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Gilberto & Gilmar e Thiago & Graciano 
agitam Show do Trabalhador 

Os amantes do modão não podem perder a 
oportunidade de prestigiar o Show do Trabalha-
dor 2019. A Prefeitura de Jaboticabal confi rmou a 
presença da dupla Gilberto e Gilmar, intérpretes 
de sucessos como “Assino com X” e Capa de Re-
vista.

Evento em 
comemoração  ao Dia 

do Trabalhador acontece 
em 30  de abril, na 
Estação  de Eventos 
Cora Coralina  com 

entrada gratuita

Autoridades vão a São Paulo 
pedir reforço na segurança 

pública de Jaboticabal

Hori está entre os prefeitos fi nalistas do 
Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae-SP

Jaboticabal está en-
tre os três prefeitos da 
região fi nalistas na dis-
puta pelo prêmio “Pre-
feito Empreendedor” 
2019, que homenageia 
os gestores que fomen-
tam o desenvolvimento 
de pequenos negócios. 
O prefeito José Carlos 
Hori recebeu a visita 
do gerente regional do 
Sebrae-SP, Carlos Alber-
to de Freitas, na quarta-
-feira (10). Jaboticabal 
concorre na categoria 
politícas públicas para 
o desenvolvimento dos 
pequenos negócios.

Hori já foi fi nalista em outras três edições; 
vencedores deste ano serão conhecidos em maio

Triagem dos produtos artesanais para a 
Festa do Quitute começa dia 22

A Comissão Organizadora da 37ª Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte e Artesanato já se prepara 
para receber os artesãos e artistas de Jaboticabal. 
Os interessados em participar da triagem, devem 
preencher a Ficha de Inscrição e apresentar com-
provante de residência e cinco peças cada, exem-
plifi cando o que será comercializado. 

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

Inscrições para o Concha in 
Concert 2019 terminam dia 22

Devido ao feriado da Sexta-feira Santa (19), as 
inscrições para o Festival Concha in Concert 2019 
foram prorrogadas para segunda-feira (22). Em 
sua segunda edição, o festival já conta com inscri-
ções de canções de outras regiões como Grande 
São Paulo e Minas Gerais.

Você sabe que pode destinar parte de 
seu Imposto de Renda para o Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente?

Esta é uma maneira simples de tornar uma obri-
gação, que é o pagamento de imposto, em uma 
escolha cidadã. A prática, contudo, ainda é pouco 
difundida no país, apesar das leis brasileiras de 
incentivo terem cerca de 25 anos.

O prefeito José Carlos Hori e o secretário de 
Agricultura, Aldo Bellodi, se reuniram com o Se-
cretário de Segurança Pública, João Camilo Pires 
de Campos, para reforçar a parceria da Prefeitu-
ra de Jaboticabal e a Polícia Militar. A audiência 
aconteceu em São Paulo, na segunda-feira (15). 
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Professor Benê

DIREITO E AMOR

A busca do direito e 
da justiça, parece um 
sonho ou melhor, um 
desejo universal muito 
vizinho do nosso lema  
pátrio: “ordem e pro-
gresso”.

Na verdade, dese-
jamos uma sociedade 
equilibrada, construí-
da nos alicerces da jus-
tiça e amor fraterno!

É o que está nos li-
vros sagrados ditados 
pelo divino legislador: 
“Serás libertado pelo 
direito  e pela justiça 
conforme consta nas 
Escrituras Sagradas no 
livro das profecias de 
Oseias. Cap.1,27.

Estamos celebran-
do a quaresma! Fanta-
sias locupletam lixos; 
permaneceu intacto o 
mandato divino”.

Infelizmente o cami-
nho indicado pelo Le-
gislador Supremo não 
é aceito no aspecto po-
lítico, social e religio-
so. 

Estamos terminando 
o Tempo Quaresmal, 
iluminado pelo brilho 
da Ressurreição que  
nos encaminha para a 
fraternidade concreta, 
alicerce da realidade 
anunciada por Cristo: 
“Amai-vos uns aos ou-
tros como irmãos”.

Campanha da Fra-
ternidade não tem ho-
rizontes limitados. É 
a energia do amor ir-
mão, que nos susten-
ta quando o Supremo 
Legislador nos guia”. 
Amai-vos uns aos ou-
tros como Eu vos tenho 
amado” (Os 1,27)

Pergunta-se: o que é 
o amor irmão e frater-
nidade?!

Quem está obrigado apresentar a Declaração 
de Imposto de Renda da Pessoa Física?

Obrigatoriedade de 
Apresentação

Pessoas obrigadas a 
apresentar a Declaração 
de Ajuste Anual do IRPF 
2019

De acordo com a Ins-
trução Normativa RFB 
nº 1.871, de  20 de fe-
vereiro de 2019, está 
obrigada a apresentar 
a Declaração de Ajuste 
Anual do Imposto de 
Renda Pessoa Física re-
ferente ao exercício de 
2019, a pessoa física 
residente no Brasil que, 
no ano-calendário de 
2018:

Vitório De Simoni 
Contabilista, Empresário 

Contábil
Especialista em Holding, 

Planejamento Sucessório e 
Tributário

Diretor do Simoni 
Organização Contábil

Diretor da Hold Solution
(vitorio@simonicontabil.

com.br)

O prazo fi nal para entrega da Declaração este ano é até 30 de 
abril de 2019, portanto é fundamental não deixar para última hora.

 

Critérios Condições 

Renda - recebeu rendimentos tributáveis , sujeitos ao ajuste na declaração, 

cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70; 

- recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados 

exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00. 

Ganho de capital 

e operações em 

bolsa de valores 

- obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens 

ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações 

em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;  

- optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o 

ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo 

produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de 

imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da celebração do contrato de venda, nos 

termos do art. 39 da  Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

Atividade rural - relativamente à atividade rural: 

a) obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798,50;  
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2018  ou posteriores, 
prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 
2018. 
 

Bens e direitos - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2018, de 

bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 

300.000,00. 

Condição de 

residente no 

Brasil 

- passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e 

nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2018. 

 

Projeto Voar da Associação ECOE 
promove ações 

A Associação ECOE 
de Jaboticabal reali-
za semanalmente o 
projeto denominado 
“VOAR”, que promove 
ações educativas e cul-
turais com o objetivo 
de garantir os direitos 
humanos, preservar o 
meio ambiente, pro-
teger a saúde e elevar 
o conhecimento dos 
membros da comuni-
dade. As atividades 
contribuem para o de-
senvolvimento global 
das crianças e dos ado-
lescentes participan-
tes, fortalecendo assim 
a  família e a socieda-
de. 

O VOAR oferece ofi -
cinas de ballet, futebol 
de quadra, artesanato, 

recreação, teclado, fan-
farra, olaria, pintura e 
panifi cação para crian-
ças e adolescentes en-
tre 5 e 17 anos de ida-
de. 

As atividades acon-
tecem todos os sába-
dos das 12h às 15h30 
na sede da associação 
ECOE. Rua Manoel Es-
baile, 111 - Cohab 2. 

Para maiores informa-
ções acesse www.face-
book.com/associacaoo-
ecoe.

(Foto: Ofi cina Projeto 
Voar)

Associação ECOE de Jaboticabal, através do projeto Erguendo Muros, promove 
encontros semanais que tem melhorado a vida de muitas pessoas

A Associação ECOE de 
Jaboticabal, realiza se-
manalmente o projeto 
social denominado Er-
guendo Muros. Com um 
tema específi co para 
cada mês, a equipe do 
“E.M.” conduz os parti-
cipantes ao estudo e a 
vivência de estratégias 
para superar os desa-
fi os do dia-a-dia. 

O tema do mês de 
abril é: “Quem é Você”. 
A partir da refl exão e 
do trabalho em gru-
po, o “E.M.”  tem como 
objetivo promover o 
auto conhecimento, a 
socialização e o forta-
lecimento dos vínculos 

familiares de cada par-
ticipante. 

Os encontros aconte-
cem toda terça-feira às 

19h30 na sede da Igre-
ja Comunidade Cristã. 
Rua Manoel Esbaile, 111 
– COHAB II. Para maio-

res informações, acesse 
www.facebook.com/as-
sociacaoecoe.

(Foto: Erguendo Muros)

Pouca participação popular marca 
a Conferência Municipal de Saúde 

Cerca de 40 pessoas 
acompanharam a Con-
ferência Municipal de 
Saúde realizada no úl-
timo sábado (13), na 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal. O evento 
marcou o encerramen-
to das atividades após 
duas pré-conferências 
que aconteceram nas 
EMEBs Carlos Nobre 
Rosa e Paulo Freire.

“Mesmo com o pe-
queno público presen-
te, foram apresentadas 
25 propostas, sendo 23 
aprovadas. As que são 
de âmbito regional se-

Propostas apresentadas serão encaminhadas 
para a Conferência Macroregional que 

acontece em 7 de maio, em Ribeirão Preto

rão encaminhadas para 
a conferência macrore-
gional”, informa o se-

cretário de Saúde, João 
Roberto da Silva.

A Conferência Macro-

regional acontece em 7 
de maio, em Ribeirão 
Preto. 
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Festival atrai compositores de outros estados e 
terá mais de R$ 7 mil em premiação

Triagem dos produtos artesanais para a 
Festa do Quitute começa dia 22

A Comissão Organi-
zadora da 37ª Festa do 
Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato já se 
prepara para receber os 
artesãos e artistas de 
Jaboticabal. Os interes-
sados em participar da 
triagem, devem preen-
cher a Ficha de Inscri-
ção e apresentar com-
provante de residência 
e cinco peças cada, 
exemplifi cando o que 
será comercializado. 

A equipe recebe as pe-
ças artesanais no perío-
do de 22 a 26 de abril, 
das 9h às 12h e das 14h 
às 17h, diretamente no 
Departamento de Cultu-

ra - Rua Mizael de Cam-
pos 202, Centro - Sala 
13 da Escola de Arte.

O resultado da tria-
gem será divulgado no 
dia 6 de maio, após as 
14h, no Departamento 
de Cultura, bem como 
no site da Prefeitura de 
Jaboticabal. Serão dis-
ponibilizados 32 stands 
para os melhores clas-
sifi cados na triagem, 
levando-se em conta os 
critérios de Criação (au-
toria), Técnica (qualida-
de) e Conjunto (unida-
de de trabalho). 

“Atendendo a pedi-
do dos artesãos, rece-
bemos o material até o 

dia 26 (sexta-feira). As-
sim como aconteceu em 
anos anteriores, só po-
derão enviar produtos 
e participar da triagem 
artesãos e artistas resi-
dentes e estabelecidos 
em Jaboticabal. Que-

remos, mais uma vez, 
valorizar os artesãos e 
artistas locais”, afi rma 
José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura de 
Jaboticabal.

Mais informações pelo 
telefone (16) 3202-8323.

E teve samba no “Quinta no Museu”

Inscrições para o Concha in 
Concert 2019 terminam dia 22

Quem não gosta de 
samba bom sujeito não 
é, assim já dizia a can-
ção. E o público que 
compareceu aos jardins 
do Museu Histórico de 
Jaboticabal “Aloísio 
de Almeida” na última 
quinta-feira (11), pôde 
comprovar esse ditado.

Pelo jardim do museu 
passaram antigos e tra-
dicionais sambas raiz 
relembrando Martinho 
da Vila, Dona Ivone Lara 
e sucessos mais recen-
tes como Só Prá Contra-
riar, Raça Negra e Gru-
po Revelação.

“Com uma apresenta-

Devido ao feriado da 
Sexta-feira Santa (19), 
as inscrições para o 
Festival Concha in Con-
cert 2019 foram prorro-
gadas para segunda-fei-
ra (22). Em sua segunda 
edição, o festival já 

ção impecável do grupo 
Bom Samba, a noite pas-
sou tão rápida que logo 
era hora de encerrar a 
apresentação. O espaço 
do Quinta no Museu é 
bastante simples, sem 
grandes estruturas de 
som ou iluminação, fei-
to para deixar o público 
e os artistas mais à von-
tade”, diz José Mário de 
Oliveira, diretor de Cul-
tura. 

O projeto Quinta no 
Museu - Promovido 
pela Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, o projeto “Quinta 

conta com inscrições de 
canções de outras regi-
ões como Grande São 
Paulo e Minas Gerais.

O Festival Concha in 
Concert acontecerá nos 
dias 09, 10 e 11 de maio, 
a partir das 19h, no 

no Museu” recebe artis-
tas nos jardins do Mu-
seu Histórico, em um 
formato bem simples, 
sem palco, onde o pú-
blico acaba interagindo 
com os músicos. Uma 

Concha Acústica “Lions 
Clube de Jaboticabal” 
com entrada gratuita. 
Nessa segunda edição, 
serão pré-classifi cadas 
20 canções que concor-
rerão a um total de R$ 
7 mil reais em prêmios.

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

Promovido pela Pre-
feitura de Jaboticabal, 
por meio do Departa-

oportunidade para que 
os artistas também pos-
sam apresentar seus 
trabalhos mais recentes 
e autorais.

A entrada é gratuita e 
todos podem comparecer. 

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

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

CULTURA

A esperança nunca 
morre, é eterna!

As estrelas brilhavam 
no céu em noite de lua 
cheia, repleta de sonhos 
brilhantes, que se tor-
naram uma imensidão 
de promessas e pedi-
dos, num chamamento 
feito de coração, que se 
transformava em uma 
luz gigante de cores re-
ais e poderosas.

Era a felicidades que 
batia na porta do tem-
po, na casa que um dia 
se transformaria em re-
alizações.

Tudo nasceu, cresceu 
e se tornou de verdade, 
possuída de poderes que 
transformaram as trevas 
em luz, o ódio em amor, 
o egoísmo em divisão 
de poderes e resoluções 
materiais e espirituais.

Nascemos em um 
mundo de provas e ex-
piações, onde tudo ocor-
re em forma de liberda-
de,  para todos, entre 
ações  e reações, viver 
para prosseguir, achar o 
que se procura.

Entre todos, existe 
uma estrela maior, com 
desejos  de estar unidos 
com todos, para lembrar 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

sempre que somos fi-
lhos e filhas  de Deus!

Não se esperava, 
mas... uma surpresa 
aconteceu: não era a 
chuva, nem o vento, nem 
modificações, nem  na 
temperatura, mas sim, 
que a estrela chegou 
bem perto da lua,  com 
gestos e carinhos, onde 
pode levar à ela uma 
luz, um entendimento, 
uma dádiva, um abraço 
de amizade, um vínculo 
que podia ser o início de 
levar a paz, a felicidade, 
tudo poderia acontecer, 
era só esperar prá ver.

Deus foi lembrado, Je-
sus também,  tomaram 
parte deste aconteci-
mento, para derrama-
rem fluidos e fontes de 
poderes, para que cada 
um seguisse, que os le-
variam à fonte do amor. 

Na cor azul a força, 
no branco a pureza, jun-
tos para provarem que 
todos nós podemos ca-
minhar até um fim, que 
não existe, mas um tem-
po marcado na eternida-
de.

Tudo gerou em paz, 
tudo foi criado por 
Deus. Somos eternos ca-
minheiros da Boa Nova, 
para vivermos sempre, 
encontrar  a verdade, 
para que seguros, pos-
samos agradecer a Deus 
pela vida que nos deu,  
podermos evoluir cada 
vez mais, encontrarmos 
as estrelas, a lua que 
está no céu das ilusões, 
mas acerca de que Deus 
existe e são verdades.

O encontro é natural. 
Tudo parece verdade,  
as criações acontecem 
porque as vidas são ca-
minhos difíceis, às ve-
zes fáceis,  em outras 
abraçados, juntos, che-
garemos ao fim de uma 
etapa muito pequena, 
mas muito proveitosa. 
Somamos tudo, chega-
mos a um derradeiro 
ponto, onde a fraterni-
dade, o elo de amor, são 
é de luz, que Jesus nos 
mostra, provando que 
podemos ser reais e ver-
dadeiros filhos de Deus, 
com condições de ven-
cer e sairmos na luta.
Que precisamos agrade-
cer a Deus, porque o on-
tem passou, o agora é o 
hoje, o futuro só na es-
perança. Glória a Deus e 
a Jesus nas alturas, com 
verdadeira fé, alcançar 
muito em breve, a feli-
cidade, que tanto procu-
ramos.

Louvado seja os que são 
reais e possuidores da fé, 
esperança e caridade.

HOSPITAL SÃO MARCOS S.A.
CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - R$

Ativo 2018 2017
Ativo circulante 4.743.717 7.070.710
Caixa e equivalentes de caixa 20.917 23.474
Contas a receber 1.875.902 2.917.046
Estoques 412.037 356.516
Adiantamentos 104.294 34.841
Outros créditos 2.330.567 3.738.833
Ativo não circulante 18.716.054 17.133.180
Realizável a longo prazo: Depósitos judiciais 1.305.688 940.127
Imobilizado 17.410.366 16.193.053
Total do ativo 23.459.771 24.203.890
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Passivo circulante 16.011.280 15.549.830
Empréstimos e fi nanciamentos - 109.870
Prestadores de serviços a pagar 242.989 192.211
Fornecedores 704.287 712.120
Tributos e contribuições a recolher 14.234.211 13.632.705
Obrigações com pessoal 298.525 265.252
Provisões de férias e encargos 490.946 529.732
Outros débitos 40.322 107.940
Passivo não circulante 18.134.151 18.360.810
Empréstimos e fi nanciamentos 469.880 469.880
Fornecedores 1.462.263 1.253.067
Tributos e contribuições a recolher 4.004.374 4.844.476
Tributos diferidos 3.855.858 3.878.011
Outros débitos 3.528.068 3.373.556
Provisão para demandas judiciais 4.813.708 4.541.820
Patrimônio líquido (10.685.660) (  9.706.750)
Capital social 4.530.263 4.530.263
Ajuste de avaliação patrimonial 7.484.903 7.527.906
Prejuízos acumulados (22.700.826) (21.764.919)
Total do passivo e patrimônio líquido 23.459.771 24.203.890

As demonstrações fi nanceiras completas, parecer da auditoria e principais fatos administrativos, encontram-se à disposição dos acionistas e administradores na sede social da companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Prejuízo do exercício (   978.910) (   423.760)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício às
 disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
 Ajustes de exercícios anteriores - (            14)
 Depreciações 713.154 579.902
 Provisão para demandas judiciais 271.888 552.410
 Perdas estimadas com crédito liquidação duvidosa 143.932 -
 Tributos diferidos (     22.153) (     22.153)
Resultado do exercício ajustado 127.911 686.385
Variações em: Contas a receber 897.212 (   963.887)
 Estoques (     55.521) 51.821
 Adiantamentos (     69.453) (     30.427)
 Outros ativos 1.042.705 234.019
 Fornecedores e prestadores de serviços a pagar 252.141 (   116.426)
 Tributos e contribuições a recolher (   238.596) 1.719.662
 Obrigações com pessoal/provisão férias e encargos (5.513) (80.695)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - R$ Capital social Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total
Saldos em 1º de janeiro de 2017 4.530.263 7.570.909 (21.384.148) (  9.282.976)
Ajustes de exercícios anteriores - - (              14) (              14)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - (     423.760) (     423.760)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.530.263 7.527.906 (21.764.919) (  9.706.750)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - (     978.910) (     978.910)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.530.263 7.484.903 (22.700.826) (10.685.660)

 2018 2017
Receita operacional líquida 18.658.004 18.137.495
Custos dos serviços prestados
 de assistência à saúde (  5.854.514) (  4.789.829)
Lucro bruto 12.803.490 13.347.666
Despesas operacionais (13.318.071) (12.525.678)
Despesas gerais e administrativas (14.237.316) (13.095.506)
Outras receitas operacionais 919.245 569.828
(Prejuízo) lucro antes do resultado fi nanceiro (    514.580) 821.988

 2018 2017
Receitas fi nanceiras 1.387.899 21.549
Despesas fi nanceiras (1.874.382) (1.289.450)
Prejuízo antes da tributação (1.001.063) (   445.913)
Diferido:
Imposto de renda 16.289 16.289
Contribuição social 5.864 5.864
Prejuízo do exercício (   978.910) (   423.760)
Prejuízo por ação (         0,16) (         0,07)

  2018 2017
 Aumento em outros débitos 86.894 95.333
Disponibilidades líquidas geradas
 nas atividades operacionais 2.037.780 1.595.785
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado (1.930.467) (2.547.780)
Disponibilidades líquidas (aplicadas)
 nas atividades de investimentos (1.930.467) (2.547.780)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos:
Variação em empréstimos e fi nanciamentos (   109.870) -
Disponibilidades líquidas (aplicadas)
 nas atividades de fi nanciamentos (   109.870) -
(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (       2.557) (   951.995)
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 20.917 23.474
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 23.474 975.469
(Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (       2.557) (   951.995)

Paulo Miki Junior - Presidente; Alberto José Beltrame Nogueira - Vice-Presidente; Técnico Contabil: Alberto Fernandes Castilho - CRC 1SP103737/O-9

Demonstrações dos Resultados Abrangentes - R$
 2018 2017
Prejuízo do exercício (978.910) (423.760)
Realização do ajuste de avaliação 
 patrimonial e tributos diferidos 42.603 42.603
Resultado abrangente do exercício (936.307) (381.157)

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - R$

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - R$

Edital de Convocação 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

A Presidente da Associação Recanto dos Pequenos Animais 
“ARPA”, usando das atribuições que lhe confere o estatuto Social,  
convoca as  associadas, para se reunirem em Assembleia Geral, 
que será realizada no dia 29/04/2019, na Sede da Associação do 
Recanto dos Pequenos Animais “ARPA”, situada na Trav. João 
Morescalchi, nº 70, Bairro Jardim São Marcos, Jaboticabal-SP., 
às 18:30 hrs., em primeira convocação com a presença de 1/3 das 
associadas, em pleno gozo de seus direitos sociais; e em segunda 
convocação às 19:00 hrs com qualquer número de sócias presen-
tes, a fi m de deliberarem e votar a seguinte Ordem do Dia: 

ORDEM DO DIA : 
1 - Apresentação do Balanço Patrimonial do ano de 2018, 

com parecer do Conselho Fiscal;
2 - Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal gestão 

2019-2021;
3 - Outros Assuntos.

Jaboticabal, 16 de Abril de 2019 

DRA MIRIAM VERZA LAVECCHIA 
Presidente da Associção do Recanto dos Pequenos Animais 

“Dr. Domingos Silva Lavecchia” - ARPA

VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
 Residir em JABOTICABAL
Experiência em atendimento Varejos

Salário + Prêmio, Conv. Médico, 
Ticket Alim., Veículo.
Enviar currículo para:

    curriculo.dist@terra.com.br
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Vacinação contra a gripe: confira o cronograma de campanha

Começou na quarta-
-feira (10) a 21ª Cam-
panha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe, 
desenvolvida pelo Mi-
nistério da Saúde, em 
parceria com os mu-
nicípios. Como já é de 
conhecimento de boa 
parte da população, 
a vacina é dedicada a 

grupos de risco e um 
cronograma é feito para 
que transtornos sejam 
evitados no atendimen-
to e a meta de vacina-
ção seja atingida. 

Até o dia 18 de abril, 
a campanha prioriza 
crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, grá-
vidas e puérperas (mu-
lheres até 45 dias após 
o parto). “Queremos 
convocar essas pessoas 
para serem imunizadas. 
É muito importante que 
todos sejam conscien-
tizados da importân-
cia da vacina nos dias 

atuais e procure nossas 
unidades de saúde”, co-
menta a coordenadora 
da Vigilância Epidemio-
lógica de Jaboticabal, 
Maura Guedes Barreto.

A partir do dia 22, 
trabalhadores da saúde, 
povos indígenas, ido-
sos, professores de es-
colas públicas e priva-
das, doentes crônicos, 
portadores de necessi-
dades especiais, jovens 
sob medidas socioedu-
cativas, funcionários 
do sistema prisional e 
pessoas privadas de li-
berdade podem receber 

a dose. Dia 04 de Maio 
será o Dia D. 

Todos os CIAFs de 
Jaboticabal tem doses 
à disposição, sendo 
aplicadas no horário 
de funcionamento da 
sala de vacina de cada 
unidade. “É importante 
destacar que até o dia 
30 de abril todas as pes-
soas que se encaixam 
nesses grupos podem 
ser vacinadas”, conclui 
a coordenadora.

Prevenção - a vaci-
na influenza (gripe) é a 
melhor e mais segura 
forma de se proteger 

contra a doença e suas 
complicações. Você, 
que faz parte do grupo 
de risco para a doença, 
busque uma Unidade 
de Saúde para receber a 
vacina.

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

Outras medidas tam-

bém são importantes 
para a prevenção da do-
ença:

- Lavar e higienizar as 
mãos com frequência

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

- Evitar tocar mucosas 
do olho, nariz e boca

- Ter boa alimentação 
e beber bastante líqui-
do

- Evitar contato com 
pessoas que estejam 
com sintomas da gripe

- Manter a sua casa 
bem arejada

Sala de Situação da Dengue discute ações contra o Aedes aegypti
Membros da Secre-

taria de Saúde e ou-
tros setores da Pre-
feitura de Jaboticabal 
reuniram-se na última 
semana para mais um 
encontro da Sala de 
Situação da Dengue. 
A reunião discutiu o 
trabalho efetuado no 

combate ao mosquito 
Aedes aegypti. 

“Fizemos um apa-
nhado geral das ações 
e casos registrados, 
além de traçar estra-
tégias de atendimento 
na atenção primária. 
O trabalho vem sendo 
feito e a reunião foi 

bastante proveitosa”, 
comenta a coordena-
dora do departamento 
de Vigilância Epide-
miológica, Maura Gue-
des Barreto.

A coordenadora 
aproveitou para pedir 
à população que con-
tinue empenhada no 

tema. “É importante 
que as pessoas não se 
esqueçam que essa é 
uma batalha que nós 
só conseguiremos 
vencer juntos. Possí-
veis focos do mosqui-
to transmissor devem 
ser eliminados”, fina-
liza.

Vestibulinho da ETEC está com inscrições abertas para o 2º semestre
Prazo vai até as 15h do dia 15 de maio

A ETEC (Escola Téc-
nica Estadual de São 
Paulo) está com ins-
crições abertas para 
cursos técnicos gra-
tuitos. Em Jabotica-
bal, serão disponibi-
lizadas 70 vagas para 
o período noturno, 
sendo 35 vagas em 
administração e 35 
em serviços jurídicos. 
As inscrições devem 
ser feitas até as 15h 

do dia 15 de maio, 
pelo site www.vesti-
bulinhoetec.com.br. A 
prova acontece em 16 
de junho.

O ensino técnico 
é destinado aos alu-
nos que concluíram 
o ensino médio ou 
estão matriculados 
no ensino médio em 
2018 e pretendem ter 
a formação técnica 
em uma determinada 

área de atuação, con-
forme as opções dis-
poníveis de cursos.

Para se inscrever 
o candidato deverá 
seguir as seguintes 
etapas e períodos: 
preencher a ficha de 
inscrição (www.ves-

tibulinhoetec.com.
br), fornecer os dados 
pessoais e indicar à 
Etec, o curso que pre-
tende estudar. É ne-
cessário pagar uma 
taxa de inscrição no 
valor de R$ 30.

É obrigatório o can-

didato ou seu repre-
sentante legal tomar 
conhecimento de to-
das as normas e pro-
cedimentos indicados 
no Manual do Candi-
dato, que está dispo-
nível no mesmo site.

Os interessados que 

não possuem inter-
net devem procurar o 
posto de inscrição na 
própria ETEC, das 19h 
às 22h, na E.E. “Auré-
lio Arrobas Martins” 
(Estadão), localizado 
na Rua São Sebastião, 
nº 294, Centro.



sábado, 20 dE abRIL dE 2019 5

Fundo Social recebe 1300 litros de leite 
arrecadados no Food Truck - On The Road

Quem passou pela Es-
tação de Eventos Cora 
Coralina pode se fartar 
com muita comida e 
ainda curtir excelentes 
bandas que participa-
ram do 1º Food Truck 
– On The Road. O festi-
val reuniu food truks de 
toda região, entidades 
locais e grupos musicais 
de diversas cidades da 
região.

Além de uma exce-
lente opção de lazer, o 
evento promoveu a ar-

recadação de caixas de 
leite que foram doados 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade. “Foram 1300 
litros de leite que já es-
tão sendo destinados à 
população mais carente. 
Mais uma vez, exalto a 
importância dos parcei-
ros que sempre contri-
buem com o Fundo So-
cial e, que, dessa vez, 
fizeram a diferença”, diz 
a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social, 
Adriana Hori.

“Só posso agradecer a 
todos os participantes, 
em especial entidades 
e Prefeitura de Jaboti-
cabal. O evento foi um 
sucesso e agradeço por 
propiciar a doação do 
leite ao Fundo Social de 
Solidariedade. Também 
agradeço a todas as 
bandas que passaram 
por nosso palco nos 
três dias de festival”, 
declara o organizador 
do evento, Fernando 
Peixe.

Festival uniu gastronomia e muito rock and roll no último final de semana

Você sabe que pode destinar parte de seu Imposto de Renda 
para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente?

Esta é uma maneira 
simples de tornar uma 
obrigação, que é o pa-
gamento de imposto, 
em uma escolha cidadã. 
A prática, contudo, ain-
da é pouco difundida 
no país apesar das leis 
brasileiras de incentivo 
terem cerca de 25 anos.

Essa é uma lei bra-
sileira que permite ao 
contribuinte escolher o 
destino de seus impos-
tos. O dinheiro vai efe-
tivamente para o Fundo 
Municipal da Criança e 
do Adolescente que ana-
lisa os projetos das Enti-
dades e destina de acor-
do com cada projeto.

O COMCRIAJA – Con-
selho Municipal da 
Criança e Adolescente 
de Jaboticabal desen-
volve um estudo sobre 
cada Entidade bene-
ficiada no sentido de 
prover os recursos  ar-

recadados com a De-
claração de Imposto de 
Renda Pessoa Física.

Através da iniciativa 
dos Contabilistas, rea-
lizando um trabalho de 
conscientização através 
da ASSOCIAÇÃO DOS 
CONTABILISTAS DE JA-
BOTICABAL,  é louvável, 
em concentrar esforços 
para instruir a popula-
ção para destinar par-
te do seu Imposto de 
Renda – IR para ser uti-
lizado em programas 
que atendem crianças e 
adolescentes. 

Como fazer a destina-
ção: 

A palavra “doação” 
tem uma conotação er-
rada, porque o dinhei-
ro não sai do bolso do 
contribuinte. O termo 
correto é destinação, 
pois este recurso seria 
pago ao governo e atra-
vés deste dispositivo é 

destinado ao FMDCA. É 
a União que arca com 
a entrega desse recur-
so, mas ela depende da 
iniciativa do cidadão. 
Se o contribuinte não 
destinou nada durante 
o ano de 2018, ela pode 
destinar até 3% de seu 

IR devido no momento 
da Declaração de Ajus-
te no Imposto de Renda 
em 2019, entregue no 
prazo, como Doações 
Diretamente ao Fundo 
Municipal da Criança e 
do Adolescente de Ja-
boticabal. Será gerado 

um Documento de Arre-
cadação de Receitas Fe-
derais – DARF ou CNPJ 
do Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescen-
te, que o contribuinte 
deve imprimir e reco-
lher em qualquer agên-
cia bancária até a data 

do vencimento da pri-
meira cota ou cota úni-
ca do IR Pessoa Física.

“É o trabalho incan-
sável dos Contabilistas 
que faz o COMCRIAJA e 
os demais Conselhos da 
Criança e do Adolescen-
te a contribuir com os 
projetos que visam dar 
mais cidadania e opor-
tunidades às crianças e 
aos adolescentes.  Este 
é um trabalho de res-
ponsabilidade social da 
classe contábil“. Con-
clui Vitório De Simoni.

Vitório De Simoni: 
Contabilista, Empre-

sário Contábil
Especialista em Hol-

ding, Planejamento Su-
cessório e Tributário

Diretor do Simoni Or-
ganização Contábil

Diretor da Hold Solu-
tion

(vitorio@simonicon-
tabil.com.br)

Prefeito Hori participa de reunião com entidades 
participantes da Festa do Quitute

O auditório da Pre-
feitura de Jaboticabal 
recebeu na noite de 
quarta-feira (17) repre-
sentantes de entidades 
participantes da 37ª 
edição da Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte-
sanato. O encontro con-
tou com a participação 
do prefeito José Carlos 
Hori e faz parte do pla-
nejamento da festa.

“As entidades são a 
grande atração da Festa 
do Quitute e muitas de-
las dependem do evento 
para manter suas ativi-

dades durante o ano. A 
reunião é muito impor-
tante para atualizá-los 
sobre a organização da 
festa e o que a gente es-
pera para esse ano. Da 
mesma forma que vie-
mos abertos para ouvir 
sugestões e demandas 
apresentadas por eles”, 
comenta o prefeito.

A Festa do Quitute 
2019 será realizada de 
11 a 16 de julho, na Es-
tação de Eventos “Cora 
Coralina”. A Prefeitura 
de Jaboticabal já prepa-
ra a agenda de shows, o 

layout da festa, idealiza 
a estrutura e os outros 
detalhes que fazem a 
festa acontecer. 

“A gente trabalha 
para dar tudo certo, 
pois sabemos que a 
festa tem motivos e 
significados muito im-
portantes para Jabo-
ticabal. Nossa expec-
tativa para este ano 
é muito boa e vamos 
trazer novidades para 
ser ainda melhor que o 
ano passado”, afirmou 
o presidente da festa, 
Cláudio Almeida.
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Prefeitura viabiliza uniforme para 
integrantes de projeto esportivo social
Cerca de 20 crianças 

e adolescentes do pro-
jeto Posto 7 Futebol 
Clube estiveram na sala 
de reuniões da Prefei-
tura de Jaboticabal, na 
sexta-feira (12), para 
receber uniformes de 
jogo novinhos. A entre-
ga das roupas foi viabi-
lizada por meio de uma 
parceria entre a Secre-
taria de Assistência e 
Desenvolvimento Social 
e Igreja Batista Livre.

“A gente teve a alegria 
de poder entregar algo 
que parece pouco para 
muita gente, mas que é 
um diferencial na vida 
dessas crianças e ado-
lescentes. Firmamos 
esse compromisso com 
o projeto e também in-
cluímos eles no traba-
lho de fortalecimento 
de vínculos promovido 

pelo CRAS III como for-
ma de complementar o 
que já é feito”, comen-
ta a secretária da Pasta, 
Tatiana Pellegrini.

A secretária elogia o 
projeto, que utiliza o fu-
tebol para formar atle-
tas e cidadãos de bem 
oriundos de famílias 
em situação vulnerável. 
“Eles encontram nesse 
projeto uma alternativa 

de vida e muitos já fo-
ram encaminhados para 
outros times, inclusive. 
O objetivo é que eles 
se desenvolvam como 
pessoas, os líderes tra-
balham a questão da 
religiosidade, além de 
serem orientados a fa-
zerem as escolhas cer-
tas em vários momen-
tos da vida”, disse.

Segundo a Pellegrini, 

mais de 80 crianças e 
adolescentes já passa-
ram pelo projeto. “Que-
ro agradecer ao pastor 
Jeancarlo Ache e inte-
grantes do Posto 7 pela 
iniciativa e todo o tra-
balho desenvolvido até 
aqui. Podem ter certeza 
que sempre contarão 
com o apoio do prefeito 
Hori e de toda a secre-
taria”, fi naliza

ESPORTE

Jaboticabal recebeu rodada dupla da Taça EPTV 
de Futsal na quinta-feira (18)

A véspera de feriado 
esteve agitada em Jabo-
ticabal. A equipe local 
recebe Ipuã pela Taça 
EPTV de Futsal. A roda-
da dupla começou com 
Terra Roxa x Pedregu-
lho a partir das 20h15 
no Ginásio do “Botinão”.

“Aproveitamos a vés-
pera de feriado prolon-
gado para prestigiar 
nossos meninos em 
mais uma Taça EPTV. 
A equipe vem treinan-
do forte e a presença 
de nossa torcida, com 
certeza, foi um fator 
de equilíbrio no jogo”, 
afi rmou o presidente da 
FAE, Fábio Bortolossi.

Torneio 1º de Maio – 
A programação esporti-
va segue até o domingo 
(21) com mais uma ro-
dada do Torneio 1º de 
Maio. Serão quatro jo-
gos que começam às 8h 
no Campo do Cruzeirão 
com entrada franca. 

Jogo aconteceu 
no Ginásio 

Municipal de 
Esportes com 

entrada franca

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Torneio 1º de Maio movimentou o domingo 
em Jaboticabal

Quatro jogos fecha-
ram mais uma rodada 
do Torneio 1º de Maio. 
Os jogos aconteceram 
no campo do Cruzei-
rão.

Acompanhe abaixo 
os resultados:

Tobace 0 x 1 Oxiquí-
mica A

Basilar 0 (0) x (3) 0 
Interenge

Refrigerantes Jaboti 

0 x 3 Coplana A
Oxiquímica B 0 x 3 

Total Health
Atenção para os jo-

gos da próxima roda-
da:

8h – Professores x 
Comerciários

9h – CCM x NPA
10h – Oxiquímica A x 

Interenge
11h – Coplana A x 

Total Health

Uzinas Chimicas Brasileiras S/A
CNPJ/MF nº 50.380.674/0001-37

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em Reais)
Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 3.376.509 2.641.924 3.764.211 2.790.133
Ajustes por:
Depreciações e 
amortizações 2.237.817 2.385.699 2.387.519 2.595.525

Perdas estimadas para créditos 
de liquidação duvidosa (41.999) – 61.809 114.490

Perdas estimadas nos 
Estoques 78.735 – 78.735 –

Resultado da 
equivalência patrimonial (18.280.758) (7.221.423) 360.178 (30.618)

Provisão para contingências 526.316 117.756 526.316 117.756
Baixas do imobilizado e 
intangível 84.012 323.666 151.831 531.716

Impostos diferidos 220.673 263.112 220.673 263.112
Lucro líquido (prejuízo) 
ajustado (11.798.695) (1.489.266) 7.551.272 6.382.114

(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de 
clientes 2.378.430 (1.740.452) 273.140 (4.193.323)

Estoques (2.370.228) (1.409.908) (2.401.210) (1.692.864)
Adiantamentos 266.585 (407.017) 238.462 (336.258)
Impostos e contribuições 
a recuperar (circulante e 
não circulante) (820.804) (278.384) (789.126) (297.348)

Outros créditos (circu-
lante e não circulante) (237.991) (42.720) (212.349) (47.113)

Aumento (redução) nos 
passivos:

Fornecedores 11.117 (83.449) 3.812 97.599
Salários, férias e encar-
gos sociais a pagar 38.986 387.397 169.538 307.898

Impostos e contribuições 
a recolher (circulante e 
não circulante) 205.450 178.946 417.022 232.403

Outras contas a pagar 
(circulante e não circu-
lante) 265.319 (500.653) (280.182) (541.623)

Caixa líquido gerado 
(consumido) nas ativi-
dades operacionais (12.061.831) (5.385.506) 4.970.379 (88.515)

Fluxo de caixa das ativi-
dades de investimentos

Investimento em coligadas – (315.088) 1.050 (267.138)
Aquisições do imobilizado 
e intangível (2.970.983) (2.336.836) (2.972.324) (2.336.835)

Caixa líquido consu-
mido nas atividades de 
investimentos (2.970.983) (2.651.924) (2.971.274) (2.603.973)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos

Variação de empréstimos 
e financiamentos 5.323.074 696.542 1.272.556 5.562.009

Distribuição de 
dividendos (2.699.510) (1.978.855) (2.699.510) (1.978.854)

Recebimento de divi-
dendos 12.847.420 9.364.211 – –

Caixa líquido gerado 
(consumido) nas 
atividades de financia-
mentos 15.470.984 8.081.898 (1.426.954) 3.583.155

Aumento do caixa e 
equivalentes de caixa 438.170 44.468 572.151 890.667

Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de 
caixa no fim do exercício 491.641 53.471 2.918.560 2.346.409

Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 53.471 9.003 2.346.409 1.455.742

Aumento do caixa e 
equivalentes de caixa 438.170 44.468 572.151 890.667

Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 27.685.438 20.942.615 47.700.180 44.606.957
Caixa e equivalentes de caixa 491.641 53.471 2.918.560 2.346.409
Contas a receber 2.839.087 5.175.518 27.682.079 28.017.028
Estoques 13.774.305 11.482.812 14.144.520 11.822.045
Adiantamentos 485.830 752.415 593.275 831.737
Impostos e contribuições a 
recuperar 2.278.119 1.457.315 2.300.287 1.511.161

Dividendos a receber 7.775.213 1.981.697 – –
Outros créditos 41.243 39.387 61.459 78.577
Não circulante 51.114.529 50.810.092 51.419.663 51.338.076
Outros créditos 417.771 181.636 417.771 188.304
Impostos Diferidos 3.944.233 4.164.906 3.944.233 4.164.906
Investimentos 4.956.153 5.316.332 4.418.403 4.778.582
Imobilizado 34.708.606 35.705.993 35.551.490 36.765.059
Intangível 7.087.766 5.441.225 7.087.766 5.441.225
Total do ativo 78.799.967 71.752.707 99.119.843 95.945.033

Capital
social

Reserva
legal

Reser-
va de 

lucros

Lucros
acumu-

lados

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial

Outros 
Resultado 

Abrangentes

Total de 
sócios con-

troladores

Participação 
de sócios não 
controladores Total

Saldos em 31/12/2016 12.000.000 1.618.306 11.390.253 – 8.595.564 959.738 34.563.861 10.000 34.573.861
Lucro do exercício – – – 2.641.924 – – 2.641.924 148.209 2.790.133
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – 773.859 (773.859) – – – –
Realização dos impostos diferidos 
sobre o custo atribuído – – – – 263.111 – 263.111 – 263.111

Distribuição Intermediária de Lucros – – (1.500.000) – – – (1.500.000) – (1.500.000)
Destinações do lucro líquido
Reserva legal – 132.096 – (132.096) – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (792.577) – – (792.577) (148.209) (940.786)
Reserva de lucros – – 2.491.110 (2.491.110) – – – – –
Saldos em 31/12/2017 12.000.000 1.750.402 12.381.363 – 8.084.816 959.738 35.176.319 10.000 35.186.319
Aporte de Capital Empresa SpeedVet – – – – – – – 1.050 1.050
Lucro do exercício – – – 3.376.509 – – 3.376.509 387.702 3.764.211
Realização do ajuste de avaliação patrimonial – – – 649.037 (649.037) – – – –
Realização dos impostos diferidos 
sobre o custo atribuído – – – – 220.673 – 220.673 – 220.673

Distribuição Intermediária de Lucros – – (1.700.000) – – – (1.700.000) – (1.700.000)
Destinações do lucro líquido – –
Reserva legal – 168.826 – (168.826) – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (962.305) – – (962.305) (387.702) (1.350.007)
Reserva de lucros – – 2.894.415 (2.894.415) – – – – –
Saldos em 31/12/2018 12.000.000 1.919.228 13.575.778 – 7.656.452 959.738 36.111.196 11.050 36.122.246

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Controladora Consolidado
Receita operacional 2018 2017 2018 2017
líquida 42.761.390 46.472.428 83.759.425 75.058.160

Custo dos produtos vendidos 
e serviços prestados (35.110.001) (31.089.700) (34.819.882) (31.330.562)

Lucro bruto 7.651.389 15.382.728 48.939.543 43.727.598
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais, admi-
nistrativas e gerais (18.032.119) (17.307.499) (33.864.109) (31.167.593)

Resultado da equiva-
lência patrimonial 18.280.756 7.221.423 (360.178) 30.617

Outras receitas ope-
racionais líquidas (464.267) (117.550) (627.092) (329.076)

(215.630) (10.203.626) (34.851.379) (31.466.052)
Lucro operacional antes do 
resultado financeiro 7.435.759 5.179.102 14.088.164 12.261.546

Resultado financeiro (3.838.577) (2.274.066) (7.408.038) (6.690.330)
Lucro antes do IRPJ 
e CSLL 3.597.182 2.905.036 6.680.126 5.571.216

IRPJ e CSLL – correntes – – (2.695.242) (2.517.971)
IRPJ e CSLL – diferidos (220.673) (263.112) (220.673) (263.112)
Lucro líquido do 
exercício 3.376.509 2.641.924 3.764.211 2.790.133

Atribuído à:
Participação de 
sócios controladores 3.376.509 2.641.924 3.376.509 2.641.924

Participação de 
sócios minoritários – – 387.702 148.209

3.376.509 2.641.924 3.764.211 2.790.133
Lucro líquido por quota de 
capital social (em R$) 0,65 0,51

Demonstração do Resultado

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Lucro líquido do exercício 3.376.509 2.641.924 3.764.211 2.790.133
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado abrangente do 
exercício 3.376.509 2.641.924 3.764.211 2.790.133

Resultado abrangente do 
exercício atribuído à:

Participação de sócios contro-
ladores 3.376.509 2.641.924 3.376.509 2.641.924

Participação de sócios minoritários – – 387.702 148.209
3.376.509 2.641.924 3.764.211 2.790.133

Controladora Consolidado
Passivo 2018 2017 2018 2017
Circulante 22.396.980 21.194.708 35.026.823 38.936.773
Empréstimos e 
financiamentos 12.403.415 11.480.233 20.583.922 24.949.982

Fornecedores 4.173.731 4.162.614 4.724.925 4.721.113
Salários e encargos sociais 
a pagar 1.390.266 1.419.592 3.123.538 1.672.157

Impostos e contribuições a 
recolher 952.523 965.351 2.673.798 2.475.054

Adiantamento de Clientes 812.942 488.160 781.128 466.818
Dividendos a pagar 1.133.131 1.170.336 1.760.375 1.409.878
Provisão de férias e 
encargos sociais 1.375.280 1.306.968 238.620 1.520.463

Outras contas a pagar 155.692 201.454 1.140.517 1.721.308
Não circulante 20.291.791 15.381.679 27.970.774 21.821.940
Empréstimos e 
financiamentos 15.411.360 11.011.468 22.857.485 17.218.871

Impostos Diferidos 3.944.233 4.164.906 3.944.233 4.164.906
Impostos e contribuições a 
recolher 218.278 – 451.136 232.858

Outras contas a pagar 4.065 17.766 4.065 17.766
Provisão para contingências 713.855 187.539 713.855 187.539
Patrimônio líquido 36.111.196 35.176.320 36.122.246 35.186.320
Capital social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Reserva legal 1.919.228 1.750.403 1.919.228 1.750.403
Reserva de lucros 13.575.778 12.381.362 13.575.778 12.381.362
Ajuste de avaliação 
patrimonial 7.656.452 8.084.817 7.656.452 8.084.817

Outros resultados abrangentes 959.738 959.738 959.738 959.738
36.111.196 35.176.320 36.111.196 35.176.320

Participação de sócios minoritários – – 11.050 10.000
Total do passivo e 
patrimônio líquido 78.799.967 71.752.707 99.119.843 95.945.033

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, 
encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia.

Marcelo Brunini Rodrigues – Diretor Presidente
Rodrigo Galvão de Souza Faleiros – Diretor Administrativo Financeiro

Urias de Souza – Diretor Superintendente
João Paulo Donadon Pulliano – Contador CRC/SP 1SP 293.360/O-0

Demonstração dos Fluxos de Caixa
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Projeto que regulamenta a “Área Azul” em 
Jaboticabal é aprovado na Câmara Municipal

O plenário da Câmara 
Municipal de Jabotica-
bal aprovou por unani-
midade, na sessão ordi-
nária de segunda-feira 
(15/04), o Substituti-
vo ao Projeto de Lei nº 
177/2019, que regula-
menta o sistema de es-
tacionamento rotativo 
pago em vias públicas 
e autoriza a outorga de 
concessão da execução 
do serviço, denomina-
do “Área Azul”, em Ja-
boticabal. A matéria foi 
incluída na pauta de vo-
tação por requerimento 
assinado pela totalida-
de dos vereadores e não 
encontrou difi culdade 
de aprovação. O proje-
to segue para sanção do 
prefeito municipal, José 
Carlos Hori.

As ruas que terão o es-
tacionamento rotativo 
pago, bem como o horá-
rio de funcionamento, 
ainda serão defi nidas 
pela Prefeitura por meio 
de um projeto técnico 
que deverá ser realiza-
do por uma empresa de 
engenharia de tráfego, 
e que englobará, entre 
outros, o levantamento 
do número de vagas da 
“Área Azul”, as neces-
sidades de sinalização, 
como placas e pinturas 
de solo, entre outros. 
Todos os projetos téc-
nicos deverão seguir o 
que manda o Plano de 
Mobilidade Urbana.

Também foi incluído 

na Ordem do Dia o Pro-
jeto de Lei nº 195/2019, 
com emendas modifi ca-
tivas apresentadas pela 
totalidade dos verea-
dores. A matéria altera 
nove artigos e os inci-
sos do artigo 14 da lei 
de criação do Conselho 
Tutelar do Município e 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Ja-
boticabal (COMCRIAJA) 
(Lei nº 2.224, de 07 de 
outubro de 1993). Na 
prática, o PL aumenta de 
três para quatro anos o 
mandato dos conselhei-
ros tutelares e vincula o 
órgão à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência 
e Desenvolvimento So-
cial. Além disso, o tex-
to aprovado cria novos 
requisitos para aqueles 
que queiram concorrer 
às eleições de conse-
lheiro tutelar. Além dos 
requisitos de idoneida-
de moral, ser maior de 
21 anos, morar no Mu-
nicípio há mais de dois 
anos e estar no gozo 
dos direitos políticos, 
o candidato terá que se 
submeter a testes psi-
cotécnicos e entrevistas 
técnicas; deverá parti-
cipar de curso introdu-
tório de 30 horas e ser 
aprovado em prova es-
pecífi ca com questões 
de Língua Portuguesa, 
Interpretação de Texto, 
questões específi cas da 
legislação vigente ao 

tema Estatuto da Crian-
ça e Adolescente, e con-
teúdo do curso introdu-
tório.

Antes da sessão ordi-
nária, porém, os vere-
adores se reuniram na 
Sala de Reuniões Aldo 
Senen com os conse-
lheiros tutelares da ci-
dade, e na sequência 
com a secretária de As-
sistência e Desenvolvi-
mento Social, Tatiana 
Pellegrini, juntamente 
com representantes do 
COMCRIAJA, para as 
considerações dos gru-
pos por conta de diver-
gências. Após o debate, 
os parlamentares deci-
diram incluir o projeto 
para votação. Em plená-
rio, a matéria voltou a 
ser discutida após pedi-

do do vereador Samuel 
Cunha para suspensão 
da sessão por alguns 
minutos com o objeti-
vo de tirar dúvidas re-
ferentes ao banco de 
horas dos conselheiros. 
Por fi m, a matéria aca-
bou aprovada por una-
nimidade com emendas 
modifi cativas que per-
mitem, por exemplo, ao 
conselheiro tutelar en-
carregado pelo plantão, 
solicitar a participação 
de outros membros 
para garantir a efetivi-
dade da atuação; além 
de prever a publicação 
da escala mensal no site 
da Prefeitura e do CMD-
CA; entre outros. O pro-
jeto segue para sanção 
do prefeito municipal.

Constante na pauta 

original da sessão, o Pro-
jeto de Lei nº 189/2019, 
que autoriza o Poder 
Executivo a alienar imó-
vel dado em Concessão 
de Direito Real de Uso, 
no Parque 1º de Maio, a 
Antonio Francisco Leite 
e Cidelia Pinto Santana 
Leite, igualmente foi 
aprovado por unanimi-
dade. Já o Projeto de Lei 
nº 191/2019, de autoria 
do vereador Ednei Va-
lêncio (PR), que denomi-
na de “Parque Verde de 
Integração Ambiental” 
a área municipal onde 
fi ca a Estação de Cap-
tação de Água, Horta 
Municipal, Canil Muni-
cipal, Viveiro de Mudas 
e a grande área verde 
conhecida como Estiva, 
sofreu pedido de vis-

ta do vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS) por dez 
dias, aprovado pelo ple-
nário.

PARTICIPAÇÃO POPU-
LAR – Apesar do Proje-
to de Lei Complementar 
nº 25/2019, que libera 
o horário de funciona-
mento dos estabeleci-
mentos comerciais, in-
dustriais, prestadores 
de serviço e diversão 
pública em Jaboticabal, 
não constar na pauta 
de votação, a galeria do 
plenário fi cou lotada. 
Funcionários e repre-
sentantes de sindicatos 
e do comércio jaboti-
cabalense contrários à 
matéria acompanharam 
parte do Expediente 
da sessão empunhan-
do cartazes com ques-
tionamentos acerca do 
horário de creches e 
segurança. A vereadora 
Márcia Caldas (PPS), de 
São José do Rio Preto, 
também marcou pre-
sença na sessão para 
somar ao coro contrário 
à proposta. A manifes-
tação se dissipou antes 
mesmo da apreciação 
da pauta de votação, 
uma vez que o presi-
dente da Casa, Pretto 
Miranda Cabeleireiro 
(PPS), garantiu, ainda no 
início da sessão ordiná-
ria, que o projeto não 
subiria por inclusão na 
Ordem do Dia. O proje-
to segue em tramitação 
na Casa de Leis.

No total, três projetos foram aprovados na sessão ordinária: 
dois incluídos e um da pauta original

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A RONALDO GARCIA DA 
SILVA GIRIO e JULIANA MARCONATO GIRIO.

                          (Prenotação 163.729 de 11/12/2018)

               ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa 
Jurídica da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à 
Avenida Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

                       FAZ SABER a RONALDO GARCIA DA SIL-
VA GIRIO, RG nº 22.237.775-6-SSP/SP, CPF nº 253.737.248/40, 
administrador de empresas, e sua mulher JULIANA MARCONA-
TO GIRIO, RG nº 29.102.540-7-SSP/SP, CPF nº 291.938.878/92, 
empreendedora, ambos brasileiros, casados sob o regime da comu-
nhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes 
e domiciliados nesta cidade, na Rua Angelo Zeviani, número 90, 
Residencial Royal Park (endereço informado pelo credor), que nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento do Ba-
nicred Fomento Mercantil Ltda, sociedade empresária, com sede 
em Campinas-SP, na Rua Antonio Lapa, número 178, sala 701, 7º 
andar, Cambuí, credor fi duciário na escritura pública de Confi ssão 
de Dívida, garantida pela alienação fi duciária, registradas sob nº 
09 na matrícula nº 24.579, que grava o lote 28 da quadra 02, do lo-
teamento Residencial Royal Park, situado na Rua Angelo Zeviani, 
nesta cidade, e sob nº 11 na matrícula nº 24.580, que grava o lote 
29 da quadra 02, do loteamento Residencial Royal Park, situado na 
Rua Angelo Zeviani, nesta cidade, vem lhes notifi car para cumpri-
mento das obrigações contratuais principais e acessórias relativas 
ao pagamento das parcelas vencidas apurado pelo credor até o dia 
05/12/2018, no valor total de R$56.931,45 (cinquenta e seis mil, 
novecentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), sujeito 
à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de co-
brança até a data do efetivo pagamento, somando-se também o(s) 
encargo(s) que vencer(em) no prazo desta notifi cação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, 
localizado nesta cidade, na Avenida Major Novaes nº 535, centro, 
telefone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 ho-
ras, de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento 
do débito acima mencionado e mais o valor de R$1.128,84 (mil, 
cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), referente as 
custas com as notifi cações extrajudiciais, no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de 
que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garante 
ao credor fi duciário o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, 
de forma que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imóvel 
em favor do Banicred Fomento Mercantil Ltda.

                       Para conhecimento dos interessados e para que não 
aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será publi-
cado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jaboticabal, 
1º de abril de 2019. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, 
digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

PENITENCIÁRIA FEMININA DE GUARIBA
PROCESSO Nº 088/19-PFG

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019-PF GUARIBA

COMUNICADO

Encontra-se aberta na Penitenciária Feminina de Guariba, 
Chamada Publica nº 001/2019-PF GUARIBA, visando aquisição 
de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros para o período de 
15/05/2019 a 31/08/2019, através do PPAIS – Inexigibilidade de 
Licitação.

O edital e seus anexos serão fornecidos aos interessados no sitio 
eletrônico: www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.cati.
sp.gov.br/ppais, ou poderá ser retirado no Núcleo de Finanças e Su-
primentos da Penitenciária Feminina de Guariba, sito à Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima, SP 326, km 323, Zona Rural, Guariba/SP, 
mediante apresentação de CD virgem, no período de 22/04/2019 a 
07/05/2019.

As propostas serão recebidas até o dia 08/05/2019, às 09h.
A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 

08/05/2019, às 09h30min.
Eventuais contatos poderão ser realizados através do telefone: 

(16) 3251-9495 ou 3251-9497 ou pelo e-mail: fi nancas@pfguariba.
sap.sp.gov.br

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

O Presidente em exercício do Instituto Tecnológico de Jabo-
ticabal, CNPJ 03.523.471/0001-72, no uso de suas atribuições 
legais, vem convocar associados para Assembleia Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se dia 16 de Maio de 2019, (quinta) às 
15h30min em primeira chamada e 16h00min em segunda chama-
da com qualquer número de presentes, em sua sede à Avenida Jai-
me Ribeiro, 319 – Santa Luzia – Jaboticabal – SP, com a seguinte 
ORDEM DO DIA: 1 – Apresentação de contas do exercício de 
2018; 2 – Orçamento de 2019; 3 – Outros assuntos de interesse 
da instituição. 

Jaboticabal, 20 de abril de 2019.

Hugo de Stefani
Presidente do Instituto Tecnológico de Jaboticabal

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIAS

Nº 178, DE 15 DE ABRIL DE 2019 – CONCEDE 15 (quinze) dias de férias em 
gozo no período de 22/04/2019 a 06/05/2019 à servidora RAQUEL SBARDELOTTO 
SANCHES.

EXTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 03/2.019 - Aquisição de cro-
nômetro multimídia com software integrado e equipamento correlatos necessários à 
sua interligação, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 
16:30 horas ou pelo site www.jaboticabal.sp.leg.br.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 02/05/2019, até às 14:00 horas.
INÍCIO DA SESSÃO: Dia 02/05/2019, após o término do credenciamento, na 

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Jaboticabal.

JESUS estava parti-
cipando de um Ceia, 
quando Maria, irmã de 
Marta e Lázaro, tomou 
um frasco de nardo 
puro e de muito valor, 
ajoelhou aos pés do SE-
NHOR, e com suas lá-
grimas molhou os pés 
Dele e ungiu com nardo, 
com os seus cabelos o 
enxugou. Que cena mais 
comovente do mundo. 
Imagina como todos fi -
caram ao ver que Maria 
tinha tanto amor por Je-
sus, ao ponto de não se 
importar com o que as 
pessoas pensariam dela, 
mas o que ela queria era 
mostrar o quanto Ele era 
importante na vida dela. 

Pr. Anastácio Martins

UMA UNÇÃO ESPECIAL!
Judas não aprovou aqui-
lo, porque o seu cora-
ção estava contaminado 
com o pecado. Quando a 
pessoa está contamina-
da com alguma coisa do 
mal, o coração não dese-
ja coisas boas. Ela não 
suporta ver o bem de 
ninguém, está rancoro-
sa e de mal com a vida. 
Tudo para ela é muito 
difícil. Só sabe reclamar 
e ver os defeitos dos ou-
tros. É por isso que tem 
muita gente infeliz na 
vida sentimental, con-
jugal, e espiritual. Ma-
ria tinha uma gratidão 
muito grande para com 
o seu SENHOR. Ela sa-
bia que aquilo era muito 
pouco diante da grande 
benção que ela havia 
recebido. Você já parou 
para apensar o quanto 
Jesus tem feito na sua 
vida? E quantas bênçãos 
que Ele tem derramado 
sobre você? Bom! É hora 
de você começar a colo-
car sua casa em ordem, 
ver se Jesus está em pri-
meiro lugar. Aquela un-
ção foi muito especial.

Era tudo o que Maria 
tinha para oferecer ao 
SENHOR, da sua vida. 
O que você vai oferecer 
ao SENHOR Jesus? Como 
prova do seu amor por 
Ele?   (João12:3). Esta é 
a minha oração. Cate-
dral do Povo de Deus. 
Av. Benjamim Constant 
nº 789. Bairro: Centro. 

Cultos: Quarta-Feira, 
Sexta-Feira e Domingo 
às 19h30. Ouça o nos-
so programa: A Verdade 
da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex.  RECEBA UMA 
MENSAGEM DE FÉ. (016) 
9.9115-0602
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Gilberto & Gilmar e Thiago & Graciano agitam Show do Trabalhador 

Os amantes do mo-
dão não podem per-
der a oportunidade de 
prestigiar o Show do 
Trabalhador 2019. A 
Prefeitura de Jabotica-
bal confirmou a presen-
ça da dupla Gilberto e 
Gilmar, interpretes de 
sucessos como “Assino 
com X” e Capa de Revis-
ta.

Evento em comemoração  ao Dia do Trabalhador 
acontece em 30  de abril, na Estação  de Eventos 

Cora Coralina  com entrada gratuita
Num encontro de ge-

rações, a abertura fica 
por conta de Thiago e 
Graciano que, com a 
música SOS Cama, gra-
vada em parceria com a 
dupla Maiara e Maraísa, 
vem conquistando es-
paço nas rádios de todo 
país.

“Organizamos com 
todo carinho uma gran-

de festa para comemo-
rar o Dia do Trabalha-
dor em Jaboticabam 
com duas grandes du-
plas. A entrada é gra-
tuita e toda população 
está convidada”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Gilberto e Gilmar – 
A dupla emplaca su-
cessos e, em 40 anos 

Autoridades vão a São Paulo pedir reforço 
na segurança pública de Jaboticabal

O prefeito José Car-
los Hori e o secretário 
de Agricultura, Aldo 

Bellodi, se reuniram 
com o Secretário de Se-
gurança Pública, João 

Camilo Pires de Cam-
pos, para reforçar a 
parceria da Prefeitura 

de Jaboticabal e a Polí-
cia Militar. A audiência 
aconteceu em São Pau-
lo, na segunda-feira 
(15).

Na pauta, reforçaram 
a importância dos no-
vos projetos lançados 
pelo prefeito e o Ten. 
Cel. Welligton, de Ser-
tãozinho. “O videomo-
nitoramento ganhará 
um novo software, que 
identifirá até carros 
roubados, furtados ou 
adulterados. Já com a 
atividade delegada te-
remos mais policiais 
nas ruas e nos bairros 
de Jaboticabal. Conver-
samos com o secretá-

rio pessoalmente para 
agilizarmos todos es-
tes trâmites”, diz Hori.

A área rural também 
exige atenção do poder 
público. “Como todo o 
Brasil, há um aumento 
de furtos na área rural. 
Com a parceria com a 
Polícia Militar teremos 
um georreferencia-
mento rural, protegen-
do as pessoas, máqui-
nas e animais. Teremos 
um grande avanço na 
segurança nas áreas 
rural e urbana”, explica 
o secretário.

Atividade delegada 
- A Prefeitura de Ja-
boticabal entrou na 

luta contra o avanço 
da violência que atin-
ge o interior de todo 
o Brasil. A Atividade 
Delegada aumentará 
a quantidade de po-
liciais e viaturas nas 
ruas. Os policiais co-
meçam a trabalhar 
após a assinatura do 
secretário, o gover-
no do Estado de São 
Paulo e a definição de 
cronograma. A parce-
ria prevê o pagamento 
de horas extras de po-
liciais em folga, que 
vão para as ruas com 
suas viaturas e equi-
pamentos, fortalecen-
do a segurança. 

de carreira já gravou 
trinta e quatro discos 
e dois (02) DVDs, um 
deles gravado num 
circo. Durante a car-
reira receberam qua-
tro discos de platina 
e cinco de ouro. São 
mais de sete (07) mi-
lhões de cópias vendi-
das ao longo dos anos 
de estrada. 

Hori está entre os prefeitos finalistas do Prêmio 
Prefeito Empreendedor do Sebrae-SP

Jaboticabal está en-
tre os três prefeitos da 
região finalistas na dis-
puta pelo prêmio “Pre-
feito Empreendedor” 
2019, que homenageia 
os gestores que fomen-
tam o desenvolvimento 
de pequenos negócios. 
O prefeito José Carlos 
Hori recebeu a visita 
do gerente regional do 
Sebrae-SP, Carlos Alber-
to de Freitas, na quarta-
-feira (10). Jaboticabal 
concorre na categoria 

politícas públicas para 
o desenvolvimento dos 
pequenos negócios.

O prêmio reconhecea 
política integradora e 
inovadora da cidade. “É 
um previlégio estar en-
tre os finalistas, princi-
palmente neste momen-
to delicado que o Brasil 
vive, mas trabalhamos 
muito para incentivar os 
pequenos negócios aqui 
em Jaboticabal. O Sebrae-
-Aqui, o Banco do Povo, 
a Sala do Empreendedor 

Hori já foi finalista em outras três edições; vencedores deste ano serão conhecidos em maio
continuam fazendo um 
excelente trabalho, desde 
quando criamos a Lei Ge-
ral. Minha gratidão a essa 
bela equipe”, diz Hori.

Prêmio Sebrae Prefei-
to Empreendedor – É 
um programa de reco-
nhecimento aos prefei-
tos e administradores 
regionais que implan-
taram projetos com re-
sultados comprovados 
com foco no desenvol-
vimento dos pequenos 
negócios do município.

Repartições públicas fecham na sexta-feira (19), 
feriado da Paixão de Cristo

AFISP – Associação Farmacêutica do Interior de São Paulo

A Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal 
informa que as re-
partições públicas 
municipais não fun-
cionaram na sexta-
-feira (19) devido 
ao feriado da Paixão 

Aconteceu no dia 
17 de abril Encon-
tro Empresarial,  
promovido pela 
AFISP, reunindo em-
presários do ramo 
farmacêutico. Nes-
se encontro foram 
apresentados os as-
pectos do comércio 
do ramo, sua evo-
lução e seus novos 
rumos, ocasião em 
que foi apresenta-

de Cristo. Os pré-
dios municipais es-
tiveram abertos até 
quinta-feira (18) e 
retornam as ativida-
des normais na se-
gunda-feira (22).

Apesar da suspen-

do aos empresários 
presentes a SMALL 
Farma, o novo par-
ceiro da AFISP, que 
através de seu di-
retor Paulo César 
Arcanjo Máximo,  
trouxe sugestões e 
ferramentas para 
alavancar os negó-
cios dos associa-
dos. O encontro 
contou com  pre-
sença de vários 

Serviços básicos serão mantidos
são das atividades, 
a Prefeitura manteve 
os plantões nos prin-
cipais serviços pú-
blicos do município. 
Todos os de nature-
za inadiáveis foram 
mantidos, em espe-

empresários de Ja-
boticabal e região, 
r e c e p c i o n a d o s 
pelo presidente da 
AFISP Marcos Antô-
nio Bolsonaro e sua 
equipe, demons-
trando que em bre-
ve teremos grandes 
novidades.

cial, na Unidade de 
Pronto Atendimento, 
Samu e no Corpo de 
Bombeiros.

Mais informações 
na Secretaria de Admi-
nistração, pelo telefo-
ne (16) 3209-3314.

Apresentação da 
Afisp com presidente 
da associação Marcos 
Antonio Bolsonaro


