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Nova ambulância já está em 
funcionamento no SAMU

Jaboticabal recebeu 
na última semana uma 
ambulância 0 Km. Mo-
derno e adaptado, o ve-
ículo já está em funcio-
namento no Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). A con-
quista só foi possível 
devido a uma verba de 
R$ 170 mil, viabilizada 
pelo Governo Federal 
por intermédio do De-
putado Federal Baleia 
Rossi.

Conquista é fruto de parceria com o deputado Baleia Rossi

Oxiquímica “A” é a grande campeã do 
Torneio 1º de Maio 2019

Foi do jeito mais 
emocionante que Jabo-
ticabal conheceu o time 
campeão da 65ª edição 
do Torneio 1º de Maio. 
Após empatar em 2 a 
2 no tempo normal, a 
Oxiquímica “A” venceu 
o Comerciários nos pê-
naltis por 3 a 1 e levou 
o caneco. A partida foi 
realizada na manhã de 
quarta-feira (1º), no 
campo do Cruzeirão.

Disputa de pênaltis levou emoção ao grande 
público que prestigiou todo o certame

Bolsonaro libera comércio 24h 
em todo o Brasil

Há um mês Jaboticabal discute o livre comércio. 
O objetivo da Prefeitura era dar liberdade ao empre-
sário a abrir sua empresa no horário que julgar ne-
cessário, sem pagar mais impostos. Para isso teria 
que contratar funcionários e gerar empregos. Ape-
sar de benéfica, muita gente foi contra. A polêmica 
chegou ao fim na terça-feira (30), quando o presi-
dente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória 
nº 881/19 (MP da Liberdade Econômica), que já está 
em vigor em todo o Brasil.

Jaboticabal criou o mesmo projeto em março; foram 
dois anos de experiência no setor farmacêutico

Thiago e Graciano e Gilberto 
e Gilmar agitaram o Show do 
Trabalhador em Jaboticabal

O bom público que passou pela Estação de Even-
tos Cora Coralina presenciou um verdadeiro en-
contro de gerações em cima do palco. O sertanejo 
moderno da dupla Thiago e Graciano e os grandes 
clássicos de Gilberto e Gilmar agradaram os pre-
sentes que cantaram e dançaram os grandes su-
cessos.

Prefeito Hori se reúne 
com representantes 

da Polícia Militar para 
tratar sobre segurança 
pública de Jaboticabal

O prefeito José Carlos Hori e o secretário de Go-
verno, Wellington de Caiado Castro, se reuniram 
com representantes da Polícia Militar para refor-
çar a parceria da Prefeitura de Jaboticabal com a 
entidade e discutir possíveis investimentos na se-
gurança pública do município.

Objetivo da reunião foi 
discutir melhorias, inclusive no 

policiamento rural
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Câmara Municipal de Jaboticabal vota cinco 
projetos na segunda-feira (06/05)

Os vereadores se reú-
nem em sessão ordiná-
ria na próxima segun-
da-feira (06/05) para 
discutir e votar cinco 
projetos constantes na 
Ordem do Dia.

O primeiro item da 
pauta é o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
56/2019, de autoria do 
vereador Ednei Valên-
cio (PR), que outorga o 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense à Doutora 
Norma Boleratzki. Na 
sequência, os parlamen-
tares votam o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 57/2019, de autoria 
do vereador Dr. Edu Fe-
nerich (PPS), que conce-
de Diploma de Honra ao 
Mérito às pessoas que, 
por qualquer período, 
exerceram o cargo de 
Provedor do Hospital e 

Maternidade Santa Isa-
bel de Jaboticabal.

A pauta traz ainda a 
1ª discussão e votação 
do Projeto de Lei Com-
plementar nº 26/2019, 
que cria duas funções 
gratificadas no Quadro 
de Pessoal do SAAEJ; 
e do Projeto de Lei nº 
196/2019, que cria três 
vagas de Técnico Muni-
cipal de Nível Superior, 
especialidade Contabi-
lidade, no Quadro Per-
manente de Pessoal da 
Prefeitura Municipal. 
Ambos os projetos, de 
autoria do Executivo 
Municipal, chegaram 
a ser assunto em reu-
nião entre o Legislati-
vo e Executivo na tarde 
da última quinta-feira 
(02/05), quando os se-
cretários de Governo 
tiraram dúvidas dos ve-

A sessão começa às 20 horas com transmissão ao vivo pela WEBTV da Câmara (www.
jaboticabal.sp.leg.br ou tv.camarajaboticabal.sp.gov.br).

readores presentes re-
ferente aos projetos do 
Executivo que tramitam 
na Casa de Leis.

Também está previsto 
na Ordem do Dia o Pro-
jeto de Lei nº 191/2019, 
de autoria do vereador 
Ednei Valêncio, que re-
cebeu pedido de vista 
na sessão ordinária de 
15 de abril. A matéria 
denominada de Parque 
Verde de Integração 
Ambiental a área mu-
nicipal onde fica a Es-
tação de Captação de 
Água, Horta Municipal, 
Canil Municipal, Viveiro 
de Mudas e a área verde 
conhecida como Estiva.

A sessão começa às 20 
horas com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da Câmara 
(www.jaboticabal.sp.leg.br 
ou tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br).

Campanha de vacinação antirrábica 
começa no dia 25 de maio

A Prefeitura de Jaboti-
cabal já está preparando 
a campanha de vacina-
ção antirrábica de 2019. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde disponibiliza 
as doses para cães e ga-
tos gratuitamenhte, nos 
dias 25 de maio e 01 de 
junho, das 08h às 17h. 

O coordenador do 
Controle de Vetores e 
Zoonoses, Ari Olivei-
ra, explica os cuidados 
com os animais. “É im-
portante levar os cães 
com coleira e guia e, no 
caso de gatos, em caixi-
nha de transporte para 
evitar fugas. A raiva ani-

mal é uma doença grave 
que pode levar ao óbi-
to”, enfatiza.

A doença - A raiva é 
uma doença infecciosa 
viral aguda, que acome-
te mamíferos, inclusive 
o homem, e caracteriza-
-se como uma encefali-
te progressiva e aguda 
com letalidade de apro-
ximadamente 100%. É 
causada pelo Vírus do 
gênero Lyssavirus, da 
família Rabhdoviridae.

IMPORTANTE: A raiva 
é de extrema importân-
cia para saúde pública, 
devido à sua letalidade 
de aproximadamente 

100%, por ser uma do-
ença passível de elimi-
nação no seu ciclo urba-
no (transmitido por cão 
e gato) e pela existência 
de medidas eficientes 
de prevenção, como a 
vacinação humana e 
animal, a disponibiliza-
ção de soro antirrábico 
humano, a realização 
de bloqueios de foco, 
entre outras.

Confira os postos 
de vacinação: 

25 de maio - Sábado, 
Vida Nova I E Ii (ma-
nhã), Praça Do Jabuca, 
Emeb Joaquim F. Ribei-
ro, Emeb Zilda Arns, 

Emeb Mário De Stéfani, 
Ciaf Iii – Amadeu Les-
si, Escola Carlos Nobre 
Rosa, Escola Ant. José 
Pedroso, Escola Afon-
so Todaro, Praça Do Jd. 
Residencial, Praça Igre-
ja Matriz 

01 de junho – Sábado: 
CIAF I, CIAF IV, CIAF V, 
CIAF VI, Emeb Edgard 
D’amico, Emeb Coronel 
Vaz, Praça do Cruzeiro 
(Nova), Escola Nossa Se-
nhora Aparecida, Esco-
la Paulo Freire e Praça 
Ponte Seca

Mais informações 
pelo telefone (16) 3202-
8320.

Comissão Organizadora divulga as músicas pré-
selecionadas para o Festival Concha in Concert 2019

Após audição e análi-
se das letras inscritas, 
20 músicas foram pré-
-selecionadas pela Comis-
são Organizadora para as 
duas primeiras noites do 
Festival Concha in Con-
cert 2019, que acontece 
na próxima semana, na 
Concha Acústica de Jabo-
ticabal. O evento aconte-

cerá nos dias 09, 10 e 11 
de maio, a partir das 19h.

“Foram recebidas ins-
crições de diversas cida-
des da região e de outros 
estados, aumentando a 
diversidade musical. São 
Caetano do Sul, São Car-
los, Colina, Belo Horizon-
te, Barretos são algumas 
das cidades com músicas 

Evento acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de maio, a partir das 19h, na Concha Acústica 
pré-selecionadas”, conta 
o diretor de Cultura, José 
Mário de Oliveira.

De acordo com a Co-
missão Organizadora, a 
qualidade das músicas 
superou as expectativas 
para este ano. Todos os 
autores pré-selecionados 
foram avisados via e-mail 
e têm até o dia 06 de maio 

para confirmar a partici-
pação no evento.

Jurados - Um júri espe-
cializado selecionará as 
músicas (20) pré-selecio-
nadas nos dois primeiros 
dias de evento e as dez 
melhores pontuações fa-
rão a grande final que 
acontece no sábado, dia 
11 de maio.

Atrações - Na primeira 
noite do festival dez mú-
sicas serão apresentadas 
e o encerramento fica por 
conta do Dj VINL40 com o 
Projeto Lo Cangaceiro. A 
segunda noite terá a apre-
sentação das outras dez 
músicas e o encerramento 
será com o jaboticabalen-
se Rafa Thor e a Banda Ma-

çarico. 
Fechando a edição 

2019 do Festival Concha 
in Concert, no sábado as 
dez músicas finalistas se 
apresentam concorren-
do a cinco prêmios que 
totalizam R$ 7,1 mil. O 
encerramento da noite fi-
cará por conta da Banda 
Canaviera.
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Qual o melhor meio de 
comunicação? O rádio, 
que pode ser levado para 
qualquer lugar? A TV, que 
praticamente toda casa 
tem? A internet que nos 
comunica com qualquer 
parte do mundo em se-
gundos?

Todas essas formas de 
comunicação são necessá-
rias e sem elas a vida seria 
muito difícil, o progresso 
seria muito lento. Nós 

A ARTE DE VIVER - A MELHOR COMUNICAÇÃO
precisamos de toda essa 
tecnologia e ela facilita 
muito a nossa vida.

Porém, a melhor co-
municação sempre foi, e 
será, a comunicação cor-
po a corpo. Nada substi-
tui o calor de um abraço, 
a ternura de um sorriso, a 
singeleza de um afago, a 
energia de um aperto de 
mão.

Quantas vezes, no ani-
versário de um amigo, 
mandamos mensagens 
com lindas músicas que 
fazem escorrer lágrimas 
de seus olhos, mas não 
sentimos o calor de um 
abraço sincero, não senti-
mos o coração do amigo a 
bater de alegria no encon-
tro apertado contra nosso 
peito.

Pergunte a uma mãe o 
que ela mais gostaria de 
receber de um fi lho que 
está distante e ela vai di-

LUIS CARLOS 
FERNANDES

zer “um abraço bem aper-
tado”.

Dê telefonemas, envie 
mensagens, use toda tec-
nologia moderna, mas não 
deixe, sempre que pos-
sível, de estar presente, 
dar um abraço, olhar nos 
olhos, segurar na mão, 
deitar no colo.

Nós somos seres huma-
nos e não máquinas, por 
isso precisamos de calor 
humano. Calor esse que 
máquina nenhuma pode 
substituir.

O melhor aparelho de 
comunicação é o seu cor-
po e esse aparelho é um 
presente de Deus para 
que você seja um comu-
nicador da paz, do amor, 
da alegria e da amizade 
sincera.

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

COMPANHEIROS DO AMOR

Uniões atadas pela lei 
do AMOR. Encontros de 
gerações que se unem 
e se multiplicam para 
viverem a eternidade. 
Famílias que se formam 
e se unem em torno da 
felicidade, mas sufoca-
das pela dor, diante das 
provas e expiações. O 
tempo passa depressa. 
Épocas contidas no es-
quecimento. Tudo fica 
gravado num mundo de 
realizações. Hoje parece 
ontem, mas o amanhã 
só nos resta duvidas e 
caímos em pontos ne-
gativos, num estado de 
sonhos não realizados e 
de esperanças modera-
das, para trabalharmos 
só pensando no presen-
te esquecendo da eterna 
vida do espírito. A vida 
parece um sonho, num 
encontro de momen-
tos para, num abraço, 
registrarmos presen-
ça, atarmos a amizade 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

e conhecermos melhor, 
para vivermos momen-
tos de felicidade. Somos 
companheiros do amor. 
Sonhamos juntos para 
aprendermos as lições 
na escola da vida ma-
terial e espiritual, ten-
do como base a família, 
num alicerce natural 
de vivermos dentro do 
possível, unidos em tor-
no de ideais religiosos, 
como uma força, que 
buscamos nas leis de 
DEUS, presos a compro-
missos, responsabilida-
des que são verdadeiras 
aulas de civismos e mo-
ralidade para alcançar-
mos a EVOLUÇÃO.

Estamos juntos para 
vivermos num mundo 
onde o amanhecer é cla-
ro, com muita luz quan-
do estamos em paz, com 
otimismo e vontade de 
vencermos, procuran-
do encontrar o caminho 
que nos leve à felicida-
de, em dias de completa 
escuridão. Quando apa-
rece diante de nossos 
olhos a violência, o ódio 
e a guerra. Companhei-
ros do amor, filhos da 
verdade, discípulos da 
caridade, mensageiros 
das lições recebidas do 
além maior da espiri-
tualidade, alcançarmos 

Até quando você fi cará se 
lamentando? O tempo pas-
sa muito rápido, as coisas 
mudam o tempo todo, você 
precisa se levantar e lutar e 
não fi car querendo que to-
dos tenham pena de você. 
Muitos estão vencendo na 
vida, porque tomaram uma 
decisão certa. Enquanto 
que alguns pensam que 
podem vencer sem sair do 
lugar, e não fazem nada, a 
não ser fi car reclamando de 
tudo e de todos, e sempre 
achando que a culpe é dos 
outros. O garoto que tinha 
um espírito de epilepsia, 
seu pai cansou de ver o ini-
migo tentar destruir a vida  
de seu fi lho. Às vezes joga-
va o garoto na água para se 
afogar, outra hora, no fogo 
para morrer queimado. 
Esse tormento foi deixando 
o pai sem esperança e sem 
forças para seguir em fren-
te. Então ele ouviu falar que 
Jesus curava e libertava, to-
mou uma atitude de fé e foi 
atrás de Jesus, mas não O 
encontrando, pediu para os 
discípulos do SENHOR, que 
expulsassem o demônio do 
seu fi lho, mas eles não pu-

Pr. Anastácio Martins

ATÉ QUANDO? 
deram. O pai fi cou muito 
furioso. Quando Jesus che-
gou e viu aquela confusão, 
todos fi caram calados. O 
pai do garoto se levantou 
e contou tudo o que havia 
acontecido para Jesus. Ele 
disse: Ó geração incrédula, 
até quando estarei convos-
co? Até quando vos sofre-
reis? Muitos estão como o 
pai do garoto, só querendo 
as bênçãos e não um com-
promisso com Deus. O ini-
migo está destruindo a fa-
mília, o casamento e etc. E 
a pessoa não acorda para a 
vida, e não crê na Palavra 
de Deus. O SENHOR fala e 
fala e continuam achan-
do que Deus é obrigado a 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO DE PESSOAL REFERENTE À MAIO DE 2019

CARGO TIPO DE CARGO MATRÍCULA NOME SALÁRIO BASE

VEREADOR AGENTES POLÍTICOS

40
1195

41
55

1196
1206

53
1201
1192
1203
1188
1190

59

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
APARECIDA DE JESUS SOUZA DIAS
CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
CARMO JORGE MARQUES REINO
DANIEL GONCALVES RODRIGUES
EDNEI APARECIDO VALENCIO
JOAO BASSI
LUIS CARLOS FERNANDES
PAULO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
ROBERTO LUIS ARIKI
SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
UILSON JOSE DE MIRANDA
WILSON APARECIDO DOS SANTOS

R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84
R$ 8.858,84

CARGO DE 
CARREIRA

AGENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1170 LUIZ GUSTAVO PERES FERREIRA R$ 8.412,60

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1177 ELIANA MARTÃO HERNANDES MOREIRA R$ 8.412,60

AGENTE DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 1166 ANA PAULA TOPAN JUNQUEIRA R$ 8.412,60

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JURÍDICO 1175 RAQUEL SBARDELOTTO SANCHES R$ 4.201,27

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ÁREA 
DE CONTROLE DE PROCESSOS 1173 MARCELO HENRIQUE MAGALHÃES R$ 4.201,27

ASSISTENTE CONTÁBIL E FINANCEIRO 1015 FABIANA APARECIDA MOTTA MORENO R$ 4.906,53

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1174 NATÁLIA DOS SANTOS PINTO DURANTE R$ 4.201,27

ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO

1216 VIRGINIA APARECIDA ANTONINO R$ 4.149,41

1167 BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO R$ 4.201,27

ASSISTENTE LEGISLATIVO
1086 ANDREIA CRISTINA MANOEL R$ 4.682,69

1085 DENISE CARDOZO R$ 4.682,69

ATENDENTE 1035 SOLANGE MARY FERNANDES R$ 3.818,22

ATENDENTE DE INFORMÁTICA 1164 ALEX FELICIO DE LIMA R$ 3.269,40

AUXILIAR DE INFORMÁTICA 1084 IVOMAR GILBERTO SCARPIM R$ 4.682,69

ENCARREGADO DE ZELADORIA E 
MANUTENÇÃO 1016 HOMERO MARCIANO DA SILVA R$ 6.630,04

MOTORISTA

1221 MAYKON CAETANO DA COSTA R$ 3.690,34

1154 GILMAR APARECIDO DA SILVA R$ 5.366,83

1036 MAURO IVO ASSINE R$ 4.494,61

1088 SERGIO LUIS GARCIA R$ 4.164,63

PROCURADOR JURÍDICO 1220 LEONARDO LATORRE MATSUSHITA R$ 11.039,64

RECEPCIONISTA 1034 ROBERTA LUCAS SCATOLIM R$ 3.932,76

SERVENTE

1032 CARINA MOREIRA R$ 2.247,30

1217 NAYARA FERREIRA DA SILVA LEITE R$ 1.845,16

1181 LARISSA SCATOLLIM MATINS AGUIAR R$ 1.845,16

1008 SUELI DE FÁTIMA GROTTA R$ 2.529,37

VIGIA

1065 CLAYTON BARONE R$ 2.680,95

1003 MARCELO SCAVONI R$ 3.201,19

1064 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA R$ 2.680,95

1095 SERGIO APARECIDO MOITEIRO R$ 2.570,73

CARGO EM 
COMISSÃO

ASSESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO 1149 MARIO CESAR DE OLIVEIRA LAFFRANCHI R$ 2.899,81

ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA 1229 JOSIMAR ALMEIDA SANTANA R$ 3.690,34

ASSESSOR DE GABINETE

1102 ABEL APARECIDO ZIVIANI R$ 2.899,81

1178 ALENCAR LIGERO R$ 2.899,81

1226 ALINE ROBERTA VASQUES DONADON R$ 2.899,81

1210 ANDERSON LUIZ RENZI R$ 2.899,81

1194 ANDERSON MARQUES DE BRITO R$ 2.899,81

1225 ANDERSON ROBERTO BETIOLI R$ 2.899,81

1116 AURICIMAR ADELSON GRIGORIO R$ 2.899,81

1189 DOUGLAS CICERO LEODENE CARDOSO DA SILVA R$ 2.899,81

1197 ELIEL FARIAS VIEIRA R$ 2.899,81

1209 ELIEZER CLARINDO RAYMUNDO R$ 2.899,81

1144 ENIO JOSÉ DA SILVA R$ 2.899,81

1204 FABIANA JANINE SPERANDIO R$ 2.899,81

1185 FABIANE FARIAS PEREIRA DA ROCHA R$ 2.899,81

1108 FERNANDA CHELLI FRANCISCATTO R$ 2.899,81

1186 FLAVIA TALITA CANHOTO R$ 2.899,81

1228 GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA R$ 2.899,81

1212 HENRIQUE TEL MORETTI R$ 2.899,81

1132 JOÃO LUIZ MARCIANO DA SILVA R$ 2.899,81

1191 LEONARDO FELIPE DA SILVA R$ 2.899,81

1041 MAGALI AP. XAVIER DA FONSECA R$ 2.899,81

1112 NEUSA CORSI PINELLI R$ 2.899,81

1193 QUEILA CRISTIANE LEONEL R$ 2.899,81

1129 REGIANE DE OLIVEIRA R$ 2.899,81

1187 RENAN MAURICIO SANGALLI LEITE R$ 2.899,81

1202 RENAN SANT ANNA FERREIRA FERNANDES R$ 2.899,81

1227 RODRIGO APARECIDO DA CUNHA VILELA R$ 2.899,81

1211 SEIDE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS FARIAS R$ 2.899,81

1214 WILSON APARECIDO RAMIRO JUNIOR R$ 2.899,81

DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL 
E FINANCEIRO 1083 MARIA PAULA THOMAZ KAWASHI R$ 13.026,78

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO 1091 ODAIR CASARI R$ 13.026,78

DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 1137 SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO R$ 13.026,78

DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO 
LEGISLATIVO 1087 LUIZ CARLOS DOS SANTOS R$ 13.026,78

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMAR APD Informática Ltda
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2017
OBJETO: Locação de uma solução informatizada de Gestão Pública, contemplando licenças de uso, serviços de implan-

tação, treinamento para capacitação de pessoal técnico da Contratante, conforme especificações constantes no edital do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 01/2017 e seus anexos.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 165.108,24 (cento e sessenta e cinco mil, cento e oito reais, vinte e quatro 
centavos).

DATA DO ADITAMENTO: 19/04/2019.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMÉRCIO – EIRELI - EPP
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 02/2019
OBJETO: Registro de Preços, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e COOPERATIVAS para aquisição de placas e medalhas para hon-
rarias, na realização de sessões solenes, conforme Termo de Referência, constante do Anexo I, parte integrante do edital.

VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R$ 85.850,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta 
reais).

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2019.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: IT Sistemas Eletrônicos e Informatizados EIRELI
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 03/2019
OBJETO: Aquisição de cronômetro multimídia com software integrado e equipamento correlatos necessários à sua interli-

gação, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital
VALOR DO CONTRATO: R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais).
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 03/05/2019.

abençoá-los do jeito que 
estão. O pai entendeu que 
para o fi lho ser liberto ele 
precisava crer, era somen-
te isso para ele receber a 
bênção. E o que falta para 
você receber as suas bên-
çãos? (Marco 14:9). Esta é 
a minha oração. Catedral 
do Povo de Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Bairro: Centro. Cultos.: 
Quarta-Feira, Sexta-Feira e 
Domingo às 19h30. Ouça 
o nosso programa: A Ver-
dade da Palavra. Diária-
mente 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.

o bem e a fraterna paz 
interior, que ilumina o 
caminho, nos tirando do 
sofrimento, da dor, de 
um destino incerto e ir-
real. 

Tudo se aprende com 
a vontade de sermos 
ÚTEIS, dentro do livre 
arbítrio de cada um, 
para eliminarmos a ig-
norância, nascer dentro 
de cada um a sabedoria, 
o esforço ligado ao inte-
resse de aprendermos, 
para transformarmos 
um mundo de trevas em 
LUZ, guiados pela fé, 
encontrarmos dentro 
de nós os tesouros que 
ficaram acumulados, 
através das reencarna-
ções. Tudo na vida pas-
sa, com ela aparecem os 
tesouros escondidos, a 
fé, o amor e o perdão. 
Somos filhos de DEUS, 
carregados de atributos, 
que precisam ser traba-
lhados, na caridade de 
amar a si próprio, levar 
esse tesouro para todos.

HUMILDADE, ORANDO 
E VIGIANDO COM JESUS 
NO CORAÇÃO.

Companheiros do 
amor, eternos sonhado-
res, que buscam a feli-
cidade eterna, amando a 
DEUS e seguindo a lições 
de JESUS.

A N A S T Á C I O 
MARTINS

Que Deus, em 
sua infi nita bon-
dade, lhe dê tudo 
de bom, pois você 

merece! Que 
tenha muita 
alegria, paz, 

saúde e 
felicidades. 
Parabéns!
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Papel e caneta na 
mão? Entao anote aí...

O gato Hilgner Silvei-
ra tem 24 anos de idade, 
1,74 de altura, signo es-
corpião,  e é representa-
do pela renomada First 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Models Ribeirão Preto.
  Com uma exótica 

beleza, o modelo e ator  
carrega um currículo 
invejável; entre tantos 
trabalhos estão: 

Videoclipe Intrigas 
Virtuais e participação 
em Malhação, Rickstory 
e Novo Mundo (Rede 
Globo), além do comer-
cial Savegnago na par-
ticipação com Murilo 
Rosa.   Hilgner  também 
é formado em Jornalis-
mo.

A sua imagem e seu 
talento  não deixam dú-

Oxiquímica “A” é a grande campeã do 
Torneio 1º de Maio 2019

Foi do jeito mais 
emocionante que Jabo-
ticabal conheceu o time 
campeão da 65ª edição 
do Torneio 1º de Maio. 
Após empatar em 2 a 
2 no tempo normal, a 
Oxiquímica “A” venceu 
o Comerciários nos pê-
naltis por 3 a 1 e levou 
o caneco. A partida foi 
realizada na manhã 
de quarta-feira (1º), no 
campo do Cruzeirão.

“A competição foi co-
roada com dois grandes 
jogos e com um públi-
co que compareceu em 
peso. Parabenizo não 
só os vencedores, mas 
todas as 21 equipes que 
participaram, as em-

presas que abraçaram 
o campeonato e apro-
veito para agradecer ao 
prefeito Hori pela liber-
dade que sempre nos 
dá para trabalhar”, des-
taca o diretor de Espor-
tes, Fábio Bortolossi.

A Oxiquímica “A” em-
placou ainda o melhor 
goleiro da competição, 
Jean, vazado apenas 
duas vezes. O arqueiro 
coroou o bom desem-
penho defendendo três 
pênaltis na grande fi nal, 
levando sua torcida ao 
delírio. Nenê e Fernan-
dinho, também do time 
campeão, e Tiaguinho, 
do Comerciários, foram 
os artilheiros, com três 

ESPORTE Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

Disputa de pênaltis levou emoção ao grande público que 
prestigiou todo o certame

gols cada.
Disputa de 3º lugar 

– O jogo preliminar do 
domingo defi niu a NPA 
como 3ª colocada na 

competição. A equipe 
venceu a Total Health 
nos pênaltis por 3 a 1, 
após um empate por 0 a 
0 no tempo normal. 

Sebrae permanece com 
inscrições abertas para ofi cina

Evento acontece no dia 10 de maio
O Sebrae Aqui, de Ja-

boticabal, segue com 
inscrições abertas para 
a Ofi cina de Formaliza-
ção, que acontece no 
dia 10 de maio (sexta-
-feira), às 9h, no Paço 
Municipal. Os interes-
sados devem procurar a 
Central do Empreende-
dor na Prefeitura de Ja-
boticabal. As vagas são 
limitadas.

“O evento é gratuito 
e oferece um conteú-
do muito bacana. To-
dos que participam tem 
gostado e conseguido 
avançar no empreen-
dedorismo”, afi rma a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanessa 
Gonçalves.

Mais informações 
pelo telefone (16) 3203-
3398.  

CULTURA
Concha Acústica recebe Concertos 

Sinfônico Georges Bizet

A Concha Acústica de 
Jaboticabal recebeu na 
sexta-feira (3), a orques-
tra sinfônica de Ribeirão 
Preto. Com a regência de 
Reginaldo Nascimento e 
solos de Alan Faria, Cris 
Mode, Carla Barreto e 
Fernando Munhoz, o re-
pertório inclui a obra de 
Georges Bizet.

“Bizet é uma fi gu-
ra singular na história 
da música. Autor de 
obras como Carmen e 
L’Arlésienne, revolucio-
nou o seu tempo e mes-
mo após sua morte, em 
1975, continua infl uen-
ciando a cultura erudi-
ta. Todos aproveitaram 

esse momento e presti-
giaram o grande espetá-
culo”, afi rmou o diretor 
de Cultura, José Mário 
de Oliveira.

O espetáculo come-
çou às 20h. O evento 
contou com parceria da 
Prefeitura de Jabotica-
bal, SESC e Sindicato do 
Comércio Varejista de 
Jaboticabal. A Concha 
Acústica “Lions Clube 
de Jaboticabal” fi ca na 
Rua Maestro Grossi, 
48 – Nova Jaboticabal. 
Para mais informações, 
o telefone de contato 
do Departamento de 
Cultura é (16) 3202-
8323.

Obras do compositor francês serão 
apresentadas pela Orquestra  Sinfônica 
de Ribeirão Preto; a entrada é franca

vidas: O belo é cantor e 
compositor, uma gran-
de aposta e com certeza 
será sucesso.

Sua rotina  promete 
ser de castings, aponta-
mentos e muitos, mui-
tos trabalhos.  

 O que será que vem 
pela frente?

Em breve o bonitão 
será visto em mais um 
comercial; seu mais re-
cente trabalho que será 
lançado.

 
Fiquem de olho!
Foto: BETO BORGES

Edital De Citação - Prazo 20 (Vinte) Dias.Processo Nº 1006094-54.2017.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Arlete Aparecida Alves Da Silva, 
Brasileiro, CPF 104.351.248-97, com endereço à Rua Jorge de Oliveira, 198, Centro, CEP 14720-000, Taiuva - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - Fafibe, constando da inicial 
que o débito, importa em R$ 1.119,13, até o mês de 10/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada a sua 
Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
importância mencionada ou comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo. Registre-se, também, a possibilidade 
de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado 
pela imprensa na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de abril de 2019. K-27/04e04/05

Edital De Intimação – Cumprimento De Sentença. Processo Digital nº: 0001794-95.2019.8.26.0291 - 2017/003028. Classe: Assunto: 
Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução. Exequente: Banco Bradesco SA. Executado: Guerra e Gomes 
Pneus e Acessórios Ltda Me e outro. Edital De Intimação - Prazo De 20 Dias.Processo Nº 0001794-95.2019.8.26.0291.O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Guerra E Gomes Pneus E Acessórios LTDA ME, CNPJ 10.837.320/0001-54, com endereço à Av. Presidente 
Costa e Silva, 73, Jd Paulista, Barrinha – SP e a José Aparecido Pereira Gomes, RG 11742241, CPF 062.626.548-79, com endereço 
à Av. Presidente Costa e Silva, 73, Jd Paulista, Barrinha - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, 
movida por Banco Bradesco Sa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague a quantia de R$ 99.151,44, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Se 
os executados não apresentarem impugnação, serão assistidos pelo curador especial, a ser nomeado após o decurso do prazo do 
edital e a quem se abrirá vista para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa e atender os interesses dos executados até a extinção do 
feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, 
aos 16 de abril de 2019. K-27/04e04/05

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1000136-87.2017.8.26.0291. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Jaboti-
cabal, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Elza Fukuda Yamane LTDA, CNPJ 
10.285.498/0001-30, com endereço à Rua Central, 14, Centro, CEP 14765-000, Taquaral - SP e Elza Fukuda Yamane, brasileira, casada, 
CPF 825.102.538-91, Sítio Santo Antonio 1, s/n, Zona Rural, Taiúva-SP, CEP 14.720-000, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: "O banco exequente tornou-se credor da empresa executada 
em razão da emissão de Cédula de Crédito Bancário-Empréstimo-Capital de Giro nº 6770726, no valor de R$ 25.444,63, celebrado em 
27.03.2013, que deveria ter sido para em 36 parcelas mensais, consecutivas, acrescidas de juros moratórios e demais encargos contra-
tuais, com vencimento da 1ª parcela em 27.04.2013 e o da última em 27.03.2016. Após utilizarem os créditos disponibilizados as executa-
das não efetuaram o pagamento dos valores devidos, descumprindo o pactuado e permanecendo com um saldo devedor total atualizado 
até 09.01.2017 no total de R$ 36.592,93, inadimplente até a presente data." Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 dias úteis, a fluir do 1º dia útil após a 
publicação deste edital, pague a dívida acima referida, que deverá ser atualizada até a data do referido pagamento, acrescida dos honorá-
rios advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso as executadas 
efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Prazo 
Para Embargos: 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial (Art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 09 de abril de 2019. K-27/04e04/05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O “Clube Pioneiros da Sela”, na forma de seu Estatuto Social, 
convoca seus associados quites com a tesouraria, para realização 
de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 13 
de Maio de 2019, na sede do clube, as 19:30 horas em primeira 
convocação com metade mais um dos sócios e após 30 minutos, em 
segunda convocação com qualquer numero, para tratativa de assun-
tos de interesse dos associados e prestação de contas da diretoria.

 
Estephan Hani Ferreira de Matos

Presidente

EDITAL
A Associação  Jaboticabalense de  Cultura convoca 

para  Assembléia de  Eleição da Nova  Diretoria, dia  30 
de junho, às  20 hs, para o  período 07/2019  a 06/2021, 
em sua  sede, conforme  os  Estatutos Sociais.

Jaboticabal, 03 de maio de 2019
João Roberto da Silva

Presidente
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O REI DA CASA
PEDREIRO: JOÃO PIM:
 - (16) 9.9212-4135

CASA NOVA - VENDE
CASA NOVA - ALUGA

CASA USADA - ALUGA

Prefeitura entrega pavimentação da rua Álvaro Vieira 
Lopes, no Vale do Sol

Uma antiga reivindi-
cação dos moradores 
da rua Álvaro Vieira 
Lopes foi concluída na 
última semana. A Pre-
feitura de Jaboticabal 
realizou a instalação 
dos tubos de drena-
gem e asfalto, benefi-
ciando os moradores 
do Jardim Boa Vista, 
Vale do Sol e Cohab 4. 
Foram investidos R$ 
200 mil, fruto de par-

ceria da Prefeitura e 
Governo do Estado de 
São Paulo, através de 
emenda parlamentar 
do ex-Deputado e atu-
al secretário de Desen-
volvimento Regional, 
Marco Vinholi. 

“Na seca os morado-
res sofriam com a poei-
ra, na chuva, as poças 
formadas impediam o 
tráfego dos morado-
res. Buscamos o inves-

timento, licitamos e 
felizmente a obra foi 
concluída. Jaboticabal 
vive um bom momen-
to e, até julho, muitas 
ruas e avenidas serão 
recapeadas”, afirma o 
prefeito Hori.

Além da Álvaro Viei-
ra Lopes, a Rua dos 
Flamboiantes, onde 
fica a Capela do Senhor 
Bom Jesus também foi 
pavimentada.  

Nova ambulância já está em funcionamento no SAMU

Jaboticabal recebeu 
na última semana uma 
ambulância 0 Km. Mo-
derno e adaptado, o ve-
ículo já está em funcio-
namento no Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU). A con-
quista só foi possível 
devido a uma verba de 
R$ 170 mil, viabilizada 
pelo Governo Federal 
por intermédio do De-
putado Federal Baleia 
Rossi.

“A Prefeitura continua 
trabalhando para ofere-
cer mais conforto para 
nossos pacientes. Essa 
ambulância que nós 
conseguimos é a quinta 
desde o início do nosso 
governo, em 2017, e re-
presenta o compromis-

so dessa administração. 
Vamos seguir pleitean-
do mais recursos para 
a saúde pública e con-
tinuar avançando”, fala 
o prefeito José Carlos 
Hori.

O vice-prefeito Vitó-
rio de Simoni destacou 
a atuação do deputa-
do Baleia Rossi. “Não é 
novidade que ele é um 
grande parceiro de Ja-
boticabal e o que cha-
ma mais atenção é que 
o Baleia vem provando 
isso a cada dia. Gosta-
ria de agradecer o em-
penho do deputado e 
dizer para nossa popu-
lação que não estamos 
medindo esforços para 
realizar melhorias em 
nossa cidade”, afirma.

Conquista é fruto de parceria com o deputado Baleia Rossi
Renovação da frota 

– um dos pontos altos 
da administração atual 
foi ter conseguido reno-
var a frota de veículos 
do município. Somente 
nos dois primeiros anos 
(2017 e 2018), mais de 
R$ 3 milhões foram in-
vestidos na compra de 
25 veículos 0 km. Entre 
eles estão carros, cami-
nhões, micro-ônibus, 
ambulâncias e motoci-
cletas. 

Em fevereiro, os ve-
ículos adquiridos fica-
ram expostos no Lago 
Municipal para a popu-
lação conhecer. Bene-
ficiadas as secretarias 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Obras e 
Serviços Públicos.
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Thiago e Graciano e Gilberto e Gilmar agitaram o 
Show do Trabalhador em Jaboticabal

O bom público que 
passou pela Estação de 
Eventos Cora Coralina 
presenciou um verda-
deiro encontro de gera-
ções em cima do palco. 
O sertanejo moderno da 
dupla Thiago e Gracia-
no e os grandes clássi-
cos de Gilberto e Gilmar 
agradaram os presentes 
que cantaram e dança-
ram os grandes suces-
sos.

O Show do Trabalha-

dor começou por volta 
das 22h30. “O prefeito 
Hori conseguiu resgatar 
mais uma tradição da 
nossa cidade, garantin-
do uma opção de lazer 
para nossa população 
em uma data tão espe-
cial. Parabéns a todos 
os trabalhadores”, de-
clara o presidente da 
Comissão Organizado-
ra, Leonardo Yamazaki.

“Resolvemos trazer 
duas atrações que se 

complementaram em 
cima do palco, pensan-
do nas famílias. Toda 
juventude da dupla 
Thiago e Graciano casa-
do com a experiência e 
os sucessos consagra-
dos de Gilberto e Gil-
mar. O resultado não 
poderia ser melhor com 
uma grande homena-
gem a todos os nossos 
trabalhadores”, afirma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

Secretaria de Saúde prepara-se para Dia D 
contra a gripe neste sábado (04)

Os Ciafs de Jabotica-
bal continuam receben-
do pessoas para serem 
imunizadas contra o ví-

rus da gripe. Até o mo-
mento, cerca de 3 mil 
doses já foram aplica-
das. A iniciativa é vol-

tada, exclusivamente, 
para grupos de risco e 
a Secretaria de Saúde já 
trabalha para realizar 
neste sábado (04), o 
Dia D da campanha. 

“Neste sábado será 
a grande mobilização. 
Os Ciafs estarão aber-
tos das 8h às 17h para 
vacinar quem ainda 
não pôde comparecer a 
nenhuma das unidades 
de saúde. É importante 
que todos os integran-
tes dos grupos alvos 
sejam imunizados”, 
fala a coordenadora da 

RECANTO MENINA                   CNPJ: 68.322.189/0001-72
(Declarada de utilidade pública, conf.Lei Municipal 2627/98 e portaria Federal 2163/2008)

Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

      ATIVO       PASSIVO

Circulante 24.241,96                        Circulante 22.059,60                  
Bancos/Caixa 22.512,08                        Obrigações Trabalhistas 22.059,60                  
Adiantamentos 1.729,88                          

Não Circulante 446.234,61                     Patrimônio Líquido 448.416,97                
Imobilizado 446.234,61                     Patrimônio Líquido 461.093,10                

 Deficit do Período (12.676,13)                 

TOTAL DO ATIVO 470.476,57              TOTAL DO PASSIVO 470.476,57         

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

Saldo em 31/12/2017 461.093,10 0,00 0,00 461.093,10

Aumento do Patrimônio Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Deficit do Período 0,00 0,00 0,00 -12.676,13

Saldos Finais 461.093,10 0,00 0,00 448.416,97

Demonstração do Resultado do Período
       Receitas Brutas Total: 455.781,72 C

Receita Líquida 455.781,72 C
Superavit Bruto 455.781,72 C
(-) Despesas Financeiras Total: 7.786,62 D

(-) Despesas com Pessoal Total: 315.919,86 D

(-) Outras Despesas Operacionais Total: 145.405,66 D

(+) Receitas Financeiras Total: 654,29 C

' =Deficit Operacional -12.676,13 D
(-) Outras Despesas Total: 0,00 D

' = Deficit do Período -12.676,13 D

Notas Explicativas
I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO

O Recanto Menina é uma associação sem fins lucrativos, beneficente, constituída em 05 de Abril de 1.993, por tempo indeterminado, 
com sede e foro , na cidade de Jaboticabal-SP e tem por finalidade promover a assistência e ou reabilitação social, cultural e psico-
lógica de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com vínculo familiar(irmãos), que não têm o suficiente respaldo familiar, 
proporcionando-lhes uma vida mais digna e preparando-as para a responsabilidade de um futuro mais promissor, de acordo com o
Estatuto da criança e do adolescente.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG2002
- Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de caixa.

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.

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

Física/Jurídica: R$ 77.223,55

NOTA 06 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO/CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.

Recursos recebidos do poder público:
Federal R$ 39.999,96
Estadual R$ 73.209,36
Municipal R$ 40.910,25
Proj. Acolh. Institucional R$ 3.165,51
Comcriaja R$ 32.000,00
Recursos oriundos de campanhas:
Campanhas: R$ 189.273,09

NOTA 07 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU 
ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

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

Presidente: ANDRÉ LUIZ CORREGLIANO  Tesoureiro: MASSASHI SOBUE   Contador: JOÃO UMBERTO LORENZON (CRC 1SP116746/O-5)
                            
PARECER  DO  CONSELHO  FISCAL:   
Procedemos  o exame  e  análise  do  Balanço  Patrimonial  e da Demonstração  de  Resultado  acima,  tendo 
concluído  que  os  mesmos  refletem   adequadamente  as posições patrimoniais e financeiras da entidade, pelo que, por  unanimidade
de  votos, aprovamos os  referidos  relatórios. Jaboticabal, 02 de Abril de 2019. Juliana Bellingieri, Norilvaldo de Oliveira e Daiane Aparecida 
Elias Cintra.

Movimento do Período

I - CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO
O Recanto Menina é uma associação sem fins lucrativos, beneficente, constituída em 05 de Abril de 1.993, 

por tempo indeterminado, com sede e foro , na cidade de Jaboticabal-SP e tem por finalidade promover a assis-
tência e ou reabilitação social, cultural e psico- lógica de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com 
vínculo familiar(irmãos), que não têm o suficiente respaldo familiar, proporcionando-lhes uma vida mais digna 
e preparando-as para a responsabilidade de um futuro mais promissor, de acordo com o

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

CONFORMIDADE COM A LEI.
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiarida-
des ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG2002

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

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

acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado.
NOTA 05 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS 

JURÍDICAS.
Física/Jurídica: R$ 77.223,55
NOTA 06 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO/

CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.
Recursos recebidos do poder público:
Federal R$ 39.999,96
Estadual R$ 73.209,36
Municipal R$ 40.910,25
Proj. Acolh. Institucional R$ 3.165,51
Comcriaja R$ 32.000,00
Recursos oriundos de campanhas:
Campanhas: R$ 189.273,09
NOTA 07 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTI-

TUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DES-
PESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu 
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 08 - NAS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS RECEITAS E AS GRATUIDADES OFE-
RECIDAS, QUE ESTÃO RESPALDADAS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E COM ATUAÇÃO NA ÁREA 
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL:
Procedemos o exame e análise do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado acima, tendo con-

cluído que os mesmos refletem adequadamente as posições patrimoniais e financeiras da entidade, pelo que, por 
unanimidade de votos, aprovamos os referidos relatórios. Jaboticabal, 02 de Abril de 2019. Juliana Bellingieri, 
Norilvaldo de Oliveira e Daiane Aparecida Elias Cintra.

Jaboticabal estreia programação Pontos Mis

Uma parceria inédita 
entre a Prefeitura de Ja-
boticabal, por meio do 
Departamento de Cultu-
ra, Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa e 
o Museu da Imagem do 
Som promoveu na tarde 
do último dia 25, no Mu-

seu Histórico de Jaboti-
cabal, a oficina “Ligados 
em Animação”.

Ministrada por Marta 
Russo, a oficina utilizou 
o celular para produ-
zir filmes com a técnica 
do “stop motion”, com 
a criação de roteiros e 

storyboard, bem como 
a confecção de perso-
nagens em massa de 
modelar, que ao serem 
fotografados quadro a 
quadro, deram vida às 
histórias criadas pelos 
participantes. 

“Foi muito divertido re-
alizar essa oficina, pois, 
o Museu é um espaço 
que precisa ser mais uti-
lizado pela população. E 
ao receber essa garotada 
animada e cheia de vida, 
o Museu ficou com uma 
cara até mais jovem”, ob-
servou José Mário de Oli-
veira, diretor de Cultura 
do município.

Em breve esses pri-

meiros filmes produzi-
dos pela garotada estará 
disponível nas redes so-
ciais ligadas ao progra-
ma Pontos Mis

Pontos Mis
Pontos Mis é um pro-

grama do Museu da Ima-
gem e do som que visa 
a formação de público 
para o cinema nacional 
e estrangeiro, não co-
mercial, com a exibição 
de filmes, bem como a 
realização de palestras e 
oficinas.

Para os próximos me-
ses estão previstas ou-
tras atividades, que 
acontecerão em espaços 
púbicos da Cultura.

Prefeitura continua executando 
cronograma de serviços em vias públicos
A Prefeitura de Jaboti-

cabal, por meio da Secre-
taria de Obras e Serviços 
Públicos, segue promo-
vendo limpeza e realizan-
do reparos no asfalto e na 
iluminação no município.

Durante a semana, a 
equipe responsável pela 
operação tapa-buraco per-
correu os seguintes bair-
ros: Jardim São Marcos 2, 
Vila Industrial, Santa Tere-
za, Barreiro, Cohab 4, San-
to Antônio, Parque 1º de 
Maio e Jardim Angélica.

Enquanto isso, os pro-

fissionais responsáveis 
pelo roçamento e capi-
nação visitaram a Nova 
Jaboticabal, Jardim Santa 
Rita, Jardim Morumbi, Re-
sidencial, Cohab 1, Cohab 
4, Praça Dr. Joaquim Batis-
ta e Av. Rosinha Pacífico 
Vieira.

A secretaria segue tam-
bém o cronograma de tro-
cas de lâmpadas e retira-
da de entulhos em várias 
regiões da cidade.

Para saber mais, o te-
lefone de contato é (16) 
3209-4100.

Vigilância Epidemio-
lógica de Jaboticabal, 
Maura Guedes Barreto.

Grupos de risco – 
crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, 
grávidas e puérperas 
(mulheres até 45 dias 
após o parto), traba-
lhadores da saúde, po-
vos indígenas, idosos, 
professores de escolas 
públicas e privadas, 
doentes crônicos, por-
tadores de necessida-
des especiais, jovens 
sob medidas socioedu-
cativas, funcionários 
do sistema prisional e 
pessoas privadas de li-
berdade.

Acamados – As pes-
soas acamadas ou com 
dificuldade de locomo-
ção que precisam da 
vacina devem agendar 

a visita do profissional 
de saúde do município. 
Os telefone para conta-
to é (16) 3203-8545. 

Prevenção - a vacina 
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.

 Outras medidas tam-
bém são importantes 
para a prevenção da 
doença:

•	 Lavar	 e	 higieni-
zar as mãos com frequ-
ência

•	 Não	 comparti-
lhar objetos de uso 
pessoal, como talher, 
copo e garrafa

•	 Evitar	 tocar	 mu-
cosas do olho, nariz e 
boca

•	 Ter	 boa	 alimen-
tação e beber bastante 
líquido

•	 Evitar	 contato	
com pessoas que este-
jam com sintomas da 
gripe

•	 Manter	 a	 sua	
casa bem arejada

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-1500.



sábado, 04 dE MaIo dE 2019 7

Vereadores recebem secretários do Governo para tratar 
de projetos do Executivo em tramitação na Câmara

A convite do presi-
dente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro, secretários do 
Poder Executivo partici-
param de uma reunião, 
na tarde de quinta-feira 
(02/05), na sede do Le-
gislativo, para apresen-
tar aos vereadores as 
quatro matérias de au-
toria do Executivo que 
tramitam na Casa de 
Leis.

O primeiro item apre-
sentado foi o Projeto de 
Lei Complementar nº 
26/2019, que cria duas 
funções gratificadas, de 
R$ 1500,00 cada, uma 
para Agente de Coorde-
nação e Supervisão dos 
Serviços de Manutenção 
de Redes de Água e Es-
goto, e outra para Agen-
te de Coordenação e Su-
pervisão dos Serviços 
de Elétrica. “Hoje o SA-
AEJ não executa concur-
so público há quase 10 
anos. O número de car-
gos vagos na estrutura 
do SAAEJ são 100 car-
gos. Ocupados são 145. 
Os servidores foram se 
aposentando, e a estru-
tura está muito reduzi-
da. A criação das fun-
ções gratificadas é para 
atender um incentivo 
para dois servidores 
públicos do SAAEJ que 

ficam diuturnamente 
prestando serviços, até 
mesmo final de semana. 
Eles fazem mais do que 
parte do plantão. Eles 
coordenam todos os 
plantões. Se você tiver 
cinco ocorrências na 
noite, eles devem ir em 
todas para coordenar o 
serviço que tem que ser 
executado”, defendeu o 
representante do presi-
dente do SAAEJ, Milton 
Ponchio Contin.

Na sequência, o se-
cretário de Fazenda, 
Adilson Martins, defen-
deu o Projeto de Lei nº 
196/2019, que cria três 
vagas de Técnico Muni-
cipal de Nível Superior 
“A”, na especialidade de 
Contabilidade, no Qua-
dro Permanente de Pes-
soal da Prefeitura Mu-
nicipal de Jaboticabal. 
“Hoje a prefeitura pos-
sui apenas um contador 
concursado. Ele é res-
ponsável pela contabili-
dade de todas as áreas 
da prefeitura, além de 
construir as peças or-
çamentárias, que inclu-
sive são apresentadas 
por ele na Câmara em 
audiências públicas. Ele 
tem muito conhecimen-
to da contabilidade na 
Administração, mas já 
possui tempo para se 
aposentar. O Orçamen-

to é muito delicado e 
complexo. Precisamos 
de pessoas preparadas. 
Também precisamos de 
contador para as áreas 
de educação e saúde, 
porque são complexos 
e enormes”, defendeu 
Martins.

Depois foi a vez 
do Projeto de Lei nº 
197/2019, segundo 
o secretário de Negó-
cios Jurídicos, Gusta-
vo Aiello, a matéria foi 
encaminhada somente 
para retificar o nome 
da Avenida nº 4, do Lo-
teamento Monterrey II. 
“Houve um equívoco no 
momento de inserir o 
nome da avenida na Lei 
nº 4.148, de 02 de mar-
ço de 2011. O correto 
da Avenida 4 é Avenida 
Profº Osney Carlos Car-
doso, como no proces-
so administrativo. Tan-
to que nas matrículas, 
no Correio, está tudo 
com o nome Profº Os-
ney Carlos Cardoso. É 
só uma retificação”, es-
clareceu Aiello. 

Já o Projeto de Lei nº 
198/2019, que altera a 
composição dos mem-
bros da Comissão Es-
pecial para Avaliação 
de Bens e Serviços, foi 
defendido pelo secretá-
rio de Governo, Welling-

Quatro projetos de autoria do Executivo tramitam na Casa de Leis: 
o PL 196/2019, o PL 197/2019, o PL 198/2019 e o PLC 26/2019.

ton de Caiado Castro. 
Segundo o secretário, 
a prefeitura carece de 
pessoas com prática de 
mercado para avaliar os 
imóveis. “Precisamos 
fazer a avaliação dos 
imóveis do município 
com preços reais de 
mercado. É o que o Tri-
bunal de Contas do Es-
tado de São Paulo cobra. 
Também precisamos fa-
zer esse levantamento 
patrimonial de todos os 
imóveis da prefeitura 
com especificações téc-
nicas”, explicou Castro. 
O projeto apresentado 
inclui na comissão de 

avalição dois servido-
res da secretaria do 
Planejamento com ex-
periência na avaliação 
de bens; um represen-
tante do Conselho Re-
gional de Fiscalização 
do Profissional Corretor 
de Imóveis (CRECI-SP); 
de um representante da 
Associação Regional En-
genharia, Arquitetura e 
Agronomia de Jabotica-
bal (AREA), com experi-
ência em avaliação de 
bens; um representante 
do Fórum de Debates 
para Assuntos Relevan-
tes (FEJA), com experi-
ência na avaliação de 

bens; um servidor da 
secretaria de Adminis-
tração; e um servidor 
da secretaria da Fazen-
da, exercendo a função 
pública de contador.

Marcaram presença 
na reunião, além do 
presidente da Casa, os 
vereadores Carmo Jor-
ge Reino (PSB), Dr. Edu 
Fenerich (PPS), Dona 
Cidinha (PRB) e Daniel 
Rodrigues (PSC); o su-
perintendente do SE-
PREM, Claudio Almei-
da, e o secretário de 
Planejamento, Paulo 
Polachini.

Prefeito retira projeto após MP que libera horário 
de funcionamento dos estabelecimentos

O Poder Executivo re-
tirou, na quinta-feira 
(02/05), o Projeto de 
Lei Complementar nº 

25/2019, que disciplina 
o horário de funciona-
mento dos estabeleci-
mentos comerciais, in-

dustriais, prestadores 
de serviços e de diver-
são pública. 

Com a MP, atividades econômicas consideradas de baixo risco poderão abrir em qualquer 
horário ou dia da semana sem necessidade de autorização do Estado

De acordo com secre-
tários do Governo que 
participaram de uma 
reunião com os verea-
dores na tarde de quin-
ta-feira (02/05) para a 
discussão de matérias 
do Executivo que trami-
tam na Casa, a decisão 
do prefeito José Carlos 
Hori (PPS) ocorreu por 
conta da edição e publi-
cação da Medida Provi-
sória nº 881, de 30 de 
abril de 2019, assinada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, que institui a 
Declaração de Direitos 
de Liberdade Econômi-
ca.

A MP libera, em todo 
o país, o horário de fun-
cionamento de ativida-
des econômicas consi-
deradas de baixo risco, 
portanto, poderão abrir 

Documento protocolado na Casa para retirada do PLC 25/2019.

em qualquer horário ou 
dia da semana, exata-
mente o assunto em dis-
cussão no PLC 25/2019 
em Jaboticabal. Além 
disso, de acordo com a 
medida, os empreendi-
mentos de baixo risco, 
ou seja, que não ofere-
ça risco sanitário, am-
biental e de segurança, 
não dependem mais de 
licenças, autorizações, 
registros ou alvarás de 
funcionamento.

Em matéria publica-
da pela Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC), 
o secretário especial 
de Desburocratização, 
Gestão e Governo Di-
gital do Ministério da 
Economia, Paulo Uebel, 
explicou que “Se [a em-
presa] não oferece ris-
co para a sociedade, o 

Estado não precisa in-
tervir, este é o concei-
to que está por trás da 
MP. Vou dar um exem-
plo: atividade de corte 
e costura, de sapateiro, 
loja de roupas, não ofe-
rece risco à sociedade. 
Vamos deixar de exigir 
que essas atividades 
tenham alvará, autori-
zação, licenciamento, 
para que o Estado pos-
sa focar sua energia nas 
atividades de médio e 
alto risco, que realmen-
te oferecem risco para a 
sociedade”.

A MP já está em vi-
gor e vale por seis me-
ses. Após esse período, 
a medida deve ir para 
o Congresso Nacional 
para ser discutida e vo-
tada para ser convertida 
definitivamente em lei.

Exposição “Mães Especiais” aborda deficiência física e superação
A partir da próxima 

segunda-feira (06), às 
20h, o Jaboticabal Sho-
pping recebe a exposi-
ção de fotos “Mães Espe-
ciais”. A iniciativa é da 
Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social, por meio do De-
partamento da Pessoa 
com Deficiência Física, 
e retrata a vida e supe-
ração de mães que pos-
suem filhos com defici-
ência física. 

“São fotos que retra-

Atração ficará de 06 a 16 de maio no Jaboticabal Shopping tam mulheres guerrei-
ras e a forma com que ti-
veram que se reinventar 
para superar as adversi-
dades do dia a dia. A ex-
posição é uma forma de 
fazer as pessoas refleti-
rem na semana que an-
tecede o ‘Dia das Mães’”, 
explica a diretora do de-
partamento, Geiza Carla 
Silva Barbizan.

As fotos são de auto-
ria de Rafaela Servidone 
e Roseli Pereira da Silva. 
O evento conta com o 

apoio da Câmara Muni-
cipal e do Presidente da 
Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Luis Carlos 
Fernandes. A exposição 
fica no shopping até dia 
16 de maio. 

O Jaboticabal Shop-
ping fica na Rua Praça 
Dom José Marcondes 
Homem de Mello, 146, 
Centro, e seu horário 
de funcionamento é das 
10h às 22h, de segunda-
-feira a domingo.
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Prefeito Hori se reúne com representantes da Polícia 
Militar para tratar sobre segurança pública de Jaboticabal

O prefeito José Car-
los Hori e o secretário 
de Governo, Wellington 
de Caiado Castro, se 
reuniram com repre-
sentantes da Polícia 
Militar para reforçar a 
parceria da Prefeitu-
ra de Jaboticabal com 
a entidade e discutir 
possíveis investimen-
tos na segurança públi-
ca do município.

“Tivemos oportuni-

dade de apresentar os 
problemas enfrenta-
dos em nossa área ru-
ral e mostrar as formas 
como podemos coope-
rar com um possível 
aumento no policia-
mento preventivo nes-
ses locais. Temos uma 
excelente parceria com 
a Polícia Militar, o Te-
nente Coronel Welling-
ton e o Capitão Correia 
Alves se mostraram 

Dias das mães

7 VALES-PRESENTE

R$500,00

A cada R$ 150,00 em compras
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Objetivo da reunião foi discutir melhorias, inclusive no policiamento rural

Bolsonaro libera comércio 24h em todo o Brasil
Há um mês Jaboticabal 

discute o livre comércio. 
O objetivo da Prefeitu-
ra era dar liberdade ao 
empresário a abrir sua 
empresa no horário que 
julgar necessário, sem 
pagar mais impostos. 
Para isso teria que con-
tratar funcionários e ge-
rar empregos. Apesar de 
benéfi ca, muita gente foi 
contra. A polêmica che-
gou ao fi m na terça-feira 
(30), quando o presiden-
te Jair Bolsonaro assinou 
uma Medida Provisória 
nº 881/19 (MP da Liber-
dade Econômica), que já 
está em vigor em todo o 
Brasil.

A Prefeitura enviou 
para votação na Câma-
ra Municipal o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 01/2019, em março. 

Agora, MP já dá liberdade 
de o empresário traba-
lhar e produzir e garante 
os direitos trabalhistas. 
“Fizemos o mesmo com 
as farmácias e o resulta-
do foi positivo. A popu-
lação tem mais opções, 
melhores preços e abri-
ram novas farmácias na 
cidade. Agora buscamos 
o mesmo no comércio, 
prestadores de serviço 
e indústria que atrairão 
moradores da região e 
os de Jaboticabal que 
não tem tempo”, disse 
o secretário de Planeja-
mento, Paulo Polachini.

A mudança trará mais 
benefícios, até mesmo 
na mobilidade urbana. 
“O trânsito no horário de 
almoço aumenta conside-
ravelmente na região cen-
tral e, com a fl exibilização, 

seria diluído em horários 
distintos, atendendo a de-
manda de quem trabalha. 
Hoje, alguns comercian-
tes, prestadores de servi-
ços e empresários pedem 
autorização para funcio-
nar em horário especial, 
mas com a mudança não 
será mais necessário”, fi -
naliza o secretário.

A MP – Além de alterar 
vários outros pontos, o 
documento limita as op-
ções pelas quais o poder 
público e os sindicatos 
podem restringir horá-
rios de funcionamento 
do comércio, serviço e 
indústria. Somente se for 
para observar o sossego, 
por exemplo, não poderá 
mais ser limitado o horá-
rio de funcionamento. 
Todos os estão mantidos 
em sua integralidade.

Jaboticabal criou o mesmo projeto 
em março; foram dois anos de 

experiência no setor farmacêutico

muito atenciosos às 
nossas solicitações”, 
diz o prefeito José Car-
los Hori.

Na oportunidade, 
Hori aproveitou para 
ressaltar os investi-
mentos em videomo-
nitoramento e também 
o andamento do pro-
cesso de convênio com 
o Governo do Estado 
para a implantação da 
Atividade Delegada.


