans-
missor. 

Reunião ocorrida quinta-feira (1º), marca 
o compromisso e a união de esforços de 
diferentes segmentos da sociedade em 

pról da população

Prefeitura, Ministério Público, 
entidades e Legislativo 
juntos por Jaboticabal

A nova sede da Secretaria de Assistência Social sediou um 
momento importante para Jaboticabal. Representantes de 
diversos segmentos estiveram presentes, fi rmando o com-
promisso com o trabalho social desenvolvido por nossas 
entidades.
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Dia Internacional da Mulher é 
celebrado na Câmara de Jaboticabal 

com histórias de superação
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Estreia fi cou por conta da roda de samba dos “Moiado”

Pelo segundo ano consecutivo, Jaboticabal sediará um 
dos mais importantes encontros do interior paulista, em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Apresentação única acontece em 11 de março, no 
estacionamento da Concha Acústica

Na primeira edição de 2018, Quinta no 
Museu reúne bom público

Encontro Feminino de Capoeira 
acontece em Jaboticabal

FAE promove Congresso Técnico do 
Torneio 1º de Maio

Jaboticabal recebe Circuito 
CPFL Parklet Musical

A apresentação do 
grupo “Os moiado” foi 
uma grata surpresa para 
os frequentadores do 
jardim do Museu Histó-
rico na noite de quinta-
-feira. Com um reper-
tório bastante variado, 
que misturou grandes 
clássicos, músicas atu-
ais e releituras, o gru-
po colocou todo mundo 

Realizado pela Asso-
ciação Cultural de Capo-
eira “Ginga que Educa”, 
com o apoio da ONG 
Amor Solidário e da Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio de Departa-
mento de Cultura, o 2º 
Encontro Feminino de 
Capoeira “Mulher que 
tem Dendê” acontece-
rá no dia 11 de março, 
a partir das 8h, Ginásio 
de Esportes “Edno Perei-
ra dos Santos” (Jatobá).

“Mais de 70 mulhe-
res de diversas cidades 
do Estado, dentre elas, 
Bauru, Barra Bonita, 
Marília, Pitangueiras, 
Barretos, Bebedouro, 
Monte Alto, Pontal, par-
ticiparam, servindo de 
exemplo para que ou-
tros encontros aconte-
cessem na região. A Pre-
feitura de Jaboticabal 
se orgulha em apoiar 
tal iniciativa”, declara o 
diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

Sob a organização de 
Rita Oliveira e supervi-
são geral de Flávio Luz, 
o encontro terá além de 
outras atividades, uma 
vivência com a Mestra 
Ana Paula Borges, da 

Aconteceu na noi-
te de quarta-feira (6) o 
Congresso Técnico do 
Torneio 1º de Maio, de 
Jaboticabal. Represen-
tantes de equipes de 
futebol estiveram pre-
sentes discutindo o re-
gulamento e também a 
data início do torneio.

“Foi acordado entre 
todos os presentes que 
o campeonato começa 

Está tudo organizado 
para o 1º Parklet Móvel 
da América Latina. Em 
Jaboticabal, o projeto 
conta com a participa-
ção de Kainã Bragiola, 
com um repertório bas-
tante variado e de soro-
nidade singular. A apre-
sentação está marcada 
para as 18h30.

“Jaboticabal está 
aberta a parcerias e a 
CPFL oferece uma op-
ção diferente para o 
público. Março come-
ça agitado e, em breve, 
vamos anunciar mais 
novidades”, afi rma o di-
retor de Cultura, José 
Mário de Oliveira

O projeto - O Circuito 
CPFL Parklet Musical é 
viabilizado com incenti-
vo do Governo do Estado 
de São Paulo por meio do 
ProAC ICMS, com patro-
cínio do Instituto CPFL 
e parceria da prefeitura. 
A produção executiva 
é assinada pela Colche-

para sambar.
“O Brasil é um país 

muito rico, principal-
mente em sua plurali-
dade cultural. O Quinta 
no Museu é prova disso, 
abrindo espaço para o 
rock, samba, rap, mpb, 
gospel e todos aqueles 
que pretendem apre-
sentar o seu trabalho. 
Acredito que 2018 não 

poderia ter começado 
melhor”, afi rma o dire-
tor de Cultura, José Má-
rio de Oliveira.

O Quinta no Museu 
acontece quinzenal-
mente, sempre das 
19h30 às 22h. Bandas 
interessadas podem 
procurar o Departamen-
to de Cultura ou ligar 
para (16) 3202-8323.

CULTURA

GAZETA ESPORTES

cidade de São Bernardo 
do Campo. “Pretende-
mos realizar a troca de 
experiências, promo-
ver o empoderamento 
feminino, e com isso 
manter viva a memória 
de várias mulheres que 
fazem parte da história 
do Brasil, mas, que pou-
co são citadas quando 
tais histórias são conta-
das, além é claro, de ser 
uma oportunidade de 
valorizar e homenagear 

as mulheres da atuali-
dade, sejam elas capo-
eiristas ou não”, explica 
Rita Oliveira.

“Esse movimento de 
empoderamento é mui-
to importante para as 
mulheres numa socie-
dade onde ainda se en-
frenta a violência con-
tra o público feminino, 
a exploração sexual, 
descriminação e a des-
valorização”, fi naliza 
Rita Oliveira.

te Projetos Culturais, e 
a iniciativa ainda conta 
com a parceria da Soul 
Urbanismo.

Depois de Jabotica-

bal, o Circuito seguirá 
para Matão, Bauru, Jau, 
Barra Bonita e outras ci-
dades do interior.

Foto: Bruno Motta 

dia 8 de abril e o térmi-
no será em 8 de maio. 
Por isso, a importância 
da presença dos repre-
sentantes para que se 
possa conversar, deba-
ter regras e ideias para 
o certame”, comenta o 
responsável pela Fun-
dação de Amparo ao Es-
porte (FAE), Fábio Bor-
tolossi.

As equipes podem se 

inscrever para o campe-
onato até 21 de março, 
no Ginásio de Espor-
tes “Alberto Bottino”. O 
sorteio para o chavea-
mento dos confrontos 
acontecerá no dia 26 de 
março, às 19h, no audi-
tório da Prefeitura.

Mais informações 
pelo (16) 3202-0587.
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TEMOS QUE NOS LIVRAR DA IGNORÂNCIA

Vamos tratar da nature-
za, da falta de consciência 
e de um raciocínio lógico 
nos humanos, dentro do so-
frimento e da ilusão criada 
em nossa mente. Temos que 
diferenciar o que é falso do 
verdadeiro; mostrar como 
se identifi ca com esse falso 
o *eu interior*, que só pode 
trazer medo e infelicidade. 
Temos que nos libertar da 
escravidão da nossa mente, 
entrarmos no estado de ilu-
minação da consciência, que 
está disponível *AGORA*, não 
importando quem nós somos 
ou onde quer que estejamos. 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

O POÇO

Pr. Anastácio Martins

Nunca deixe ninguém ma-
tar os seus sonhos, nem entu-
lhar o seu poço (Coração). O 
inimigo tentará usar todos os 
meios e pessoas, para fazer 
você desistir da caminhada, 
mas você deve fi car fi rme nas 
promessas do Senhor, saben-
do que Ele é Poderoso para 
transformar o impossível. 
Quando você esta confi ando 
no Senhor e fazendo a sua 

vontade, pode acreditar que 
tudo vai dar certo. Isaque fi -
lho de Abraão, por causa da 
fome foi morar em Gerar, e 
andou na presença de Deus 
e agradando-O em tudo, sem 
nunca se desviar do caminho 
do Senhor, e tudo o que ele 
fazia Deus o prosperava.  Ele 
semeou naquela terra e co-
lheu, naquele mesmo ano, 
cem medidas, ou seja, cem 
vezes mais, porque Deus 
estava com ele. Ele cresceu 
tanto em prosperidade que 
os fi listeus o invejavam, e 
todos os poços de água que 
os servos de seu pai, haviam 
cavado nos dias de Abraão. 
Os fi listeus entulharam e en-
cheram de terra. O rei Abi-
meleque, vendo que ele só 
prosperava disse: aparta-te 
de nós, porque muito mais 

poderoso te tens feito do 
que nós. Então ele foi habitar 
no vale de Gerar, e tornou a 
cavar os poços de água que 
cavaram nos dias de Abraão, 
seu pai, e que os fi listeus ta-
param depois da morte de 
seu pai, mas os pastores de 
Gerar disseram: este poço é 
nosso. Isaque não conten-
deu com eles, foi, abriu ou-
tro poço, e também conten-
deram novamente e Isaque 
não brigou. Foi e abriu outro 
poço e ninguém contendeu, 
ele disse: Agora nos alargou 
o Senhor. Eles tentaram de 
tudo para Isaque desistir, 
mas ele confi ou no Senhor 
e seguiu em frente. Quantas 
vezes o inimigo não tem en-
tulhado o seu poço (coração) 
com mentiras, ressentimen-
tos, ódio, mágoas e etc. Para 

Bala de Prata

Verso Gospel
O Tempo passa tão rápido.
Que quando damos conta 

tudo já passou.
Mas o amor de Deus pôr 

nós.
Nunca para trás fi cou.
Dia ou noite, faça chuva ou 

faça sol
Deus pôr nós nunca desa-

nimou.
A sua luz sempre em nosso 

coração brilhou!!!
Ooo vichii, vichii, viche-

ee!!!

A força da mulher

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

O Dia Internacional da Mu-
lher, 8 de março, destaca a 
força e a coragem femininas 
tão presentes em nossas vi-
das. Nós do setor agro sem-
pre soubemos que elas são 
parte essencial em na ativi-
dade no campo, que vem a 
cada dia ganhando mais par-
ticipação e liderança delas.

Substantivo feminino, a 
agricultura está sendo cada 
vez mais feita por mulheres, 
como mostra uma recente 
pesquisa da Associação Bra-
sileira de Marketing Rural e 
Agronegócio (ABMRA): elas 
ocupam 30% dos cargos de 
comando no campo, três ve-
zes mais do que em 2013, 
quando este número era de 
10%.

Quando não são as princi-

pais responsáveis pelas pro-
priedades, elas atuam como 
administradoras, dividem as 
atividades com um familiar 
ou estão sendo preparadas 
para assumir essas funções. 
Elas não são mais apenas as 
“fi lhas do dono”, elas agora 
são as próprias donas.

O levantamento foi feito 
ao longo de 2017, com 2.090 
agricultores e 717 pecuaris-
tas de 15 Estados, e mostra 
um crescimento enriquece-
dor que, em parte, é fruto da 
tecnologia. Com o aumento 
das inovações tecnológicas 
no campo, a força física dei-
xou de ser uma barreira para 
muitas atividades.

A mulher antes acabava 
indo parar no campo quando 
fi cava viúva ou quando per-
dia os pais. Mas a importân-
cia crescente do agronegócio 
também veio acompanhada 
de uma revolução cultural. 
Os jovens querem permane-
cer no campo, muitas mu-
lheres não são mais criadas 
para fi car em segundo plano 
e esses novos agentes estão 
transformando a agropecuá-
ria.

Dados da Food and Agri-
culture Organization (FAO), 
das Nações Unidas, indicam 
que mais da metade dos ali-
mentos que chegam às me-
sas em todo o mundo são 
produzidos pelas mulheres, 

principalmente por meio da 
agricultura familiar. 

E nas nações menos desen-
volvidas, a presença delas 
no agronegócio é ainda mais 
expressiva: mais de 70% das 
mulheres economicamente 
ativas nesses países traba-
lham na agricultura. Na Áfri-
ca e no Caribe, por exemplo, 
80% dos trabalhos domésti-
cos e rurais são executados 
pelas mulheres.

Elas produzem até 80% 
dos gêneros alimentícios 
básicos. Ressalta-se que 
na África, cerca de 70% de 
toda a mão de obra agrícola 
é constituída por mulheres, 
que produzem 90% da comi-
da daquele continente.

Trata-se de uma nova reali-
dade, onde 36,2% das mulhe-
res optaram pelo trabalho no 
campo. Soma-se a isso o fato 
de que elas estão cada vez 
mais preparadas para exer-
cer as funções pertinentes à 
agropecuária. Uma em cada 
quatro mulheres do agro tem 
formação superior, enquan-
to que entre os homens este 
índice cai para um em cada 
cinco.

Um exemplo é a partici-
pação das mulheres na tra-
dicional Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(Esalq/USP), de Piracicaba. A 
presença feminina na Univer-
sidade já atinge, em média, 

50% nos cursos de gradua-
ção, especialmente na Agro-
nomia.

Esse movimento feminino 
traz não somente uma enri-
quecedora diversidade, mas 
também qualifi cação para 
aumento de produtividade e 
renda. Uma qualifi cação ne-
cessária em tempos de ati-
vidade no campo permeada 
por drones, GPS e aplicativos 
para smartphones.

É um caminho sem volta 
que só agrega ao setor. Quem 
melhor do que a mulher en-
tende que a semente precisa 
ser plantada no momento 
certo e necessita de cuida-
dos constantes até se trans-
formar em um fruto a ser 
colhido?

Embora os homens ainda 
sejam maioria no setor, nada 
menos do que 81% dos entre-
vistados pela pesquisa con-
sideram que a participação 
da mulher no campo é essen-
cial. É reconhecer que não há 
uma disputa entre os sexos, 
é saber que unidos, homens 
e mulheres, somos mais for-
tes, produtivos e rentáveis.

Bastaria dizer que a agri-
cultura tem uma deusa, e não 
um deus. Ceres representa a 
fertilidade da terra e o ciclo 
da vida. O plantar e o nascer, 
o cuidar e aperfeiçoar.

Parabéns a todas as mu-
lheres!

você desistir de tudo, faça 
como Isaque, não pare, se 
você resistir com a palavra 
de Deus, o inimigo fugirá de 
você. Não entre em conten-
da, com ninguém, mas seja, 
paciente e perseverante, 
sempre animado na fé. Deus 
tem o melhor para você, é só 
confi ar e descansar Nele, no 
fi nal você dirá: o Senhor nun-
ca me desamparou. (Gênesis 
26). Esta é a minha oração. 
Catedral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant nº 
789. Bairro: Centro. Cultos. 
Quarta, Sexta e Domingo às 
19:30. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com         

A ARTE DE VIVER - SUA PAZ INTERIOR DEPENDE DE VOCÊ

Todos nós queremos vi-
ver em paz, seja  na família, 
no trabalho ou em qualquer 
lugar.  Mas o mais importan-
te é ter paz interior, estar 
em paz consigo. E muitas 
vezes nós permitimos que 
outras pessoas roubem nos-
sa paz interior.

Conta a lenda que um sá-
bio, tido como mestre da 
paciência, era capaz de der-
rotar qualquer adversário. 

LUIS CARLOS FERNANDES
PSICÓLOGO

Ninguém lhe roubava a paz. 
Certa tarde um homem, 

conhecido por sua total fal-
ta de sentimentos, apareceu 
com a intenção de desafi ar 
o mestre da paciência. O  
sábio aceitou o desafi o e o 
homem começou a insultá-
-lo. Chegou a jogar algumas 
pedras em sua direção, cus-
piu no seu rosto e gritou 
todos os  tipos de insultos. 
Durante horas fez de tudo 
para provocá-lo, mas o sá-
bio permaneceu impassível.

No fi nal da tarde, já exaus-
to e humilhado, o homem 
se deu por vencido e foi 
embora. Impressionados, 
os discípulos que haviam 
assistido tudo queriam sa-
ber como o mestre pudera 
suportar tanta indignidade. 
O mestre perguntou:

- Se alguém vem até você 
com um presente e você não 

o  aceita, a quem pertence o 
presente?

- A quem tentou entregá-
-lo! -  respondeu um dos dis-
cípulos. 

- Exatamente. O mesmo 
vale para a inveja, a raiva 
e os insultos. Quando eles 
não são aceitos, continu-
am pertencendo a quem os 
trazia consigo. Sua paz in-
terior depende exclusiva-
mente de você. As pessoas 
só podem lhe tirar se você 
permitir.

Não deixe que tirem sua 
paz. Não dê  ouvidos a fo-
focas, não se preocupe com 
o que os outros pensam ou 
falam de você. Não se dei-
xe contaminar pela falta 
de paciência das pessoas. 
Apesar da correria do dia a 
dia, de tantos problemas e 
dificuldades, procure man-
ter a sua paz interior. Te-

nha certeza que tudo vai 
se  resolver, que tudo vai 
passar. 

Muitas vezes, nossa cal-
ma e  nossa paz interior 
incomodam as pessoas, e 
por inveja tentam nos ti-
rar do sério. Não cai nessa 
tentação. Quando isso acon-
tecer, respire fundo,  olhe 
nos olhos dessas pessoas 
e mantenha-se em silêncio  
por alguns segundos. Dessa 
forma você desarma qual-
quer um e ninguém roubará 
sua paz.

Se você mantém sua paz 
interior terá mais saúde, 
atrairá novos amigos,  será 
uma pessoa bem  mais feliz 
e por onde passar espalhará 
essa paz  que vem de você.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas fei-
ras, às 08:00 pela GAZETA 
FM - 107,9.

A verdade está dentro de nós. 
O importante é a mudança 
interior, com coragem, força 
de vontade, que se apresenta 
no decorrer de nossas vidas, 
no relacionamento a curto e a 
longo prazo.        

VAMOS VENCER O BLO-
QUEIO 

Se nos identifi camos com 
a mente, onde criamos uma 
tela opaca de conceitos, ró-
tulos, imagens, palavras, jul-
gamentos e defi nições, que 
bloqueiam todas as relações 
verdadeiras. Essa libertação 
só pode vir através da vi-
vência pessoal. Se for usada 
corretamente a mente, é um 
instrumento magnífi co; do 
contrário, se torna destrutiva.                 

A IGNORÂNCIA é a falta de 
conhecimento, estudos alia-
dos à falta de complementa-
ção negativa, numa luta pela 
sobrevivência, em busca de 
evolução. A ignorância é a 
chaga da humanidade. A har-
monia que se consegue com 
a disciplina dos sentimentos 
e pensamentos, com o estu-
do e a vivencia cristã, alem 
do bem querer mútuo entre 
os componentes, há necessi-

dade da reforma intima, de 
muito esforço e dedicação. O 
ESPIRITISMO ensina a supor-
tar as provas com paciência 
e resignação. Existem épocas, 
nas nossas vidas, que come-
çamos voluntariamente as 
mudanças, porque já é hora 
de uma evolução. Vida é re-
novação, é esperança, que te-
mos que ter força para lutar e 
vencer. Tudo é uma constante 
mudança. As reencarnações 
são os meios de vencermos a 
ignorância,. A vida no corpo 
altera nossos compromissos, 
mudando para melhor ou 
pior. Tudo depende de nós, 
num esforço e muita vontade 
de aprender os ensinamentos 
trazidos em cada vida, numa 
continuidade passo a passo, 
lentamente, que cresce com 
a EVOLUÇÃO sistemática de 
bons princípios morais e es-
pirituais.        

VAMOS MUDAR DE VIDA           
A mente inconscientemen-

te, adora problemas, porque 
eles podem ser de dois tipos: 
normal e doentio. Cada um 
se encontra num diferente 
estágio de compreensão, de 
vivencia dos postulados es-

píritas.   Às vezes alteramos 
nossos planos e modos de 
vivermos em grupo ou indi-
vidualmente. Temos que usar 
todos os recursos, lutarmos 
contra nossos inimigos, ad-
versários e os que nos que-
rem vingar e nos fazerem 
mal. A humildade é o cami-
nho seguro, para enfrentar-
mos os ataques feitos através 
das infl uências vindas dos es-
píritos desencarnados, na ob-
sessão, na perseguição contí-
nua, através de várias vidas, 
para acertos e pagamentos 
de dívidas, dentro da LEI  DE 
CAUSA E EFEITO. KARMA... a 
nós, encarnados, a normali-
dade é  prêmio concedido, 
para aqueles que trazem de 
outras vidas, um crédito de 
boas ações, mas precisam to-
mar muito cuidado para não 
perderem os créditos e entrar 
nos débitos, como mentes 
doentias, fazendo o corpo so-
frer as conseqüências.              

 CAMINHAMOS EM BUSCA 
DE UM IDEAL NOVO. TUDO 
MUDA. INICIAMOS NOVA JOR-
NADA. SOMOS ETERNOS VIA-
JANTES EM BUSCA DA FELICI-
CIDADE.

EDITAL DE CONHECIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA DO SINDICATO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL, através de seu represen-
tante legal, e nos termos do Artigo 100 do Estatuto Social da Entidade Sindical, pelo presente 
EDITAL, faz saber aos seus ASSOCIADOS, que encontra-se devidamente inscrita para con-
correr a Eleição Sindical da Entidade, a ser realizada  nos dias 17 e 18 de Maio de 2.018, uma  
única chapa,  enumerada de 01 (um),   cuja composição se faz presente: DIRETORIA EXE-
CUTIVA - EFETIVOS Presidente: MARIA ELVIRA ARMENTANO; Secretaria Geral: SUELI 
APARECIDA ALCIDES; Secretaria de Finanças: CARLA BERCHIERI MERLINO; Sec. De 
Patrimônio, Org. e Informática: PAULO CESAR CORREIA; Sec. De Imprensa e Comunica-
ção: JOSE LUIS DA SILVA; Sec. de Assuntos Jurídicos: REGINALDO CESAR APARECI-
DO; Sec. de For. Sind e Est. S. Econômicos: MARIZA APARECIDA ROCHA  PENTEADO; 
DIRETORIA EXECUTIVA  - SUPLENTES ANDERSON BATISTA MACHADO; LUIZ AN-
TONIO SANTANA; SUELI CRISTINA  POLACHINI BATISTA; JUSCELINO FERNAN-
DES  DOS SANTOS; EDVALDO RAYMUNDO;  ADRI EDUARDO DAMATO PINTO; 
CLAUDEMIR CARDOZO; CONSELHO FISCAL - EFETIVOS ANDRESSA APARECIDA 
AFFONSO; OSWALDO LARA; RENILTO APARECIDO PINTO; CONSELHO FISCAL – 
SUPLENTES JOSE RONALDO DE OLIVEIRA;  MARIA CHRISTINA CELICO PINTO; 
APARECIDO PEREIRA; CONSELHO DE REPRESENTANTES - EFETIVOS MARCOS 
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS; ANTONIO SERGIO MARTINS; CONSELHO DE RE-
PRESENTANTES – SUPLENTES FIDELCINO JOSE FERREIRA; JOÃO CARLOS BUENO 
RAMOS; DELEGADOS DO SEPREM – EFETIVOS SUELI APARECIDA MAXIMO DE 
AMORIM; MARCOS BENEDITO PEREIRA DE CASTRO; JOÃO CARLOS ZAMBRANO; 
JACIRA DE SOUZA SILVA; NICOLINO FILARDI JUNIOR; JOSE CARLOS CAPELOTO; 
CICERO CARDOSO DA SILVA; GERALDO APARECIDO BARBOSA DA SILVA; ISIL-
DA  APARECIDA SELLARO; DELEGADOS DO SEPREM  -  SUPLENTES BENEDICTO 
MARCHI; NEYDE BARBOZA MATTOS; DISNEY RIBEIRO DIAS; MARIA APARECIDA 
ZOBOLI; ESTER GARDINALI  PAGOTO; DELEGADOS DO SAAEJ – EFETIVOS JOEL 
ANDRADE; EMERSON VENDRAMIN PELIS; RICARDO QUERINO DA CRUZ; DELE-
GADOS DO SAAEJ – SUPLENTES AGUINALDO BATISTA  SANTIAGO JUNIOR; JOEL 
PEREIRA DOS SANTOS; DELEGADOS SECRETARIA EDUCAÇÃO - EFETIVOS MARIA 
ISABEL CORNÉLIO; PATRÍCIA ELISABETE DE LIMA; ANDRE LUIS SOUZA DIAS; 
RICARDO RAVASIO; JONAS APARECIDO RIBEIRO; REGINA MARCIA JOAQUIM 
DE PAULA; SERGIO APARECIDO RAMOS; ROSEMARA FERREIRA; DELEGADOS 
SECRETARIA EDUCAÇÃO – SUPLENTES; MARIA APARECIDA DA SILVA; RAFAE-
LA CRISTINA DURVAL; ELZA APARECIDA BEDIM; FATIMA APARECIDA GIRIO MA-
GOSSO; DELEGADOS SECRETARIA DE SAÚDE  - EFETIVOS ARIOVALDO DE OLI-
VEIRA; PEDRO ORLANDO ZANNI SANCHES; ANDREIA CRISTINA CARNEVALLI; 
ROSANGELA CRISTINA DE AZEVEDO; ELAINE TERESINHA ROCHA; DELEGADOS 
SECRETARIA DE SAÚDE  - SUPLENTES SONIA MARIA LOPES; ADEMIR DUARTE; 
PEDRO MACRI NETO; DELEGADOS DA SECRETARIA DE OBRAS – EFETIVOS JOÃO 
HENRIQUE SIQUEIRA CAMPI; JOÃO MIGUEL LEITE DA SILVA; WAGNER DONIZETE 
TOMAZELLI; DELEGADOS DA SECRETARIA DE OBRAS – SUPLENTES; MARCIAL 
PINTO DA SILVA; ANTONIO FRANCISCO LEITE; DELEGADOS DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS CARMELINO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR; ANTO-
NIO CARLOS EUZEBIO; DELEGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  - SU-
PLENTES  ISILDO FABIANO BIANCHI DA SILVA; ROSANGELA DOS SANTOS;  Para 
que ninguém alegue ignorância, vai o presente Edital publicado  na Imprensa local e afi xado 
nos demais locais de costumes, abrindo-se prazo para impugnação de candidaturas, que deverá 
ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação da relação nominal da 
chapa registrada, de conformidade com o Artigo 105 do Estatuto Social da Entidade Sindical.  
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Jaboticabal, 09 de Março de 2.018. RITA DE CASSIA 
MORANO CANDELORO - Presidente da Comissão Eleitoral

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

               Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal
                 CNPJ: 57.717.282/0001-60               e-mail: sindfun@terra.com.br

               Fone/Fax: (16) 3202-5355 / 3202-4583

                Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991
       _________________________________________________________________________________________________

Av. Treze de Maio, n.º 538 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870.160

EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

                        O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
JABOTICABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito 
na Avenida 13 de Maio, nº 538 - Centro, FAZ SABER,  a todos os Servidores  Públicos 
Municipais de Jaboticabal, que fará realizar no dia 28 de Fevereiro de 2.018, no Centro de 
Recreação Edson Martini ( Salão da 3ª Idade ), sito na Avenida Marginal Carlos Berchieri,
nº 141  - Santa Rita, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda 
convocação, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , para tratar a seguinte:

PAUTA  DO  DIA

A - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES   DAS 
CLÁUSULAS SOCIAIS E ECONÔMICAS  PARA O DISSÍDIO COLETIVO DA 
CATEGORIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2.018/2.019.

B - DEMAIS ASSUNTOS PERTINENTES.

                    Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente Edital de 
Convocação, que vai publicado na imprensa e afixado em todos os locais de trabalho dos 
Servidores Públicos Municipais de Jaboticabal e demais locais de costumes.
                    Registre-se e Publique.
                

Jaboticabal, 20 de  Fevereiro de 2.018.

MARIA ELVIRA ARMENTANO
Presidente S.F.P.M.J

Recebi o Edital original, para ser publicado no Jornal “A GAZETA”, na Edição 
nº________________, no dia _____ de Fevereiro de 2.018.

Recebido em:  _________ de Fevereiro de 2.018.

Assinatura e carimbo do responsável pelo recebimento._________________________

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

alguns telefones fixos da localidade de Agulha tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 07/03/2018 das 11h16 às 17h25. Assim que houve a interrupção, enviamos 

equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DE JABOTICABAL

Rua São Sebastião n.º 694, centro, Jaboticabal, Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL-CONTRI-
BUIÇÃO SINDICAL-NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em atendimento ao dis-
posto no artigo 605 da Consolidação, das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Jaboticabal , entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob.nº 
50.386.226/0001-40, Código Sindical nº 005.133.86173-3, com endereço na Rua São Se-
bastião n.º 694, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, representante 
dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista e farmácias e drogarias, 
que compõem o 1º e 2º Grupo do Plano da CNC, no quadro a que se refere o artigo 577 da 
CLT, dos Municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Guariba, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Barrinha, Taiaçu, Taiúva, Vista Alegre do Alto, notifi ca as empresas do setor de que 
deverão descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março (artigo 582/
CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/2018 ( artigo 583/CLT), na Caixa 
Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de 
Arrecadação dos Tributos Federais (art.586/CLT). Referido recolhimento  deve ser efetuado 
em guias próprias, as quais já estão sendo enviadas às empresas sujeitas ao desconto/recolhi-
mento. As empresas que não receberem referidas guias em tempo hábil, poderão solicitá-las 
através do telefone/fax  (0XX16.3202.2272) , ou através de correspondência ao endereço 
seguinte Rua São Sebastião,694,centro, Jaboticabal SP, Cep 14.870-720. Estão sujeitas ao 
recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Pau-
lo - FECOMERCIÁRIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em Sindicato, 
bem como naquelas em que os sindicatos representantes ainda não tenham obtido o código 
sindical apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes fi carão su-
jeitas a multa, juros e correção estabelecidos no artigo 600 da CLT, além de outras penalida-
des impostas pela Fiscalização do Trabalho. Jaboticabal,17 de março de 2018. BENEDITO 
OCLAVIO FRIZZAS - Diretor Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO 
DE GUARIBA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão da Região de Guariba, CNPJ 44.469.161/0001-02, NIRE 35.400.003.162, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, 
que nesta data são de número 5.342, em condição de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se na Rua José 
Mazzi, nº 1.450, Vila Garavello, no município de Guariba, no Estado de São Paulo, 
CEP 14840-000, no dia 26/3/2018, às 12h00, com a presença de no mínimo 2/3 
(dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 13h00, com a presença de 
metade mais um dos Associados, em segunda convocação; às 14h00, com a presença 
de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os 
seguintes assuntos:

I - Assembleia Geral Extraordinária
 1. Reforma do Estatuto Social, conforme Ofício 15237/2017 Banco Central do Brasil, 
  com adequação do § 2º do artigo 15, e do § 1º do artigo 58.

II - Assembleia Geral Ordinária
 1. Prestação de contas do exercício de 2017;
 2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento;
 3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e grati�cações dos membros 
  do Conselho de Administração, das cédulas de presença dos membros do 
  Conselho Fiscal;
 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das grati�cações dos 
  membros da Diretoria Executiva;
 5. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Riscos, conforme 
  Resolução CMN nº 4.595 de 28 de agosto de 2017;
 6. Aprovação do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna, conforme 
  Resolução CMN nº 4.588 de 29 de junho de 2017.

OBSERVAÇÕES:
 1. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico 
  adequado;
 2. Conforme Estatuto Social, o representante de pessoa jurídica, de espólio, de 
  interditado, de incapaz para atos da vida civil ou de menor não emancipado, 
  para participação e votação na Assembleia, deverá apresentar documento 
  comprobatório da representatividade da pessoa jurídica, da representação 
  do menor ou do termo de nomeação de inventariante, curador ou tutor.

Guariba/SP, 7 de março de 2018.

DELSON LUIZ PALAZZO
Presidente do Conselho de Administração

NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
– A Coragem de Romper o Silêncio

Conteúdo – Dra. Vanes-
sa Paiva

Nessa minha estada 
na Terra, tive a honra de 
estar frente a milhares 
de mulheres de muitas 
partes do mundo, viven-
ciando uma multiplici-
dade de papéis, sempre 
trabalhando por elas. Por 
incontáveis vezes, falei 
em meu nome, em defe-
sa de outras. Assim, cho-
rei junto tantas e tantas 
vezes, abracei, acalen-
tei e também gargalhei 
e sonhei. Trago em mi-
nha bagagem aprendiza-
dos que se alojaram em 
alma. Por diversas vezes 
visitei o espaço sagrado 
que contém as perguntas 
mais brutas formuladas 
na humanidade: “Como 
isso pôde acontecer co-
migo”; “O que eu fi z para 
merecer isso? ”; “Como 
eu aprendo a me amar”? 

Muitas vezes, sem 
conta fui silenciada pela 
energia desses momen-
tos, me fortaleci por den-
tro através da conscienti-
zação dessa Força Maior 
que em mim habita para, 
com CORAGEM, romper 
o silêncio e apontar o ca-
minho de volta. 

Por longo tempo, a 
mulher esqueceu e se 
afastou de sua identida-
de de rainha, sacerdotisa 
real, precisando até da 
intervenção da lei dos 
homens para protegê-la 
dos ataques e injustiças 
cometidos por crenças 
equivocadas que geraram 
agressão, desrespeito e 
conceitos distantes da 
verdade. Foram músicas, 
piadas, gestos, palavras 
e outras formas culturais 
na tentativa de denegrir 
sua imagem e diminui-la. 
Na condição de mulher, 
antes, no início da minha 

juventude com a bandei-
ra feminista nas mãos, 
agora, sem empunhar 
nenhuma bandeira, ape-
nas exerço meu fascínio 
que aumenta cada vez 
que busco mais, através 
do estudo, meditação ou 
convivência, por esse ser 
(mulher) magnífi co. Por 
isso, não me calo e esse 
privilégio de falar sobre 
e para mulheres é uma 
bênção que recebo entu-
siasmada de Deus, como 
missão para auxiliar a re-
estruturação de famílias 
inteiras, falando sobre o 
poder e a divindade que 
existe dentro de cada 
mulher, além do seu pa-
pel essencial para a edi-
fi cação e manutenção da 
família harmonizada.

Neste dia, 08 de mar-
ço de 2018, mais um ano 
que nos possibilita ho-
menagear a essência do 
feminino, essa força cria-
dora advinda do próprio 
Criador, que é permeada 
por sensibilidade, intui-
ção e muito AMOR. Con-
cordando com Einstein, 
certamente é a frequên-
cia energética mais sutil, 
a palavra, ou o Verbo de 
Gênesis, em poemas e 
versos, a máxima expres-
são do UNO (Força origi-
nária da VIDA). O verbo é 
a palavra em ação! O in-
consciente desvendando 
o símbolo pela imagem 
que ela carrega.  O UNO 
se expressando através 
do VERSO e formando 
um todo indestrutível, 
a mulher é o verso do 
UNO; o UNO+VERSO, UNI-
VERSO, um Oceano cheio 
de emoções, capaz de vi-
venciar tantos papéis di-
versifi cados, como fi lha, 
irmã, amiga, amante e 
MÃE, agindo e atuando, o 
que transforma a palavra 
no fato, o movimento cir-
cular e infi nito, chegando 
a gerar outro ser dentro 
do seu próprio corpo físi-
co. Cada ser humano, ad-
vindo do ventre de uma 
mulher, é único. Uma pa-
lavra de Deus, parte que 
saiu de seu espírito, que 
não mais se repete.

Que ser tão majesto-
so, sagrado e inigualável 
é a mulher? Imagem e 
Semelhança do Criador, 
sábia e grandiosa que 
faz fl orescer tudo o que 

toca, sempre a partir do 
instante em que desperta 
para a sua própria essên-
cia, quando se lembra de 
quem é, de onde veio, da 
verdade de que é um ser 
espiritual e maravilhoso 
que habita num corpo fí-
sico também tremendo, 
experenciando o huma-
no, onde a vida pulsa a 
cada instante e milagres 
diários se manifestam. 
A mulher é cocriadora 
da sua realidade.  Atra-
vés dos ciclos vivencia-
dos a cada mês em seu 
corpo, numa engenhosa 
construção que a difere 
do masculino, em con-
sonância com a própria 
Vida, num mistério ain-
da não descoberto pela 
ciência, sua gestação é 
contada pelas semanas 
lunares, num espetáculo 
de integração entre di-
mensões, sua delicadeza 
e expressão é repleta do 
verdadeiro AMOR. Essa é 
a essência do poder femi-
nino, dessa força inigua-
lável que acompanha a 
força do AMOR, levando 
a harmonia e alinhando 
todas as frequências na 
nota musical mais bela. 
Reverencio o feminino 
que há em mim e em to-
das as pessoas: homens 
e mulheres, através da 
anima ou alma, e neste 
dia, escolhido como o 
Dia Internacional da Mu-
lher, convido todas as 
mulheres a olharem pro-
fundamente para si, em 
seu íntimo, bem lá den-
tro do seu EU, por meio 
da menina dos olhos, da 
íris, a enxergarem a ver-
dade sobre si mesmas, 
de que, por serem mu-
lheres, detém o poder do 
feminino latente, e por 
isso, são divinas, criando 
para si mesmas, e, sem-
pre para as pessoas que 
transitam em sua órbita, 
a plenitude da vida e a 
tão sonhada felicidade. 
Receba essa homena-
gem, MULHER, como a 
minha melhor tentativa 
de agradecer e derramar 
LUZ sobre quem você é, 
sobre o que você faz e 
essencialmente, sobre 
como você transforma a 
realidade da sua família, 
impactando toda a hu-
manidade.             

Dra. Vanessa Paiva.

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

  ÁLVARO BENEDITO TORREZAN,  Ofi cial de Registro de Imóveis, Tí-
tulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com cartório 
estabelecido à Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone (16) 3202-3015

  FAZ SABER a todos quanto virem o presente edital ou dele conhecimento 
tiverem e a quem possa interessar que HELOISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, com sede e foro em Guariba-SP, na Avenida Coronel Neca Junqueira, número 
962, sala 02, centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.664.567/001-41, depositou nesta Ser-
ventia, conforme prenotação nº 159.163, os documentos exigidos pelo art. 18, da Lei Federal 
nº 6.766 de 19 de dezembro de 1.979, para o registro do Loteamento denominado “RESI-
DENCIAL ROMANA”  situado na cidade, município e comarca de Jaboticabal, objeto 
da matricula nº 5.845, livro 2RG, com área de 100.032,30 metros quadrados, cuja exata 
localização acha-se retratada no desenho abaixo. O loteamento que contem 205 (duzentos e 
cinco) lotes; 01 (uma) Área Institucional; 04 (quatro) Áreas verdes; 01 (uma) Área Sistema 
de Lazer e o Sistema Viário, foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal, confor-
me Decreto Municipal nº 6.719, de 11 de setembro de 2017 e pelo GRAPROHAB em 21 
de fevereiro de 2017, conforme certifi cado nº 096/2017. Em garantia da execução das obras 
de infraestruturas exigidas pela Municipalidade, que conforme cronograma serão realizadas 
no prazo máximo de 02 (dois) anos, foi apresentada a Carta de Fiança nº A1-2017/1207-8/
CFE2, datada de 14 de setembro de 2017, da qual consta como benefi ciária a Prefeitura 
Municipal de Jaboticabal e como fi ador Eccount S/A, devidamente registrada no Ofi cial de 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta Comarca, no microfi lme 
nº 043083. Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal de circulação no local do empreendimento, por três dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no prazo de quinze dias, contados da última publicação, 
nos termos do artigo 19, da citada Lei Federal nº 6.766/79. Jaboticabal, 05 de março de 2018. 
Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei, subscrevi, dou fé e assino.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 
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Transporte universitário: últimos 
dias para pedido de isenção 

O pedido de isenção 
do transporte univer-
sitário para o segundo 
semestre vai até o dia 
15 de março. A lista de 
documentos e o modelo 
do requerimento já es-
tão disponíveis no site 

ofi cial do município.
“Os estudantes inte-

ressados não podem 
deixar para última hora 
e nem esperar a prorro-
gação do prazo. A Secre-
taria de Educação, Cultu-
ra, Esporte e Lazer está à 

disposição para eventu-
ais dúvidas”, afi rma o se-
cretário Adilson Martins.

O edital com a lista de 
documentos necessários 
e também os modelos 
de requerimentos para 
isenção total e parcial 

Estudantes interessados no processo de isenção para o 2º semestre devem 
procurar o Sistema Prático

As inscrições abrem no dia 12 de março e segue até 5 de abril e devem ser feitas pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br)

Câmara Municipal de Jaboticabal abre 
concurso para preenchimento de duas vagas

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal 
vai realizar concurso 
público para o pre-
enchimento de duas 
vagas do seu quadro 
efetivo. O anúncio foi 
feito pelo presidente 
da Casa, Dr. Edu Fene-
rich (PPS), na sessão 
ordinária de segunda-
-feira (05/03), quando 
destacou a idoneidade 
da instituição organi-
zadora do concurso, 
a Fundação Vunesp. 
“Serviço de qualida-
de, barato pelo custo 
benefício, e seleciona 
ótimos profissionais”, 
discorreu o Chefe do 
Legislativo. 

O edital de abertu-
ra de inscrições já foi 
publicado na terça-
-feira (06/03) no site 

institucional da Câ-
mara, no jornal oficial 
“A Gazeta”, no Diário 
Oficial do Estado de 
São Paulo, no Jornal 
Agora e no site da 
Vunesp. As oportu-
nidades são para os 
cargos de Motorista, 
em nível fundamental 
completo, e Procura-
dor Jurídico, em nível 
superior, com salários 
de R$ 3.316,23 e R$ 
9.920,45 respectiva-
mente, para jornada 
semanal de 40 horas.

As inscrições abrem 
no dia 12 de março e 
segue até 5 de abril e 
devem ser feitas pelo 
site da Vunesp (www.
vunesp.com.br), com 
taxa de R$ 44,50 para 
o cargo de Motorista e 
R$ 82,20 para o cargo 

Cinco projetos são incluídos na pauta e 
aprovados por unanimidade em sessão ordinária
Os vereadores da Câ-

mara Municipal de Ja-
boticabal aprovaram 
por unanimidade cinco 
projetos de lei incluí-
dos na Ordem do Dia 
da sessão ordinária de 
segunda-feira (05/03). 
De autoria do Poder 
Executivo, as matérias 
foram dispensadas de 
2ª discussão e votação 
via requerimento ver-
bal e seguem para san-
ção do prefeito munici-
pal José Carlos Hori. A 
íntegra da sessão está 
disponível na WEBTV 
da Câmara (tv.camara-
jaboticabal.sp.gov.br).

Quatro projetos che-
garam à Casa Legis-
lativa com pedido de 
tramitação em regime 
de urgência: o Pro-
jeto de Lei Ordinária 
nº 102/2018; o Pro-
jeto de Lei Ordinária 
nº 104/2018; o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
105/2018 e o Proje-
to de Lei Ordinária nº 
106/2018, três deles 
envolvendo pedido de 
autorização para con-
tratação de operações 
de créditos. Segundo o 
Executivo, o curto es-
paço de tempo entre a 
apreciação Legislativa 
e a possibilidade de 
contratação das opera-
ções teria originado os 
pedidos de urgência.

TRATAMENTO DE ES-
GOTO – O mais discuti-

de Procurador Jurídi-
co. A prova objetiva 
acontece no dia 20 de 
maio no Município de 
Jaboticabal. 

O último concurso 
promovido pela Câ-
mara, e que também 
foi realizado pela Vu-
nesp, aconteceu em 
2015 para preenchi-
mento de nove vagas: 
Servente, Assisten-
te Administrativo na 
Área de Controle de 
Processos, Assisten-
te Administrativo Ju-
rídico, Assistente de 
Administração, Assis-
tente de Serviços de 
Comunicação, Aten-
dente de Informáti-
ca, Agente Contábil 
e Financeiro, Agente 
de Administração e 
Agente de Serviços de 

Comunicação.
Clique e acesse o 

edital completo. O 
site da Câmara de Ja-

boticabal (www.cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br) também disponi-
bilizou material de 

apoio aos interessa-
dos, no menu “A Câ-
mara” > seção “Con-
curso Público”.

do da noite foi o PL nº 
104/2018, que autoriza 
o Executivo a contratar 
uma operação de cré-
dito no valor de R$ 6.2 
milhões junto à Caixa 
Econômica Federal e 
garantir o fi nanciamen-
to da linha de crédito 
do programa “Avançar 
Cidades – Saneamen-
to”. O recurso será des-
tinado a reformar a Es-
tação de Tratamento de 
Esgoto de Jaboticabal.

À pedido dos verea-
dores, o presidente da 
Casa, Dr. Edu Fenerich, 
chegou a abrir espaço 
na tribuna, após o Ex-
pediente, para o presi-
dente do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal  (SAAEJ), 
André Nozaki, tirar al-
gumas dúvidas dos 
parlamentares acerca 
do projeto. Antes do 
início da sessão, uma 
reunião semelhante na 
Sala de Reuniões Aldo 
Senen já tinha aconte-

cido, porém, sem a to-
talidade dos parlamen-
tares, que em plenário, 
puderam fazer pergun-
tas ao dirigente da au-
tarquia. Após a expo-
sição, o Executivo não 
teve difi culdades para 
a aprovação da maté-
ria.

DESENVOLVE SP – 
Igualmente foram 
aprovados dois pro-
jetos que autorizam o 
município a contratar 
operações de crédito, 
via fi nanciamento, com 
a Agência de Fomento 
do Estado de São Pau-
lo. O Projeto de Lei Or-
dinária nº 105/2018 
autoriza o município 
a contratar até R$ 450 
mil para a aquisição de 
veículos para a frota 
municipal através do 
programa “Frota Nova 
Municípios”. De acor-
do com o Executivo, 
os recursos serão uti-
lizados para a compra 
de um caminhão pipa 

e um caminhão bascu-
lante trucado. Por sua 
vez, o Projeto de Lei 
Ordinária nº 106/2018 
autoriza o município 
a fi nanciar até R$ 2.7 
milhões para recape-
amento asfálticos de 
diversas ruas e aveni-
das da cidade através 
do programa “Via SP”. 
O prazo total de fi nan-
ciamento, em ambos 
os casos, é de até 72 
meses.

Também foi aprova-
do o Projeto de Lei Or-
dinária nº 102/2018, 
que abre um crédito 
adicional especial de 
R$ 100 mil destinados 
ao aumento do capital 
social da Empresa Mu-
nicipal de Urbanização 
de Jaboticabal (EMUR-

JA). De acordo com 
autor da matéria, não 
haverá impactos orça-
mentário e fi nanceiro 
uma vez que o valor 
do crédito criado será 
coberto por anulação 
parcial de dotação do 
orçamento de 2018.

Já a aprovação do 
Projeto de Lei Ordiná-
ria nº 103/2018 revo-
ga a Lei nº 4357/2012, 
que outorgou Conces-
são de Direito Real de 
Uso à Casa do Menor 
Aprendiz “Joanna De 
Ângelis”.

estão disponíveis no 
link http://www.jaboti-
cabal.sp.gov.br/2010/
index.php/conteudo/
visualizar/transporte-
-universitario.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-2469.
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Dia Internacional da Mulher é celebrado na Câmara 
de Jaboticabal com histórias de superação

O Dia Internacional 
da Mulher foi celebra-
do pela Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal em 
sessão solene realiza-
da na noite de quinta-
-feira (08/03). Ao todo, 
26 mulheres de várias 
áreas de atuação rece-
beram a homenagem.

Com o plenário 
cheio, entre sorrisos, 
lágrimas e cliques de 
celulares (de uma pla-
teia conectada - não só 
à internet, mas princi-
palmente às homena-
geadas), cada história 
foi sendo revelada. 
Ao lado do vereador 
responsável pela indi-
cação de seus nomes, 
cada mulher foi escu-
tando suas próprias 
histórias, esboçando 
reações entre um mis-
to de lembranças e or-
gulho pelas vitórias 
alcançadas. Mulheres 
que tiveram que bata-
lhar para conquistar 
sua profi ssão, criar fi -
lhos, derrotar precon-
ceitos e superar obs-
táculos, como Simone 
Rodrigues, que não 
segurou às lágrimas 
ao lembrar do pai, que 
perdeu a batalha para 
a bebida, ou de Vera 
Lucia Araujo, que teve 
de chorar a perda de 
um fi lho, morto aos 17 
anos, e que segue em 
frente apoiada pela fa-
mília e amigos.

Para Tatiana Pelle-
grini, que discursou 
em nome das home-
nageadas, a mulher 
possui a capacidade 
de se multiplicar, di-
vidir e equilibrar. “... 

Nos dividimos quando 
a todo tempo temos 
que ser mãe, avó, pro-
fi ssional, amiga, e nos 
multiplicamos quando 
damos conta de nos di-
vidirmos. E nós, hoje, 
somos exatamente o 
equilíbrio entre o que a 
sociedade exige de nós, 
e o que nós queremos 
ser. Saio daqui fortale-
cida e inspirada. Estou 
me sentindo privilegia-
da de dividir esse mo-
mento com protagonis-
tas de tantas histórias, 
de tantas lutas, mas, 
sobretudo, de tantas 
vitórias. Que Deus pos-
sa realmente continuar 
nos abençoando”. 

Dona Cidinha, a úni-
ca representante fe-
minina na Legislatura 
2017-2020 da Câmara, 
também recebeu os 
aplausos dos vereado-
res e do público pre-
sente.

DISCURSOS - O ve-
reador e 1ª secretário 
da Casa, Pretto Miran-
da Cabeleireiro, foi o 
primeiro a ocupar a 
tribuna para saudar 
as homenageadas em 
nome do Poder Legis-
lativo. “Nós, membros 
do Poder Legislativo, 
indicamos aquelas que 
representam aqui to-
das as demais mulhe-
res jaboticabalenses. 
Ouvir as histórias é 
um momento de muita 
refl exão e admiração, 
pois são vocês que im-
pulsionam os mais di-
versos ramos, educam, 
apoiam e transformam 
o lar, seja na cidade, no 
campo, ou nos distri-

tos de Lusitânia e Cór-
rego Rico. Mesmo em 
uma sociedade ainda 
injusta e preconceituo-
sa, a mulher é sempre 
incansável defensora 
da justiça e possui um 
coração maior do que 
ela mesma”, discursou 
Pretto.

Elivaine Almeida Sil-
va, superintentende 
do SEPREM, saudou 
as homenageadas em 
nome do Poder Exe-
cutivo, representan-
do o prefeito munici-
pal José Carlos Hori. 
“... Nesse recinto, tem 
uma série de mulheres 
com lutas e conquis-
tas que nos orgulham. 
Que nos mostram que 

não chegamos onde 
chegamos para passar 
à frente dos homens, 
mas para andar lado a 
lado com eles na cons-
trução de um mundo 
melhor. Para todas es-
sas mulheres, as que 
estão aqui hoje, as que 
ajudaram a construir 
a história da nossa ci-
dade, independente 
de seu papel... os nos-
sos parabéns. A nossa 
reverência e o eterno 
muito obrigada”, dis-
correu Elivaine. 

Apesar da data fes-
tiva, o presidente da 
Câmara de Jaboticabal, 
Dr. Edu Fenerich, por 
sua vez, além de exal-
tar a força da mulher, 

chamou a atenção para 
a violência ainda for-
temente sofrida pelo 
sexo feminino, ao citar 
uma notícia divulga-
da pelo G1, que revela 
que doze mulheres são 
assassinadas todos os 
dias, em média no Bra-
sil. “Foram 4.473 ho-
micídios dolorosos, 
sendo 946 feminicí-
dios, ou seja, casos de 
mulheres mortas em 
crimes de ódio motiva-
dos pela condição de 
gênero. Cecília Meire-
les, poetisa, jornalista, 
professora, disse cer-
ta vez: Aprendi com a 
primavera a deixar-me 
cortar e voltar sem-
pre inteira. Assim sen-

do, mulheres: amem-
-se, lutem e vivam. A 
nós, homens, cabe-nos 
aprender com elas 
que chorar está longe 
de ser uma fraqueza, 
que o zelo deve ser 
interminável, e que o 
amor deve ser inesgo-
tável...”, proferiu Fene-
rich. 

PARA SABER – A ses-
são solene que insti-
tuiu a homenagem é 
fruto do Decreto Le-
gislativo nº 217/1998, 
alterado pelo De-
creto Legislativo nº 
630/2015. A íntegra da 
sessão está disponível 
na WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov).

Prefeitura reforma velório municipal
A Prefeitura de Jabo-

ticabal, por meio da Se-
cretaria de Obras e Ser-
viços, realiza melhorias 
no Velório Municipal 
“Dr. Romário Niero”. Em 
andamento desde o mês 
passado, a intervenção 
inclui uma nova pintu-
ra, reparos na estrutura 
e adequações na ilumi-
nação e ventilação.

“É uma reforma im-
portante e necessária, 
por isso estamos dando 
uma boa repaginada. 
Temos essa obrigação 
de oferecer o melhor 
para população que aca-

ba passando pelo local 
em momentos tão difí-
ceis”, destaca o secretá-
rio de Obras e Serviços, 
José Carlos Abreu.

Mudança – a reforma 
também atinge a sala de 
necrópsia. Antes, den-
tro do Cemitério Muni-
cipal, o local será trans-
ferido para um prédio 
localizado ao lado do 
velório, que também 
passa por melhorias em 
sua estrutura.

Para mais informa-
ções, o telefone da se-
cretaria é (16) 3209-
4100.
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Exposição “Mulheres” fi ca até domingo 
(11) no Jaboticabal Shopping

Quem for ao Jaboti-
cabal Shopping até do-
mingo (11) poderá ver 
a exposição fotográfi ca 
“Mulheres”. A iniciati-
va é uma homenagem 
da Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
ao Dia Internacional da 
Mulher. 

A exposição, inaugu-
rada na segunda-feira 

Inscrições para 2ª turma 
do Time do Emprego vão 

até 27 de março

Vai até 30 de março 
o período de inscrições 
para o Time do Empre-
go. Os interessados em 
participar do progra-
ma oferecido pela Se-
cretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, 
em parceria com a Se-

cretaria Estadual do 
Trabalho e Relações do 
Emprego, devem ir ao 
Posto de Atendimento 
ao Trabalhador – PAT – 
no Paço Municipal, até 
27 de março com RG, 
CPF e Carteira de Tra-
balho.

“O Time do Emprego 
prepara os participan-
tes para a reinserção 
no mercado de traba-
lho. Pequenos detalhes 
na redação do currícu-
lo ou na participação 
em uma entrevista, po-
dem fazer a diferença. 

Os encontros acontecem no Paço Municipal. Todos os 
participantes recebem material gratuito

Central do Empreendedor 
promove 

ofi cinas em Jaboticabal
Acontece na próxima 

terça-feira (13) duas ofi -
cinas do Sebrae-Aqui, 
de Jaboticabal. A pri-
meira, às 14h, sobre for-
malização, no auditório 
da prefeitura, e a segun-
da, denominada Ganhe 
Mercado, às 19h, na As-
sociação Comercial, In-
dustrial e Agronegócio 
de Jaboticabal – ACIAJA. 

Para participar é gra-
tuito e não é necessário 
inscrição prévia. “Con-
tamos com a participa-
ção dos interessados e 

nos colocamos à dispo-
sição para qualquer dú-
vida. Posso garantir que 
o conteúdo ministrado 
ajudará bastante a quem 
quer fazer seu negócio 
deslanchar”, comenta a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

A Central do Empre-
endedor está localizada 
no Paço Municipal. Para 
mais informações, o te-
lefone de contato é (16) 
3203-3398.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conselho Regional de Prerrogativas da 12ª Região 

Rua Dona Alexandrina, 992 – 13560-290 – São Carlos/SP – (16) 3371-0169 –
sao.carlos@oabsp.org.br

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São 
Paulo, por seu Conselho Regional de Direitos e 
Prerrogativas da 12ª Região, comunica que no dia 19
de março, às 19 horas, em sessão pública na Casa da
Advocacia de Jaboticabal (Av. Manoel Fernando 
Batista, nº 7), promoverá o desagravo público do 
advogado Sérgio Aparecido Pavani, ofendido em 
suas prerrogativas profissionais pelo sr. João Soriano,
à época diretor do Centro de Segurança e Disciplina 
do Presídio de Taiuva.

Ficam convidados os advogados e o público em 
geral.

Marcos da Costa
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIM-

PEZA - ME
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 13/2017
OBJETO: Fornecimento de forma parcelada de gêneros ali-

mentícios, materiais e utensílios de copa para manutenção da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.440,00 (mil, quatrocentos e 
quarenta reais)

DATA DO CONTRATO: 05/03/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIM-

PEZA - ME
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 05/2017
OBJETO: Fornecimento de forma parcelada de gêneros ali-

mentícios, materiais e utensílios de copa para manutenção da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.604,75 (oito mil, seiscentos e 
quatro reais e setenta e cinco centavos)

DATA DO CONTRATO: 05/03/2018

PORTARIAS

Nº 71, DE 05 DE MARÇO DE 2018 – CONCEDE, nos termos do ar-
tigo 74 da Lei 4.677, de 23 de abril de 2015, à funcionária Efetiva do 
Legislativo ANDREIA CRISTINA MANOEL, Função Gratificada de 
Nível 2.

Nº 74, DE 05 DE MARÇO DE 2018 - NOMEIA a funcionária perten-
cente ao quadro efetivo de pessoal do legislativo, CARINA MOREIRA, 
como membro da COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO.

Nº 75, DE 05 DE MARÇO DE 2.018 - NOMEIA, a partir de 01 de março 
de 2.018, a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, que ficará assim constituída: funcionários: Presidente: Luiz 
Carlos dos Santos, e Membros – Carina Moreira e Andréia Cristina 
Manoel

Nº 76, DE 05 DE MARÇO DE 2.018 - NOMEIA, a partir de 01 de março 
de 2.018, o pregoeiro e sua equipe de apoio da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, que ficará assim constituída: funcionários: Pregoeiro: 
Luiz Carlos dos Santos, e Equipe de Apoio – Homero Marciano da 
Silva, Andréia Cristina Manoel e Bruno Vinicius da Silva Pinto.

CAMINHAR NA ESTRADA 
DE JESUS

Evangelho é boa notícia de uma 
novidade! Essa novidade já estava 
desenhada no “ Antigo  Testamento” 
como profecia: DEUS PAI QUER  
NOS SALVAR DAS PERIGOSAS 
CURVAS DA AVENTURA DO 
VIVER!

 PROFESSOR BENÊ

    VIVER é uma aventura como 
que, palmilhar um caminho desco-
nhecido!

Assim foi o itinerário do “povo 
de Deus”, povo “CRIANÇA” que 
desconhecia a realidade do viver em 
plenitude, próprio do adulto ou seja, 
daquele que já tem a compreensão 
perfeita da realidade!

Assim é que Deus se fez entendi-
mento perfeito para que pudéssemos 
assimilar sua “VERDADE” em ple-
nitude!

DEUS na TRINDADE SANTA 
manifestou-se  em LUZ no “ misté-
rio de sua realidade”.

Por isso aclamamos “GLÓRIA 
AO PAI, AO FILHO E AO ESPÍ-
RITO SANTO”! AMÉM  ou seja: 
ESTA É A VERDADE ABSOLU-
TA.

(5), retrata persona-
gens femininas que se 
destacaram por suas 
atuações ao longo da 
história. As fotos são 
de Luuh Oliveira, Wania 
Ferreira Lopes, Hortên-
cia Rodrigues, alunas 
do curso de fotografi a 
básica da Expertise, 
parceira na realização 
do evento.

Entre as personagens 

que passaram por relei-
turas estão Frida Kahlo, 
Maria Bonita, Carmem 
Miranda, Cleópatra, Ma-
lala, Coco Chanel, Ro-
sie Rebitadeira, India 
Caiapó, Marilyn Mon-
roe, Tarsila do Amaral e 
Aqualtune.

“Agradecemos a to-
dos os envolvidos que 
ajudaram a concreti-
zar esse bonito traba-

lho. Espero que a po-
pulação compareça”, 
comenta o diretor de 
Cultura, José Mário de 
Oliveira.

O Jaboticabal Shop-
ping também é apoia-
dor da exposição e para 
conferi-la é só ir ao lo-
cal na Praça Dom José 
Marcondes Homem de 
Mello, 146, Centro, das 
10h às 22h.

Por isso é importante a 
participação daqueles 
que almejam uma nova 
oportunidade”, afi rma 
o secretário da pasta, 
José Vantini Júnior.

Mais informações 
pelo telefone é (16) 
3203-8014.
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Várias atividades acontecem de 5 a 14 de março

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 
Jaboticabal desenvolve programação especial

Para celebrar o Dia In-
ternacional da Mulher, 
comemorado em 8 de 
março, a Prefeitura de 
Jaboticabal preparou 
uma programação espe-
cial. De 5 a 14 de março, 
exposições, serviços e 
música darão o tom da 
festa.

“A mulher é símbolo 
de força e determina-
ção, está em todos os 
lugares e segmentos da 
sociedade. Devemos ce-
lebrar este período e se-
guir atuantes no nosso 
dia a dia para continuar 
fazendo a diferença e 
alcançar novas conquis-

tas”, destaca a primeira-
-dama e presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Adriana Hori.

Confi ra a programação:
DE 05 A 11 DE MARÇO
Exposição Fotográfi -

ca: Mulheres
Local – Jaboticabal 

Shopping 
DE 06 A 16 DE MARÇO
Exposição Literárias: 

autoras jaboticabalen-
ses 

Local – Biblioteca Mu-
nicipal ‘Júlia Luiz Ruete’ 

DIA 06 DE MARÇO 
(QUARTA-FEIRA)

9h30 - Abertura da 
Exposição de Fotos e Li-

vros: Vida e Obra de Ni-
riam Goes

Local – Biblioteca Mu-
nicipal ‘Julia Luiz Ruete’ 

DIA 11 DE MARÇO 
(DOMINGO)

Das 9 às 12 h – Servi-
ços gratuitos

Beleza
• Corte de cabelo
• Design de so-

brancelhas
• Esmaltação
• Maquiagem 
Música e Dança 
• A p r e s e n t a ç ã o 

Musical com 
• Zumba com Pe-

dro Zani Sanches
Mercado de Trabalho

• Preparação de 
Currículo e Marketing 
Pessoal

Saúde
• Aferição de pres-

são arterial
• Distribuição de 

preservativos
• Ônibus da saúde 

– teste rápido de HIV – 
Hepatite B e C - Sífi lis 

• Dicas de saúde e 
bem – estar

• Orientação de 
saúde bucal 

Sorteio de Brindes
Local – Centro de Con-

vivência do Idoso
Abertura com o Coral 

ARTMELODIA, da Escola 

de Arte
Realização: Prefeitura 

de Jaboticabal, Fundo 
Social de Solidariedade, 
Delegacia de Polícia de 
Defesa da Mulher – DDM 
e Câmara Municipal

Apoio: Sindicato Es-
tadual dos Professores 
– APEOESP, Departamen-
to de Cultura, Escola de 
Arte ‘Prof. Francisco B. 
Marino’, Faculdade São 
Luís, Secretaria de Saú-
de, Senac, Mary Kay, Na-
tura, O Boticário, Nenu’s 
Perfumaria, Magno Hair, 
Espaço Dalute, Zé cabe-
leireiro e equipe e Már-
cio Cabeleireiro.

Setor continua atuando na eliminação de focos do mosquito transmissor

Saúde pede atenção redobrada para evitar 
mais casos de chikungunya e dengue

A luta contra o mos-
quito Aedes aegypti, 
mosquito transmissor 
da dengue, zika, chi-
kungunya e febre ama-
rela é contínua. Obje-
tos e embalagens a céu 
aberto podem acumular 
água e servir de cria-
douro para o transmis-
sor. 

“Estamos atentos, 
com as equipes nas ruas 
e contando com a ajuda 
da população. Com esse 
trabalho em conjunto 

conseguiremos evitar a 
propagação dessas do-
enças”, destaca a secre-
tária de Saúde. 

Chikungunya – Fique 
atento! Seus sintomas 
são semelhantes aos da 
dengue: febre, mal-es-
tar, dores pelo corpo, 
dor de cabeça, apatia e 
cansaço. Porém, a gran-
de diferença da febre 
chikungunya está no 
seu acometimento das 
articulações: o vírus 
avança nas juntas dos 

pacientes e causa infl a-
mações com fortes do-
res acompanhadas de 
inchaço, vermelhidão e 
calor local.

“Apresentando os sin-
tomas, é fundamental 
procurar uma unidade 
básica de saúde. Além 
de iniciar o tratamen-
to, nossos agentes são 
notifi cados para ações 
preventivas no bairro 
onde o caso aconteceu”, 
fi naliza Dias.

http://www.radiogazetafm.com.br/
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IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
Demonstração Fluxo de Caixa - 2017
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em reais
Em conformidade com a NBC T3.8, demonstramos a seguir a conciliação entre o Déficit 
líquido do exercício e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto Nota 2017 2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Descrição TOTAL TOTAL
Recebimentos de convênios/particular (+) 10.801.429,98     9.939.352,41       
Recebimentos SUS 10.791.668,60     9.342.150,60       
Resgate de Aplicações Financeiras (+) 1.206.890,40       3.179.710,66       
Outros Recebimentos Operacionais (+) 610.293,10           1.390.592,74       
Pagamentos a Fornecedores/Prestad. de Serv. de Saúde (-) (13.297.997,43)   (12.640.356,82)   
Pagamentos de Pessoal (-) (5.476.969,07)      (5.548.793,57)      
Pagamentos de Outros Tributos (-) (1.998.370,79)      (1.993.012,99)      
Pagamentos de Ações Judiciais (-) (Cíveis/Trabalhistas/Tributarias) (47.350,00)            (86.960,00)            
Aplicações Financeiras (-) (1.540.925,60)      (2.718.799,93)      
Outros Pagamentos Operacionais (-) (314.589,22)         -                           
Caixa líquido usado nas atividades operacionais 12.3 734.079,97         863.883,10         
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Descrição TOTAL TOTAL
Recebimentos de Dividendos (+) 193,25                    
Pagamentos de Aquisição de Ativo Imobilizado - Hospitalar (-) (97.230,92)            (968.283,85)         
Caixa líquido usado nas atividades de investimento (97.037,67)          (968.283,85)       
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Descrição TOTAL
Recebimento Empréstimos/Financiamentos (+) 750.000,00           2.416.947,00       
Outros Recebimentos Empréstimos c/gar (+) 30.000,00             678.230,76           
Pagamentos de Juros e Enc.s/ Emprést/Financiam/Leasing (-) (337.475,87)         
Pagamentos de Amortização de Empr./Financiam/Leasing (-) (760.652,36)         (3.094.431,60)      
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento (318.128,23)       746,16                  
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 318.914,07         (103.654,59)       
Caixa - Saldo inicial 539.747,76         643.402,35         
Caixa - Saldo final 858.661,83         539.747,76         
Ativos Livres no Início do Período (*) 318.914,07           (103.654,59)         
Ativos Livres no Final do Período (*) 858.661,83           539.747,76           
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES 539.747,76           643.402,35           
Detalhamento do Saldo de Caixa, Bancos C/Mov e Aplic.não vinculadas em 31/12/2017
O saldo de caixa no fim do período, encontra-se depositado nas seguintes instituições financeiras:
Caixa 1.181,81 867,84
Caixa Economica Federal - 178 179.879,46 50,00
Caixa Economica Federal - 331 197,46 39,93
Banco do Bradesco SA / HSBC 7.812,72 1.021,52
Banco do Brasil SA - 41016 0,00 98.746,47
Banco do Brasil S/A- 39250 171.076,53 185,15
Banco do Brasil S/A - 39303 461,45 216.761,68
Banco do Brasil S/A - 1622 4.852,55 314,73
Banco do Brasil S/A - 8773 0,00 63.850,66
Banco do Brasil S/A - 47161 1.043,68 0,00
Banco Santander SA 296,84 85,65
Caixa Economica Federal - 178 0,00 12.680,47

Caixa Economica Federal - 331 131.655,92 120.181,83
Banco Bradesco S/A cdb 225.047,88 0,00
Banco do Brasil S/A RF- 41016 10.263,41 0,00
Banco do Brasil S/A - 39250 0,00 77,48
Banco do Brasil S/A - 39250 (RF) 49,47
Banco do Brasil S/A. - 39303 0,00 56,68
Banco do Brasil S/A CP- 38993 21.511,68 21.691,64
Banco do Brasil S/A 3.330,97 3.136,03
Banco do Brasil S/A Poup. - 47316 100.000,00
Saldo de Caixa: 858.661,83 539.747,76
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Caixa Economica Federal - 331 131.655,92 120.181,83
Banco Bradesco S/A cdb 225.047,88 0,00
Banco do Brasil S/A RF- 41016 10.263,41 0,00
Banco do Brasil S/A - 39250 0,00 77,48
Banco do Brasil S/A - 39250 (RF) 49,47
Banco do Brasil S/A. - 39303 0,00 56,68
Banco do Brasil S/A CP- 38993 21.511,68 21.691,64
Banco do Brasil S/A 3.330,97 3.136,03
Banco do Brasil S/A Poup. - 47316 100.000,00
Saldo de Caixa: 858.661,83 539.747,76
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Caixa Economica Federal - 331 131.655,92 120.181,83
Banco Bradesco S/A cdb 225.047,88 0,00
Banco do Brasil S/A RF- 41016 10.263,41 0,00
Banco do Brasil S/A - 39250 0,00 77,48
Banco do Brasil S/A - 39250 (RF) 49,47
Banco do Brasil S/A. - 39303 0,00 56,68
Banco do Brasil S/A CP- 38993 21.511,68 21.691,64
Banco do Brasil S/A 3.330,97 3.136,03
Banco do Brasil S/A Poup. - 47316 100.000,00
Saldo de Caixa: 858.661,83 539.747,76
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

31/12/2017 31/12/2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

(A) Resultado Líquido Ajustado
Superavit/Déficit do Exercício (3.044.670,26)       (1.576.616,65)       
Depreciação 551.090,86            561.162,91            
Provisão para Perdas -                          -                          
(=) Déficit Ajustado (2.493.579,40)      (1.015.453,74)      

(B) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante
Contas a Receber 753.576,92            (336.782,34)          
Bens e Títulos a Receber (3.050,14)               (4.536,00)               
Adiantamentos 42.432,07              (5.521,15)               
Outros Créditos (61.385,10)            2.022,38                
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante 731.573,75           (344.817,11)          

(C) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 13.524,40              9.856,28                
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante 13.524,40              9.856,28                

(D) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante
Fornecedores 6.500,30                275.068,15            
Prestadores de Serviços Médicos 967.208,45            (142.657,67)          
Obrigações com Pessoal 238.510,65            118.002,21            
Obrigações Sociais (14.518,14)            10.049,74              
Obrigações Tributárias 9.253,03                (151.422,20)          
Empréstimos e Financiamentos 766.363,56            (9.046,53)               
Outras Obrigações 131.577,84            72.495,23              
(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante 2.104.895,69        172.488,93           

(E) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos (274.828,47)          1.384.511,16        
Provisão para Contingências 911.151,93            21.930,00              
Outros Débitos a Pagar (258.657,93)          635.367,58            
(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante 377.665,53           2.041.808,74        

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D+E) 734.079,97           863.883,10           

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
(-) Aquisição do Imobilizado (415.165,90)          (967.537,69)          
(-) Aquisição imobilizado com recursos públicos -                          -                          
(+) Baixas do Imobilizado -                          -                          

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (415.165,90)          (967.537,69)          

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
(+) Empréstimos -                          -                          

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS -                          -                          

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 318.914,07           (103.654,59)          

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 539.747,76           643.402,35           
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 318.914,07           (103.654,59)          
SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 858.661,83           539.747,76           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
CNPJ  56.896.368/0001-34

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 
31 de dezembro de 2017

(valores expressos em reais)

Patrimônio Social Doações Deficit do Ajuste de Superavit / Deficit Total do Patrimônio
Patrimoniais Exercício Avaliação Patrim. Acumulado Social

Saldo em 31/12/2015 -                          400.000,00                 -                      24.405.117,12    1.112.705,87          25.917.822,99            
Doações Patrimoniais -                          -                                    -                      -                      -                          -                              
Reservas Reavaliação -                          -                              -                      -                           -                          -                              
Superávit/Déficit acumulados (1.093.117,83)         1.093.117,83                -                              
Superávit/Déficit líquido do exercício -                          -                              (1.576.616,65)     -                      -                          (1.576.616,65)             
Saldo em 31/12/2016 (1.093.117,83)         400.000,00                 (1.576.616,65)     24.405.117,12    2.205.823,70          24.341.206,34            
Doações Patrimoniais -                          -                                    -                      -                      -                          -                              
Reservas Reavaliação -                          -                              -                      -                           -                          -                              
Superávit/Déficit acumulados 629.207,05 -                              1.576.616,65      -                           (2.205.823,70)         -                              
Superávit/Déficit líquido do exercício -                              (3.044.670,26)           -                      -                          (3.044.670,26)             
Saldo em 31/12/2017 (463.910,78)            400.000,00                 (3.044.670,26)     24.405.117,12    -                          21.296.536,08            

EM 31/12/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

2017 2016

RECEITAS OPERACIONAIS 21.298.258,23    19.777.627,71    
Receitas Convênios não SUS e Particulares 10.866.733,23    9.766.774,52      
Receitas Convênios SUS 2.274.128,12      2.319.504,24      
Outras Receitas Operacionais 8.157.396,88      7.691.348,95      

SUPERÁVIT BRUTO 21.298.258,23    19.777.627,71    

DESPESAS OPERACIONAIS (23.661.351,32)  (20.982.228,82)  
Despesas Operacionais de Assist. a Saúde (12.803.717,06)   (12.432.192,66)   
Depesas Administrativas e Gerais (9.926.482,33)     (8.550.036,16)     
Provisão para Contingências Tributárias (931.151,93)        -                        

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - DEMONSTRAÇÃO -                        -                        
Tributos e Contribuições Devidos 2.693.058,37      2.439.853,99      
(-) Tributos e Contribuições Usufruídos (2.693.058,37)     (2.439.853,99)     

(=)   RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO (981.798,12)        (642.407,80)        
Receitas Financeiras 24.146,09            42.640,32            
Despesas Financeiras (1.005.944,21)     (685.048,12)        

(=)   RESULTADO PATRIMONIAL 300.220,95         270.392,26         
Receitas Patrimoniais 300.220,95         270.392,26         
Despesas Patrimoniais -                        -                        

SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (3.044.670,26)     (1.576.616,65)     

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em R$

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

PASSIVO 2017 2016

PASSIVO CIRCULANTE 7.041.911,59      4.937.015,90     

Débitos Operacionais de Assistência a Saúde 7.041.911,59      4.937.015,90     

Fornecedores de Bens e Serviços 11 939.995,98           933.495,68          

Honorários e Serviços Médicos a Pagar 11 1.912.048,61        944.840,16          

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 12 2.152.718,15        1.386.354,59        

Obrigações com Pessoal 13 1.356.694,91        1.118.184,26        

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 13 197.834,76           188.581,73          

Obrigações Sociais 13 31.246,10             45.764,24            

Outros Débitos a Pagar 14, 16 451.373,08           319.795,24          

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.508.554,79      5.130.889,26     

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 5.508.554,79      5.130.889,26     

Provisões para Contingências 15 1.276.151,93        365.000,00          

Empréstimos e Financiamentos a Pagar 12 2.042.651,80        2.240.828,90        

Outros Débitos a Pagar 11, 14, 16 2.189.751,06        2.525.060,36        

PATRIMÕNIO SOCIAL 21.296.536,08    24.341.206,34   

Patrimônio Social 17 21.296.536,08       24.341.206,34      

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÕNIO SOCIAL 33.847.002,46    34.409.111,50   

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO

ATIVO Notas 2017 2016

ATIVO CIRCULANTE 3.803.831,63 4.216.491,31
  Disponível  3 858.661,83          539.747,76          

  Realizável  2.945.169,80 3.676.743,55
Créditos Operacionais de Assistência a Saúde 4 2.266.364,38        3.019.941,30        

Bens e Títulos a Receber 672.827,58 650.404,92
    Créditos a Receber 5 30.973,36            27.923,22            

    Adiantamentos 6 33.609,90            76.041,97            

    Estoques 7 608.244,32          546.439,73          

Despesas Antecipadas 8 5.977,84             6.397,33             

ATIVO NÃO CIRCULANTE 30.043.170,83 30.192.620,19
Realizável a longo prazo  9 39.115,52 52.639,92
    Depósitos Judiciais e Fiscais 36.670,14            50.194,54            

    Outros Créditos a Receber a Longo Prazo. 2.445,38              2.445,38              

Imobilizado 10 30.004.055,31 30.139.980,27
    Imóveis - Hospitalares 30.488.544,41      30.440.894,51      

    Imobilizado Hospitalares 4.052.224,53        3.701.126,21        

      (-) Depreciações (4.561.371,67)      (4.010.280,81)      

    Imobilizações em Curso 24.658,04            8.240,36              

    Outras Imobilizações -                      -                      

Intangível 0,00
TOTAL DO ATIVO  33.847.002,46 34.409.111,50

As notas explicativas são parte integrantes das Demonstrações Contábeis

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO



11SÁBADO, 10 DE MARÇO DE 2.018

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL é uma Entidade Filantrópica, Pessoa Jurídica 

de direito privado, reconhecida de Utilidade Pública, fundada em 1.904. Tem como objetivo básico, sem fi nali-
dade de lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, credo, 
sexo e religião, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais.

Sua Estrutura Física é formada por 11.058,06 m² (área total do terreno), e sua área construída corresponde 
a 7.532,61 m², e está localizada à Rua Floriano Peixoto, 1387, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo. 

2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
     As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

pela Lei 6.404/76, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, excetuando os CPC´s: 11 – Contratos de 
Seguro; 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola; 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais; 35 – De-
monstrações Separadas; 44 – Demonstrações Combinadas e o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias 
Empresas. A Escrituração contábil atende às Resoluções números 750/93 e 1409/12 do Conselho Federal de 
Contabilidade, incluindo a ITG 2002 publicada no DOU de 02/09/15 a qual trata de aspectos contábeis específi cos 
a Entidades sem Finalidades de Lucros. 

Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrições dos principais critérios de avaliação das práticas contábeis
a. Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e de almoxarifados foram inventariados no fi nal do 

exercício e estão avaliados pelo custo médio que não supera o valor de mercado;
b. Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos 

os respectivos encargos de depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil-
-econômica estimada dos bens.

c. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios. Os recursos 
fi nanceiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados a custeio e investimentos são devida-
mente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou Convênio fi rmado e feita a prestação de contas 
da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor. 
São reconhecidas no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

d. É constituída Provisão para Perdas sob Créditos – PPSC decorrente da existência de inadimplência, de 
acordo com os critérios de avaliação, de apropriação contábil e auditoria externa. 

3- DISPONIBILIDADES
Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e aplicações a 

Instituições Financeiras. As contas bancárias estão classifi cadas como Vinculadas e não Vinculadas.  As contas 
Vinculadas referem-se a valores recebidos a título de subvenções governamentais destinadas a custeio e inves-
timentos. As contas não Vinculadas referem-se a valores recebidos a título de recursos próprios produzidos pela 
Entidade. Em 31/12/2017 estavam assim constituídas:

    2017        2016
    R$         R$
Caixa        1.181                   868
Bancos c/ Movimento livre  194.083     164.109
Bancos c/ Movimento vinculadas  171.538     216.947
Bancos c/ Aplicações vinculadas  491.859     157.824 
Total    858.661     539.748

4- CONTAS A RECEBER DE CONVÊNIOS
Representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo o contrato fi rmado com 

o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde, Convênios não SUS e Pacientes Particulares. Em 
31/12/2017 estavam assim constituídos:

    2017        2016
    R$         R$
Convênio SUS a Receber     187.755       33.808
Convênio não SUS a Receber   1.128.530     773.156
Subvenções a Receber      440.125  1.672.897
Faturamento em Andamento     509.954     540.081
Total    2.266.364  3.019.942

5- OUTROS CRÉDITOS
Valores a receber pela locação de áreas do imóvel e créditos tributários a recuperar.

    2017        2016
    R$         R$
Aluguéis a Receber    27.689       23.670
Tributos a compensar      3.284         3.156
Total     30.973       26.826

6- VALORES A RECUPERAR
Refere-se a adiantamentos a funcionários, fornecedores, cheques pré-datados de pacientes e outros créditos 

que estão sendo cobrados através do departamento jurídico da entidade. Em 31/12/2017 estavam assim consti-
tuídas:

    2017        2016
    R$          R$
Cheques pré-datados            0         1.098
Adiantamentos   33.610       76.042
Total    33.610       77.140

7- ESTOQUES
Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31/12/2017, estavam assim constituídos:
   
    2017        2016
    R$         R$
Medicamentos   158.930     157.919
Materiais Hospitalares   207.867     171.687
Materiais de Consumo em geral  241.448     216.833
Total    608.245     546.440

8- DESPESAS ANTECIPADAS
As Despesas Antecipadas se referem a cobertura do seguro dos imóveis e da frota de veículos da Entidade, 

para o exercício de 2018.

       2017        2016
         R$          R$
Seguros a Apropriar      5.978         6.397
Total       5.978         6.397

9- ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais referente a processo Trabalhista e Sindical, e créditos a receber de contas hospitalares. 

Em 31/12/2017 estavam assim constituídos:

        2017        2016
         R$         R$
Depósitos Judiciais Trabalhistas     28.415       41.940
Depósitos Judiciais Sindical       8.255         8.255
Contas de Pacientes     402.505     402.505
(-) Provisão p/ Perdas s/ Créditos  (400.059)  (400.059)
Total       39.116      52.641

10- IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que 

levam em conta a vida útil do bem. 
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10- IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear 
mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil do bem. 

Nomenclaturas. Saldos em 
31/12/2016

Adições em   
2017

Exclusões em 
2017

Saldos em 
31/12/2017

Terrenos 1.295.268,00 0,00 0,00 1.295.268,00
Terrenos HSI c/ Aj. Vlr. Merc. 2010 13.675.620,98 0,00 0,00 13.675.620,98
Edificios+Maternidade+Necrotério 4.740.509,39 47.649,90 0,00 4.788.159,29
Edifício HSI c/ Aj. Vlr. Merc. 2010 10.729.496,14 0,00 0,00 10.729.496,14
Aparelhos de Medicina 1.936.508,41 302.000,00 0,00 2.238.508,41
Equipamentos, Móveis e Utensilios 1.103.533,25 27.740,78 0,00 1.131.274,03
Instalações Aparelhos Oxigênios 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
Veículos 60.125,21 0,00 0,00 60.125,21
Máquinas Utensilios Lavanderia 221.090,56 1.300,00 0,00 222.390,56
Instrumental de Medicina 158.165,68 0,00 0,00 158.165,68
Equipamentos de Informática 215.703,10 20.057,54 0,00 235.760,64
Obras em andamento 8.240,36 16.417,68 0,00 24.658,04
SOMAS. 34.150.261,08 415.165,90 (0,00) 34.565.426,98
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA:
Edificios+Maternidade+Necrotério (1.555.695,17) (0,00) 310.345,02 (1.866.040,19)
Aparelhos de Medicina (598.058,87) (0,01) 81.470,75 (679.529,61)
Equipamentos, Móveis e Utensilios (1.410.997,86) (0,00) 109.736,70 (1.520.734,56)
Instalações Aparelhos Oxigênios (90.198,96) (0,00) 20.732,89 (110.931,85)
Veículos (6.000,00) (0,00) 0,00 (6.000,00)
Máquinas Utensilios Lavanderia (41.734,46) (0,00) 2.942,52 (44.676,98)
Instrumental de Medicina (168.682,64) (0,01) 22.560,34 (191.242,97)
Equipamentos de Informática (138.912,85) (0,00) 3.302,70 (142.215,55)
SOMAS. (4.010.280,81) (0,02) 551.090,92 (4.561.371,71)
IMOBILIZADO LÍQUIDO 30.139.980,27 30.004.055,27

11 – FORNECEDORES E HONORÁRIOS MÉDICOS
Corresponde às obrigações da Entidade para com fornecedores de 

produtos e serviços, para manutenção das atividades da Entidade, e 
valores a pagar de repasse de honorários e serviços médicos. Em 
31/12/2017 estava assim constituído:

No Passivo Circulante

2017 2016
R$ R$

Fornecedores 939.996 933.496
Honorários e Serv. Médicos 1.912.049 944.840
Total 2.852.045 1.878.336

11 – FORNECEDORES E HONORÁRIOS MÉDICOS
 Corresponde às obrigações da Entidade para com fornecedores de produtos e serviços, para manu-

tenção das atividades da Entidade, e valores a pagar de repasse de honorários e serviços médicos. Em 31/12/2017 
estava assim constituído:

No Passivo Circulante

    2017         2016
    R$          R$
Fornecedores       939.996      933.496
Honorários e Serv. Médicos   1.912.049      944.840
Total     2.852.045  1.878.336

No Longo Prazo

    2017         2016
    R$           R$
Fornecedores    200.531      232.152
Honorários e Serv. Médicos            -                                      -
Total     200.531      232.152

12 – EMPRÉSTIMO

Refere-se a recursos tomados junto às instituições fi nanceiras para capital de giro e fi nanciamento de bens. 
São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço, e os juros respectivos incorridos estão 
provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados em despesas fi nanceiras.

Empréstimos no curto prazo classifi cados no Passivo Circulante:
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No Longo Prazo

2017 2016
R$ R$

Fornecedores 200.531 232.152
Honorários e Serv. Médicos - -
Total 200.531 232.152

12 – EMPRÉSTIMO

Refere-se a recursos tomados junto às instituições financeiras para 
capital de giro e financiamento de bens. São atualizados pelas 
variações monetárias incorridas até a data do balanço, e os juros 
respectivos incorridos estão provisionados. As variações monetárias e os 
juros são apropriados em despesas financeiras.

Empréstimos no curto prazo classificados no Ativo Circulante:

Nomenclaturas 2017 2016 Taxa
Banco do Brasil - Curto Prazo - 5,50% a/ano 0,0149% a/dia
Caixa Economica Federal - Curto Prazo 216.970           171.264       1,35% a/m
Banco do Brasil - Curto Prazo - 62.091 1,69% a/m
Bradesco - 1679 750.000 -
Banco do Brasil -  C/Garantida 685.748 653.000 2,19% a/m
HSBC Bank Brasil  - C/Garantida 500.000 500.000 0,5%+CDI do mês
TOTAL 2.152.718 1.386.355

Empréstimos no longo prazo classificados no Ativo não Circulante:

Nomenclaturas 2017 2016 Taxa
Caixa Economica Federal - Longo Prazo 2.042.652        2.240.829    1,35% a/m
TOTAL 2.042.652 2.240.829

13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIAS e SOCIAIS
Representam valores a pagar referentes a salários e obrigações com
férias + 1/3 férias, 13º Salario, encargos s/ férias e 13.salário, FGTS, valores 
retidos de colaboradores assalariado, autônomos e pessoa jurídica e
outras obrigações sociais. Em 31/12/2017, estava assim constituído:

2017 2016
R$ R$

Obrigações com Pessoal 1.356.695 1.118.184
INSS a Recolher 54.175 51.996
FGTS a Recolher 62.774 64.038
PIS Folha Pgto 10.449 10.598
I.R.R.F 39.710 36.549
PIS/COFINS/CSLL 30.128 24.759
ISS a Recolher 599 642
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férias + 1/3 férias, 13º Salario, encargos s/ férias e 13.salário, FGTS, valores 
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13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIAS e SOCIAIS
Representam valores a pagar referentes a salários e obrigações com férias + 1/3 férias, 13º Salario, encargos 

s/ férias e 13.salário, FGTS, valores retidos de colaboradores assalariado, autônomos e pessoa jurídica e outras 
obrigações sociais. Em 31/12/2017, estava assim constituído:

        2017      2016
         R$       R$
Obrigações com Pessoal   1.356.695  1.118.184
INSS a Recolher        54.175       51.996
FGTS a Recolher        62.774       64.038
PIS Folha Pgto        10.449       10.598
I.R.R.F          39.710       36.549
PIS/COFINS/CSLL        30.128       24.759
ISS a Recolher             599            642
Obrigações Sociais        31.246       45.764
Total    1.585.776  1.352.530

14 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Refere-se a obrigações com prestadores de serviços parceladas, e adiantamento a clientes. Em 31/12/2017 

estava assim constituída:

        2017      2016
          R$        R$
Adiantamento Unimed Jaboticabal     939.048     903.753
Adiantamento a Clientes      101.427       60.527
Total    1.040.476     964.280

15-  PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O valor refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis em que a entidade é ré e os valores foram 

estimados com base em relatório da assessoria jurídica. A Entidade efetuou durante o exercício de 2017, provisão 
para contingências tributárias, em virtude de ter seu pedido de renovação do certifi cado de fi lantropia, processo n. 
25000.023608/2010-13, indeferido através da Portaria SAS/MS n. 37 de 14/01/2016, e Despacho do MS n. 41 de 
28/04/2017. 

         2017      2016
          R$       R$
Contingências Trabalhistas     295.000     315.000
Contingências Cíveis        50.000       50.000
Contingências Tributárias     931.152              -
Total    1.276.152     365.000

16-  SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 
Subvenções governamentais condicionadas à aquisição de ativos de longo prazo. São reconhecidas como recei-

ta em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo. Em 31/12/2017 estavam assim constituídas:

No Passivo Circulante:
        2017      2016
         R$       R$
Subvenções Governamentais      107.804     107.804
Total       107.804     107.804

No Passivo não Circulante:
        2017      2016
          R$       R$
Subvenções Governamentais      400.440     572.095
Total       400.440     572.095

17- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits e subvenções 

para investimento e diminuído dos défi cits ocorridos, sendo que o resultado do exercício será incorporado ao patri-
mônio social quando da aprovação das contas em assembleia.

 
18- SUBVENÇÕES, DOAÇÕES.
Os recursos fi nanceiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados a custeio e investimentos 

são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo e/ou Convênio fi rmado e feita a prestação 
de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação 
em vigor. São reconhecidas no resultado observado o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Gover-
namentais.

A Entidade recebeu doações da comunidade local, tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, em dinheiro ou 
em materiais que foram destinadas ao custeio das atividades da instituição.  

Orgãos         2017     2016
Convênio Municipal                  7.023.582  7.041.016
Subvenções Federais                                                     464.123     458.494
Subvenções Estaduais Projeto Tim       23.854       23.854
Subvenção Estadual      100.000               -
Sub-Total    7.611.559  7.523.365
Doações e Campanhas  
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas       78.046       41.729
Sub-Total         78.046       41.729
  
Total Geral   7.689.605  7.565.094

19- RECEITAS E DESPESAS

As receitas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios de competência do exercício e são 
provenientes da prestação de serviços médico hospitalares a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos 
públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior parte com o SUS e Convênios Particula-
res. Outra fonte de receitas são as Doações recebidas por pessoas físicas e jurídicas, e de doações recebidas a título 
de Subvenção dos órgãos governamentais. 

As despesas estão sendo apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e foram apuradas 
através de notas fi scais e recibos em conformidade com as exigências legais e fi scais.

  
DESCRIÇÃO DAS CONTAS  2017            2016
    
Receitas Convênio SUS      2.274.128,12     

2.319.504,24
Receitas Conv. Não SUS    10.697.830,72    9.558.702,33
Sub-Total Produção    12.971.958,84  11.878.206,57
Receitas Particulares         168.902,51       208.072,19
Sub-Total Particulares         168.902,51       208.072,19
Subvenção Federal         464.123,18       458.494,36
Subvenção Estadual         123.854,43         23.854,43
Subvenção Municipal      7.023.582,63    7.041.016,08
Sub-Total Subvenções      7.611.559,24     7.523.364,87
Outras Receitas Operacionais        846.058,59       438.376,34
Sub-total Outras Receitas        846.058,59       438.376,34
Receitas Financeiras           24.146,09         42.640,32
Sub-total Receitas Financeiras          24.146,09         42.640,32
   
TOTAL GERAL DAS RECEITAS   21.622.625,27  20.090.660,29
    
Custo dos Serviços Prestados  -23.110.260,46 -20.421.065,91 
   
Resultado Operacional     -1.487.635,19 -330.405,62
   
Despesas c/ Depreciação        -551.090,86 -561.162,91 
Despesas Financeiras     -1.005.944,21 -685.048,12 
    
Défi cit do Exercício     -3.044.670,26 -1.576.616,65

20- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções fi scais e previdenciárias, como se devido fosse 

gozada durante o exercício.

 Isenções
Contribuição       2017     2016
INSS Cota Patronal   1.040.958  1.775.993
COFINS       394.225     362.588
IPTU         63.905       59.547
I.S.S.Q.N.                                   262.817     241.726
Total    1.761.905  2.439.854

21- RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.
Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Jaboticabal, no cumprimento das exigências legais ema-

nadas pela Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos regulamentadores, incluindo a Portaria nº 834, de 26 de 
abril de 2016, prestou ao longo do exercício de 2017, atendimento à pacientes Sistema Único de Saúde – SUS, em 
percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo demonstrado:
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Subvenção Estadual 123.854,43 23.854,43
Subfenção Municipal 7.023.582,63 7.041.016,08
Sub-Total Subvenções 7.611.559,24 7.523.364,87
Outras Receitas 
Operacionais 846.058,59 438.376,34
Sub-total Outras Receitas 846.058,59 438.376,34
Receitas Financeiras 24.146,09 42.640,32
Sub-total Receitas 
Financeiras 24.146,09 42.640,32

TOTAL GERAL DAS 
RECEITAS 21.622.625,27 20.090.660,29

Custo dos Serviços 
Prestados -23.110.260,46 -20.421.065,91 

Resultado Operacional -1.487.635,19 -330.405,62

Despesas c/ Depreciação -551.090,86 -561.162,91 
Despesas Financeiras -1.005.944,21 -685.048,12 

Déficit do Exercício -3.044.670,26 -1.576.616,65

20-ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções fiscais e 
previdenciárias, como se devido fosse gozada durante o exercício.

Isenções
Contribuição 2017 2016
INSS Cota Patronal 1.040.958 1.775.993
COFINS 394.225 362.588
IPTU 63.905 59.547
I.S.S.Q.N.                              262.817 241.726
Total 1.761.905 2.439.854

21-RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.

Na Área da Saúde, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, no cumprimento das 
exigências legais emanadas pela Lei 12.101/2009, e seus respectivos decretos 
regulamentadores, incluindo a Portaria nº 834, de 26 de abril de 2016, prestou ao longo do 
exercício de 2017, atendimento à pacientes Sistema Único de Saúde – SUS, em percentual 
superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, conforme abaixo 
demonstrado: 
 

Departamento de Saúde 
Capacidade Instalada          

(Leitos)
Dedicado ao SUS           

(Leitos) % SUS                         

2017 2016 2017 2016 2017 2016
Irmandade de Misericórdia de  
Jaboticabal 82 82 52 52 63 63

TOTAL
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RESUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO ANO DE 2017
CONVÊNIO INTERNADOS PACIENTE DIA AMBULATORIAIS

Nº ATEND. PERCENTUAL Nº ATEND. PERCENTUAL Nº ATEND. PERCENTUAL
SUS 2.502 52,32 % 8.239 58,31 % 7.930 86,19 %

CONVÊNIOS
/PARTICULAR

2.280 47,68 % 5.891 41,69 % 1.271 13,81 %

TOTAL 4.782 100,00 % 14.130 100,00 % 9.201 100,00 %

Cálculo Filantropia 2017 PACIENTE DIA AMBULATÓRIO TOTAL 
TOTAL ATENDIMENTO SUS 58,31% 10% 68,31% 

RESUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO ANO DE 2016
CONVÊNIO INTERNADOS PACIENTE DIA AMBULATORIAIS

Nº ATEND. PERCENTUAL Nº ATEND. PERCENTUAL Nº ATEND. PERCENTUAL
SUS 2.637 49,37% 9.004 58,20% 6.921 71,00%

CONVÊNIOS
/PARTICULAR

2.704 50,63% 6.468 41,80% 2.827 29,00%

TOTAL 5.341 100% 15.472 100% 9.748 100%

Cálculo Filantropia 2016 PACIENTE DIA AMBULATÓRIO TOTAL 
TOTAL ATENDIMENTO SUS 58,20% 10% 68,20% 

Os quadros acima demonstram que a Entidade cumpriu em 2017 com os requisitos da filantropia 
na Área da Saúde pelo oferecimento e cumprimento de no mínimo 60% de atendimento aos 
beneficiários do Sistema Único de Saúde – SUS, tendo atendido em 2017 o percentual de 68,31% de 
sua capacidade, por esse motivo, o valor relativo aos custos desses atendimentos não é 
apresentado como custo de gratuidade na Demonstração do Resultado do Exercício. 

22– Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social

A Entidade protocolou seu pedido de renovação do CEBAS através do 
processo n. 25000.023608/2010-13. Durante a análise desse processo, o 
Ministério da Saúde entendeu que a Entidade não cumpriu os requisitos 
constantes do § 4º, inciso II e caput do § 10, ambos do art. 3º; parágrafo 
único do art. 4º, todos do Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998, suas 
alterações e demais legislações pertinentes, indeferindo o pedido através 
da Portaria n. 37 de 14/01/2016 e Despacho do MS n. 41 de 28/04/2017. Da 
decisão final pelo indeferimento do pedido, os débitos tributários serão 
restritos aos 180 dias que antecedem a decisão.  
A Entidade protocolou novo pedido de renovação do CEBAS através do 
processo n. 25000.106411/2012-81, onde teve seu pedido deferido pelo 
Ministério da Saúde através da Portaria n. 993 de 31/05/2017, fazendo jus 
aos benefícios da filantropia pelo período de 01/06/2017 a 31/05/2020.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi Dr. Jeyner Valério Júnior Nicolau José Morato
     Provedor                                         Tesoureiro                                    Contador    
CPF: 133.453.908-17                     CPF: 065.392.698.70                 CRC:1.SP.178147/O-0

CPF: 098.885.598-42
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Os quadros acima demonstram que a Entidade cumpriu em 2017 com os requisitos da fi lantropia na Área da 
Saúde pelo oferecimento e cumprimento de no mínimo 60% de atendimento aos benefi ciários do Sistema Único de 
Saúde – SUS, tendo atendido em 2017 o percentual de 68,31% de sua capacidade, por esse motivo, o valor relativo 
aos custos desses atendimentos não é apresentado como custo de gratuidade na Demonstração do Resultado do 
Exercício.

22– Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social

A Entidade protocolou seu pedido de renovação do CEBAS através do processo n. 25000.023608/2010-13. 
Durante a análise desse processo, o Ministério da Saúde entendeu que a Entidade não cumpriu os requisitos cons-
tantes do § 4º, inciso II e caput do § 10, ambos do art. 3º; parágrafo único do art. 4º, todos do Decreto nº 2.536, de 
06 de abril de 1998, suas alterações e demais legislações pertinentes, indeferindo o pedido através da Portaria n. 37 
de 14/01/2016 e Despacho do MS n. 41 de 28/04/2017. Da decisão fi nal pelo indeferimento do pedido, os débitos 
tributários serão restritos aos 180 dias que antecedem a decisão.  

A Entidade protocolou novo pedido de renovação do CEBAS através do processo n. 25000.106411/2012-81, 
onde teve seu pedido deferido pelo Ministério da Saúde através da Portaria n. 993 de 31/05/2017, fazendo jus aos 
benefícios da fi lantropia pelo período de 01/06/2017 a 31/05/2020. 

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2017.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRA-
ÇÕES CONTÁBEIS

À
Mesa Administrativa da
IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL

Opinião 
Examinamos as demonstrações contábeis da IRMANDADE DE MISERICORDIA 

DE JABOTICABAL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da IR-
MANDADE DE MISERICORDIA DE JABOTICABAL em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor  pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Irmandade, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Con-
tador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acre-
ditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor

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

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Ad-
ministração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito. 

Outros Assuntos 
As demonstrações contábeis da IRMANDADE DE MISERICORDIA DE JABO-

TICABAL do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016, cujos valores são apresenta-
dos para fi ns de comparação, foram por nos examinadas, cujo relatório datado de 07 de 
fevereiro de 2017 não continha Ressalva sobre as  Demonstrações Contábeis.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contá-
beis

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

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Irmandade continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pre-
tenda liquidar a Irmandade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da  Irmandade são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 

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

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi s-
sional ao longo da auditoria. Além disso:

 • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, 
omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Irmandade. 

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

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

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

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

Campinas, 19 de fevereiro de 2018.  

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1387

CNPJ - 56.896.368/0001-34 - CEP - 14870-810 - JABOTICABAL - SP.
TEL: (016) - 3209-2333

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reu-
nião realizada nesta data, examinou as Demonstrações Contábeis, compreendendo: 
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração do Fluxo de Cai-
xa, Demonstração da Mutações do Patrimônio Liquido, Notas Explicativas, Parecer 
do Auditor Independente, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Com base nos exames efetuados e considerando ainda o parecer do Auditor 
Independente opinamos favoravelmente à aprovação dos referidos documentos.

Jaboticabal, 21 de fevereiro de 2018

Empréstimos no longo prazo classifi cados no Passivo Circulante:
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Reunião ocorrida na quinta-feira (1º), marca o compromisso e a união de esforços 
de diferentes segmentos da sociedade em prol da população

Prefeitura, Ministério Público, entidades e 
Legislativo juntos por Jaboticabal

A nova sede da Se-
cretaria de Assistên-
cia Social sediou um 
momento importante 
para Jaboticabal. Repre-
sentantes de diversos 
segmentos estiveram 
presentes, fi rmando o 
compromisso com o 
trabalho social desen-
volvido por nossas en-

tidades.
O encontro contou 

com a participação do 
promotor Dr. Carlos 
Mocayoshi, responsável 
pela vara da Infância e 
Adolescente. “Esse en-
contro marca o compro-
misso de Jaboticabal 
com a causa social e o 
fortalecimento dos vín-

culos entre o grupo. Em 
nome do prefeito Hori 
também não posso dei-
xar de agradecer todo o 
empenho e comprome-
timento dessas pessoas 
que, diariamente, fa-
zem de Jaboticabal um 
lugar muito melhor”, 
afi rma a secretária de 
Assistência Social, Ta-

Curso de Preparação para Gestantes está 
com inscrições abertas

A Secretaria de Saúde 
informa que estão aber-
tas as inscrições para 
o Curso de Preparação 
para Gestantes. As inte-
ressadas devem se ins-
crever até 30 de março 
nas unidades de saúde 
do município.

De acordo com o gine-
cologista e idealizador 
do programa, Dr. Edu 
Fenerich, todas as grávi-
das podem participar do 
curso, independente de 
ser atendida pela rede 
pública ou particular de 
saúde.

“O Curso de Prepara-
ção para Gestantes reúne 
um conteúdo importante 

para as mamães de pri-
meira viagem, ou mesmo 
àquelas que já passaram 
por gestações anteriores. 
Semanalmente, uma eta-
pa é abordada por um 
profi ssional diferente, 
onde as gestantes tiram 
suas dúvidas e trocam 
experiências”, afi rma a 
secretária de Saúde, Ma-
ria Angélica Dias.

Os encontros serão de 
11 de abril a 6 de junho, 
sempre a partir das 14h, 
no Centro de Convivên-
cia do idoso. As parti-
cipantes têm direito a 
transporte gratuito com 
saída às 13h, das unida-
des básicas de saúde.

Interessados já podem procurar 
o CIAF mais próximo

tiana Pellegrini.
Durante sua partici-

pação no evento, Dr. 
Carlos Mocayoshi exal-
tou o trabalho reali-
zado pelas entidades. 
“O trabalho de vocês é 
imprescindível e mes-
mo sabendo das limita-
ções que enfrentamos 
e o aumento constante 

de demanda, o traba-
lho das entidades é ex-
tremamente importan-
te para que possamos 
construir uma socieda-
de minimamente justa 
e solidária”.

A reunião também 
marcou o início das ati-
vidades da Secretaria 
de Assistência Social 

em seu novo endereço 
e a apresentação de um 
mural com menções às 
entidades de Jabotica-
bal. Atualmente, a pasta 
fi ca na na Praça Abreu 
Sodré, 93 – ao lado da 
Unidade de Saúde da 
Mulher.




