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Buracos se multiplicam e causam 
transtornos em Jaboticabal

Normalmente o 
grande culpado pelo 
aumento dos bura-
cos em ruas e aveni-
das de uma cidade é 
o período chuvoso, 
época na qual o as-
falto geralmente se 
solta em razão da 
umidade. 

Em Jaboticabal, 
porém, essa regra 
não consegue ser 
observada, já que 
mesmo nos perío-
dos sem chuva, a 

quantidade de bu-
racos pelas ruas 
aumenta demasia-
damente. Fato fa-
cilmente explicado 
pela falta de manu-
tenção rotineira por 
parte da Prefeitura.

O comerciante 
Valmir Trindade Go-
mes reclama de uma 
cratera em frente ao 
seu comércio, no 
bairro Barreiro. “É 
um absurdo o que 
está acontecendo 

aqui. Esse buraco só 
aumenta. Quando 
passa carro joga pe-
dra para todo lado. 
É perigoso até amas-
sar o carro que esti-
ver parado na rua”, 
afi rma o comercian-
te.

Já para a dona de 
casa Ivone Ferreira, 
moradora do Cen-
tro, os buracos são 
um tormento.

Festa do Quitute prepara surpresas 
e traz mudanças

Julho é um mês es-
pecial para Jabotica-
bal. Mês que o municí-
pio completa mais um 
ano de existência. Para 
comemorar a data, a 
tradicional Festa do 
Quitute, como sempre, 
deve levar milhares de 
pessoas ao Centro de 
Eventos Cora Corali-
na, entre os dias 13 e 
17. Com a estrutura 
já sendo montada, o 
evento deve atrair a 
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curiosidade de todos 
para saber o que mu-
dou após a Prefeitura 
terceirizá-la. 

A Festa do Quitute 
chega à sua 34ª edição 
com uma mudança 
surpreendente – por 
falta de recursos fi -
nanceiros a Prefeitura 
não será a gestora do 
maior evento cultural-
gastronômico da cida-
de. A crise fi nanceira 
é o argumento princi-

pal para esta ausência 
e tem sido utilizado 
constantemente pelo 
Governo Girio.

Agora, quem está à 
frente é o empresário 
Alexandre Costa, que, 
após ser comunicado 
pela Prefeitura que o 
evento havia sido can-
celado, se ofereceu 
para organizar a tradi-
cional festa.

Jaboticabal já 
tem cinco 

pré-candidatos 
a prefeito

Nomes devem ser 

de agosto

Ainda não é defi-
nitivo, mas cinco 
pessoas já mani-
festaram interes-
se em concorrer 
ao cargo de pre-
feito, este ano, em 
Jaboticabal. José 
Carlos Hori (PPS), 
Professor Émer-
son (PEN), Vitório 
de Simoni (PMDB), 
Benedito De Vitto 
Júnior (PSB) e Mi-
rian Baccarin (PT) 
são pré-candida-
tos. 

Unimed 
comemora 

Dia do 
Cooperativismo

A Unimed de Jabotica-
bal realizou, nesta sema-
na, ação em comemora-
ção ao Dia Internacional 
do Cooperativismo e ao 
Dia de Cooperar (Dia C) – 
ação realizada em todo o 
Brasil com o objetivo de 
divulgar o cooperativis-
mo, estimular o envolvi-
mento dos profi ssionais 
das cooperativas com o 
voluntariado e mostrar à 
sociedade o aspecto so-
cial da atividade coope-
rativista.

O Serviço de Medicina 
Preventiva da Unimed 
de Jaboticabal – SEMPRE 
recebeu palestra com o 
professor da entidade 
Olhos da Alma, Valdecir 
Kuhl, sobre a inclusão 
de pessoas com defi ci-
ência.

Foto: Reprodução
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VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI VISITA OBRAS 
QUE JÁ DEVERIAM TER SIDO CONCLUÍDAS

O Vereador Vitório De 
Simoni visitou obras 
do município que de-
veriam ter sido conclu-
ídas, conforme indica-
ção nas placas no local 
da obra. A obra das Ga-
lerias Pluviais, no bair-
ro da Aparecida, que 
inclusive foi uma verba 
que o Vereador Vitório 
De Simoni conquistou 
por meio do Deputado 
Baleia Rossi e o Vice-
presidente Michel Te-
mer. A obra do Mercado 
Municipal que deveria 
ter sido concluída em 
180 dias. A obra do Bos-
que Municipal “Francis-
co Buck”, que aparente-
mente já foi concluída, 
mas que até o momento 
não foi inaugurada, é 
um  PROJETO IDEALI-
ZADO PELO VITÓRIO 
DE SIMONI no ano de 
2009, quando era Pre-
sidente da EMURJA . 
Com todas as licenças 
ambientais aprovadas. 
A obra da Microdrena-
gem do Anel Viário, não 
está concluída, e tam-
bém foi uma verba con-
quistada pelo Vereador 
Vitório De Simoni. “In-
felizmente essas (04) 
quatro obras ainda não 
foram concluídas, cau-
sando transtornos à po-
pulação de Jaboticabal 
e o objetivo do projeto 
do bosque “Francisco 
Buck” é proporcionar 
aos munícipes mais la-
zer e entretenimento, 
além de promover res-
peito, a convivência 
familiar e a educação 
ambiental, atendendo 
aos anseios da popula-
ção de Jaboticabal, com 
intuito de CONHECER 
PARA PRESERVAR” enfa-
tiza o Vereador Vitório 
De Simoni. 

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Cursos de férias no Senac Jaboticabal

O p o r t u n i d a d e s 
contemplam as áreas 
de tecnologia, gestão 
e negócios e meio 
ambiente

Ávido por informações 
e com infi ndável desejo de 
aprender, essas são as ca-
racterísticas daqueles que 
procuram conhecimento 
e aperfeiçoamento contí-
nuo, seja pessoal ou pro-
fi ssional. No entanto, falta 
tempo e sobram desculpas 
para a maioria dos entu-
siastas.

Por isso, o Senac Jaboti-
cabal promove no mês de 
julho cursos rápidos em 
diversas áreas do mercado. 
São excelentes oportunida-

des para aqueles que que-
rem atualizar o currículo, 
dar uma guinada na carrei-
ra e sair na frente no am-
biente corporativo.

Autocad 2015 Básico - 
Projetos em 2D; Adminis-
tração de Operações Logís-
ticas; Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos e Indus-
triais; Auditoria Interna em 
Sistemas de Gestão de Meio 
Ambiente; Segurança e Saú-
de Ocupacional, Qualidade 
e Responsabilidade Social; 
Gerenciamento de Riscos; 
Administração Financei-
ra; Excel 2013 – Avançado; 
Técnicas de Liderança; Re-
muneração Variável; Admi-
nistração de Contas a Pa-
gar, Receber e Tesouraria; 
Estratégias para Elaboração 

do PPR e Administração do 
Ubuntu Server são algumas 
das opções disponíveis.

“O mercado está cheio 
de oportunidades para 
aqueles que não fi cam pa-
rados. Por isso, ingressar 
em cursos qualifi cantes 
durante as férias, com cer-
teza, garante um desta-
que profi ssional e retorno 
a curto a prazo”, comenta 
Darlan Rocha, gerente do 
Senac Jaboticabal.

Para conhecer o por-
tfólio completo de cur-
sos, acesse o Portal Senac: 
www.sp.senac.br/jabotica-
bal, no qual as inscrições 
podem ser realizadas e os 
pré-requisitos conferidos. 
Outras informações pelo 
telefone (16) 3209-2800.

Serviço
Cursos de férias 
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, nº 83
Telefone: (16) 3209-2800
Inscrições: www.

sp.senac.br/jaboticabal
Visita virtual à unida-

de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

ENTRE NA FILA!
Muito utilizado pela 

população de Jabotica-
bal, o poço da rodoviária 
pede manutenção. Com 
capacidade para cinco 
torneiras, apenas uma 
está em funcionamento. 
O resultado: longas fi las, 
principalmente aos fi nais 
de tarde, segundo usuá-
rios.

Talvez, motivado pela 
fragilidade das torneiras, 
um recado foi escrito na 
parede que sustenta as 
torneiras: FAVOR SÓ EN-
COSTAR A TORNEIRA. 
Usuários divergem so-
bre a falta do utensílio. 
Enquanto uns criticam a 
prefeitura pela falta de 

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL

INÍCIO: 23/11/2016 - TÉRMINO: 22/03/2016

INÍCIO: 02/03/2015 
TÉRMINO: 180 DIAS

INÍCIO: 11/05/2015  - TÉRMINO: 11/09/2015

INÍCIO: 01/06/2015 - TÉRMINO: 01/10/2015

E O CORDÃO AUMEN-
TA MAIS! – Mesmo sa-
bendo que a permanên-
cia no cargo tem data e 
hora para terminar, al-
guns assessores conti-
nuam com seus comen-
tários para afagar o ego 
do chefe. Parabéns pela 
conquista!!!

UMA MÃOZINHA OFI-
CIAL – Aos olhos da mídia 
ofi cial, prefeito carrega 
até balde de massa para 
ajudar pedreiro em obra. 
Aproveita e pega na co-
lher e na pá para fazer o 
serviço completo.

LADEIRA À VISTA 
– O arraia está rolando 
solto, feito barril em la-
deira íngreme. E pelas 
postadas aonde aparece 
o chefe do executivo, o 
povo não estava se di-
vertindo não.

LENDAS URBANAS 
VERSÃO ELEITORAL– 
A falta de assunto é tão 
grande na política “ofi cial” 
local que estão ressusci-
tando uma tal de Mulher 
de Branco. Daqui a pouco 
vem também a Mula Sem 
Cabeça, o Saci Pererê e ou-
tros mais.

OBRAS NA PAUTA – 
Obra no Mercadão Muni-
cipal corre contra o tem-
po para fi car pronta até a 
chegada da Tocha Olímpi-
ca. Se não apressar, corre 
o risco da Tocha sair do 
meio do monte de areia da 
construção.

SAI DA MOITA– O pra-
zo está correndo e o pre-
feito Raul Girio ainda não 
decidiu o que vai fazer. 
Uns dizem que ele será 
candidato e outros dizem 
que não será. A fi la para 
usar a moita está crescen-
do, mas ele não desocupa.

manutenção, outros acre-
ditam que a falta de zelo 
daqueles que utilizam o 
local acaba danifi cando as 
torneiras.

A assessoria de comuni-
cação da prefeitura não se 
manifestou sobre o assun-
to até o fechamento desta 
edição.
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A Festa da Agricultura

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

A REENCARNAÇÃO É UMA REALIDADE 

A Festa Junina é o evento 
que mais aproxima o meio 
rural das grandes cidades, 
faz o urbano ser caipira por 
um dia. No Brasil, tem sua 
origem no agradecimento 
pelas chuvas no Nordeste – 
vitais para a lavoura – e na 
celebração da colheita de mi-
lho nesta época. É a festa da 
agricultura, época de Santo 
Antonio e São João, delicio-
samente comemorada tradi-
cionalmente em junho, julho 

refl ete a organização da so-
ciedade brasileira até me-
ados do século 20, quando 
70% da população viviam no 
campo. Hoje em dia, repre-
senta o aquecimento da eco-
nomia regional - como nos 
casos excepcionais de Cam-
pina Grande (PB) e Caruraru 
(PE) que, juntas, movimen-
tam anualmente cerca de R$ 
300 milhões ao receberem 
aproximadamente 7 milhões 
de visitantes.

Ao analisarmos o Valor 
da Produção Agropecuária 
(VPA) do Estado de São Pau-
lo, elaborado pelo Instituto 
de Economia Agrícola (IEA) 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, podemos 
perceber que produtos típi-
cos desta época cheia de fes-
ta são verdadeiros campeões 
de lucratividade para o pro-
dutor rural.

São alguns dos respon-
sáveis por auxiliar o cresci-
mento do VPA em 14,6% de 
2014 para 2015. O território 

sempre.             
TUDO MUDA, TUDO PASSA 

POR MUDANÇAS.            
Os tempos caminham tra-

zendo novas descobertas, 
novos horizontes, dentro da 
era da implantação da RE-
ENCARNAÇÃO, que já foi en-
sinamento e ministrado em 
tempos passados, em vidas 
anteriores, num passado que 
se vai longe. Precisamos ven-
cer a ignorância e trazer a sa-
bedoria.                              

O ESQUECIMENTO DAS VI-
DAS PASSADAS É UMA REALI-
DADE NO PROCESSO DA RE-
ENCARNAÇÃO.            

ASSIM VIVEMOS, ASSIM 
CONTINUAMOS, TUDO PASSA 
PARA VIVERMOS PARA APREN-
DER AS LIÇÕES VERDADEIRAS, 
CRIADAS PARA SERMOS HOJE, 

e até mesmo agosto com re-
ceitas tradicionais que são 
muito mais do que quitutes, 
representam a força e a ri-
queza do campo.

Diversos povos da Anti-
guidade, como os celtas e 
os egípcios, aproveitavam a 
ocasião do Solstício de Verão 
no Hemisfério Norte (e de 
Inverno no Hemisfério Sul) 
para organizar rituais em que 
pediam fartura nas colheitas. 
O curioso é que os índios 
que habitavam o Brasil antes 
da chegada dos portugueses 
também faziam importantes 
rituais no mesmo mês.

Apesar de essa época mar-
car o início do Inverno brasi-
leiro, eles tinham várias cele-
brações ligadas à agricultura, 
com cantos, danças e muita 
comida. Com a chegada dos 
jesuítas portugueses, os cos-
tumes indígenas e o caráter 
religioso dos festejos juni-
nos se fundiram.

A valorização da vida cai-
pira nessas comemorações 

As vidas são contínuas pe-
los tempos que passam pelos 
animais da eternidade, bus-
cando forças, lutando pela 
sobrevivência e mantendo 
uma luz que procura iluminar 
os caminhos da fé, esperança 
e caridade, que precisamos 
adquirir e conservar dentro 
de nós no hoje, amanhã e 

paulista pode se orgulhar 
por produzir, sozinho, nada 
menos do que 90% de todo o 
amendoim brasileiro, sendo 
responsável por 100% das ex-
portações da matéria-prima 
para doces juninos indispen-
sáveis como paçoca, cajuzi-
nho, bolo e pé-de-moleque.

Importante alternati-
va de renovação dos cana-
viais paulistas, o amendoim 
traz mais boas notícias em 
2016, com elevação mensal 
do preço pago ao produtor 
pela saca de 25 quilos: R$ 
40,85 em março, R$ 42,95 
em abril e R$ 46,93 em maio. 
Em 2015, somente no Estado 
de São Paulo, foram produ-
zidas 346.800 toneladas em 
108.900 hectares. E a previ-
são de aumento na safra para 
este ano é de 12,3%.

Centro das atenções, o mi-
lho faz pipoca, bolo, suco, 
curau, pamonha, broa e can-
jica e, de 2014 para 2015, 
teve aumento de 8,77% em 
seu valor, passando de R$ 

MELHORES QUE ONTEM. SÃO 
ENERGIAS E FLUIDOS QUE 
TRAZEM LUZES A NOS ILUMI-
NAR.                

No tempo da esperança, 
dádivas se misturam, para 
criarmos a força do amor e 
do desejo de vencermos a ig-
norância.             

    UM DIA A LUZ DO AMOR 
NOS ILUMINARÁ E SEREMOS 
FELIZES.         

Os nossos pensamentos 
são os que regulam a nossa 
vida emocional. O quanto é 
fácil sentir uma emoção, o 
quanto é difícil defi ní-la          

Onde não existir amor, co-
loquemos amor e acharemos 
amor. Onde não existir per-
dão, coloquemos perdão               

QUEM PERDOA, COMEÇA A 
AMAR NOVAMENTE.                   

22,93 para R$ 24,94 pagos 
pela saca de 60 quilos. A 
produção também aumen-
tou, saindo de 64.015.278 
sacas de 60 quilos em 2014 
para 76.144.574 sacas de 60 
quilos em 2015, aumento de 
18,95%.

A produção de madeira de 
eucalipto, utilizada nas fo-
gueiras, também teve cresci-
mento em seu valor: passou 
de R$ 90,71 por metro qua-
drado em 2014 para R$ 98,09 
por metro quadrado em 2015 
– 8,14% a mais de renda para 
o silvicultor paulista.

A madeira de pinus tam-
bém traz bons números: au-
mentou 25,32% sua produ-
ção de 2014 para 2015 – de 
2.884.700 metros quadrados 
para 3.615.000 metros qua-
drados. O preço médio subiu 
de R$ 80,92 em 2014 para R$ 
89,65 em 2015, elevação de 
10,68% em apenas um ano.

A batata-doce paulista é 
outro bom exemplo de delí-
cia junina que gera renda ao 

SEMENTES

Pr. Anastácio Martins

Sementes! Que palavra 
poderosa para mudar qual-
quer situação na nossa vida 
e na nossa família. A bíblia 
fala de todos os tipos de 
sementes, tem as sementes 
boas que produz bons fru-
tos, e as más sementes que 

o Senhor Deus nos mostrou 
o poder das palavras, quan-
do Ele criou todas as coisas, 
simplesmente Ele disse: Haja 
luz, haja uma expansão no 
meio das águas e haja sepa-
ração entre as águas, enfi m 
Ele criou todas as coisas com 
o poder das Suas palavras, 
para nos ensinar que deve-
mos falar somente coisas 
boas, se quisemos ter uma 
boa colheita no futuro. Todas 
as vezes que você abrir a sua 
boca para falar, você estará 
plantando sementes, por-
tanto tome cuidado e pense 
antes de falar, quando você 
diz: não adianta, é muito di-

produzem frutos ruins. Gos-
taria de todo o meu coração 
de falar somente das boas, 
mas infelizmente tenho que 
falar das más também, para 
que você possa aprender o 
poder que elas têm. Alguém 
já disse que a nossa boca é 
uma sementeira e as nossas 
palavras são como sementes, 
isso é a mais pura verdade. 
Você é aquilo que você fala 
o tempo todo, por isso você 
deve tomar muito cuidado 
com as palavras que sai da 
sua boca, a morte e a vida, 
a benção e a maldição estão 
no poder da língua (Provér-
bios18: 21) Desde principio 

fícil, nunca vou conseguir, 
e meu casamento não tem 
mais jeito e etc. Enfi m, essas 
palavras vão geminar e pro-
duzir e no fi nal você vai ter 
uma péssima colheita. Mui-
tas pessoas estão sofrendo 
por causa das suas palavras 
negativas, e dizem: porque a 
minha vida não muda? Vou 
à igreja, ajudo os necessita-
dos, só faço o bem, e porque 
nada dá certo? Por causa da 
sua boca que só sai palavras 
negativas. Quando você fala 
eu sou um vencedor e tudo 
vai dar certo, você está plan-
tando sementes boas. Nunca 
diga tá difícil é impossível, 

apenas diga: Deus vai me dar 
uma grande vitória hoje, em 
nome de Jesus. Faça como 
Calebe, quando o povo fi cou 
com medo de entrar na ter-
ra prometida dizendo que 
iriam morrer, ele disse: Não 
tenham medo, vamos subir 
animosamente e tomar pos-
se, certamente Deus vai nos 
dar uma grande vitória! O 
povo não acreditou e perde-
ram o melhor de Deus, mas 
Calebe e Josué desfrutaram 
de todas as bênçãos, eles sa-
biam usar a boca para plantar 
as boas sementes e tiveram 
uma grande colheita. O que 
você fará agora? Vai conti-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

ELOGIO AO AMOR!!!
Quero fazer o elogio do 

amor puro. Parece-me que já 
ninguém se apaixona de verda-
de. Já ninguém quer viver um 
amor impossível. Já ninguém 
aceita amar sem uma razão.

Hoje as pessoas apaixo-
nam-se por uma questão de 
prática. Porque dá jeito. Por-
que são colegas e estão alí 
mesmo ao lado.

Porque se dão bem e não 
se chateiam muito. Porque 
faz sentido... Porque é mais 
barato, por causa da casa. 
Por causa da cama. Por causa 
das cuecas e das calças e das 
contas da lavanderia.

Hoje em dia as pessoas fa-
zem contratos pré-nupciais, 
discutem tudo de antemão, 
fazem planos e à mínima 
merdinha entram logo em 
“diálogo”. O amor passou a 
ser passível de ser combina-
do. Os amantes tornaram-se 
sócios. Reúnem-se, discutem 
problemas, tomam decisões. 

dores de bicas, alcançadores 
de compromissos, bananói-
des, borra-botas, matadores 
do romance, romanticidas. Já 
ninguém se apaixona? Já nin-
guém aceita a paixão pura, a 
saudade sem fi m, a tristeza, 
o desequilíbrio, o medo, o 
custo, o amor, a doença que é 
como um cancro a comer-nos 
o coração e que nos canta no 
peito ao mesmo tempo?

O amor é uma coisa, a vida 
é outra. O amor não é para 
ser uma ajudinha. Não é para 
ser o alívio, o repouso, o in-
tervalo, as pancadinhas nas 
costas, a pausa que refresca 
o pronto-socorro da tortuosa 
estrada da vida, o nosso “dá 
lá um jeitinho sentimental”. 
Odeio esta mania contempo-
rânea por sopas e descanso. 
Odeio os novos casalinhos. 
Para onde quer que se olhe já 
não se vê romance, gritaria, 
maluquice, facada, abraços, 
fl ores. O amor fechou a loja. 

O amor transformou-se numa 
variante de psico-sócio-bio-
ecológica de camaradagem.

A paixão, que devia ser 
desmedida, é na medida do 
possível. O amor tornou-se 
uma questão prática. O re-
sultado é que as pessoas, em 
vez de se apaixonarem de 
verdade, fi cam “praticamen-
te” apaixonadas.

Eu quero fazer o elogio do 
amor puro, do amor cego, do 
amor estúpido, do amor do-
ente, do único amor verda-
deiro que há, estou farto de 
conversas, farto de compre-
ensões, farto de conveniên-
cias de serviço. Nunca vi na-
morados tão embrutecidos, 
tão cobardes e tão comodis-
tas como os de hoje.

Incapazes de um gesto lar-
go, de correr um risco, de um 
rasgo de ousadia, são uma 
raça de telefoneiros e capan-
gas de cantina, malta do “tá 
tudo bem, tudo bem”, toma-

Foi trespassada ao pessoal 
da pantufa e da serenidade. 
Amor é amor. É essa beleza. 
É esse perigo. O nosso amor 
não é para nos compreender, 
não é para nos ajudar, não é 
para nos fazer felizes. Tanto 
pode como não pode. Tanto 
faz. É uma questão de azar. 
O nosso amor não é para nos 
amar, para nos levar de re-
pente ao céu, a tempo ainda 
de apanhar um bocadinho de 
inferno aberto.

O amor é uma coisa, a 
vida é outra. A vida às vezes 
mata o amor. A “vidinha” é 
uma convivência assassina. 
O amor puro não é um meio, 
não é um fi m, não é um prin-
cípio, não é um destino. O 
amor puro é uma condição. 
Tem tanto a ver com a vida 
de cada um como o clima. 
O amor não se percebe. Não 
dá para perceber. O amor é 
um estado de quem se sen-
te. O amor é a nossa alma. 

É a nossa alma a desatar. A 
desatar a correr atrás do que 
não sabe, não apanha, não 
larga, não compreende. O 
amor é uma verdade. É por 
isso que a ilusão é necessá-
ria. A ilusão é bonita, não faz 
mal. Que se invente e minta 
e sonhe o que quiser. O amor 
é uma coisa, a vida é outra. 
A realidade pode matar, o 
amor é mais bonito que a 
vida. A vida que se lixe. Num 
momento, num olhar, o cora-
ção apanha-se para sempre. 
Ama-se alguém. Por muito 
longe, por muito difícil, por 
muito desesperadamente. O 
coração guarda o que se nos 
escapa das mãos. E durante o 
dia e durante a vida, quando 
não está lá quem se ama, não 
é ela que nos acompanha - é 
o nosso amor, o amor que se 
lhe tem.

Não é para perceber. É 
sinal de amor puro não se 
perceber, amar e não se ter, 

nuar usando a sua boca para 
plantar sementes ruins ou 
sementes boas? A escolha é 
sua! Deus não dá o fruto, mas 
sementes, para você plantar. 
Isaque plantou uma semente 
e colheu, cem vezes, porque 
o Senhor o abençoava (Gê-
neses 26: 12). Com você não 
será diferente. Não pare nun-
ca de plantar suas sementes 
porque você não sabe qual 
delas vai crescer primeiro. E 
agora o que você fará diante 
desta verdade? Mude o seu 
futuro com  o poder das suas 
palavras.  (Leia Eclesiastes 
11)  

querer e não guardar a espe-
rança, doer sem fi car magoa-
do, viver sozinho, triste, mas 
mais acompanhado de quem 
vive feliz. Não se pode ceder. 
Não se pode resistir.

A vida é uma coisa, o amor 
é outra. A vida dura a vida 
inteira, o amor não. Só um 
mundo de amor pode durar a 
vida inteira.

E valê-la também. Mas 
vivê-la com intensidade, de 
verdade, prá fazer valer a 
pena, prá não morrer frustra-
do!!!

produtor rural. A produção 
no Estado aumentou 40,15%, 
passando de 3.892.412 cai-
xas de 22 quilos em 2014 
para 5.455.125 no ano 
passado – totalizando R$ 
117.597.965,58 de renda.

A mandioca também cres-
ceu em produção: 15,86% - 
saindo de 969.394 toneladas 
em 2014 para 1.123.126 to-
neladas em 2015. São Paulo 
é o quinto Estado maior pro-
dutor nacional, mas tem a 
maior produtividade média: 
66% superior à média nacio-
nal.

Ao passear com sua famí-
lia e seus amigos pelas di-
versas barraquinhas juninas, 
não se esqueça de que, além 
de alegria e confraterniza-
ção, as comidas típicas re-
presentam dinheiro no bolso 
de famílias que vivem no e 
do campo. Elas são ótima 
alternativa para que essas 
pessoas pulem a fogueira da 
crise econômica sem se quei-
mar.

Santidade não se improvi-
sa. O tempo de crer é agora!

 Monsenhor Jonas Abib

Chegará um tempo em que não teremos Missa

A Santa Missa é o 
que temos de mais 
importante

As vidas são sucessivas, 
passamos de um mundo ha-
bitado para outro, de acordo 
com a evolução, o mereci-
mento e a graduação, dentro 
da escala gradativa, de graus 
colocados na   vida encarnada 
ou desencarnada. A vida tem 
janelas abertas para fazerem 
entrar a pureza de coração, 
o bem-estar, diante dos pro-
blemas e das dúvidas de um 
relacionamento de união, paz 
e prosperidade.                

OS TEMPOS MARCAM AS VI-
DAS SUCESSIVAS                

A felicidade que a vida nos 
promete, só nascerá se esti-
vermos com a cultura avan-
çada, com nosso trabalho, 
esforço e muita dedicação: 
DENTRO DA   BAGAGEM CUL-
TURAL.      

Se, hoje, você não abre 
mão de suas coisas para ir 
à Missa, quando vierem os 
tempos difíceis você não vai 
perseverar na fé.

No fi m dos tempos, a Eu-
caristia vai ser perseguida; 
como antigamente, quando 
era preciso celebrar o Corpo 
de Cristo clandestinamente 
nas catacumbas. Chegará um 
tempo em que vão nos proi-
bir de celebrar a Santa Missa. 
Só o conseguiremos clandes-
tinamente. Estamos muito 
próximos do fi m dos tempos. 
Já estamos sendo acuados e 
impedidos de falar a verdade 
sobre a Palavra de Deus. Ago-
ra, é o tempo de nos alimen-
tarmos da Palavra e da Santa 
Eucaristia. Seu irmão,

BOM DIA COM MUITO 
AMOR E HARMONIA NA SERE-
NIDADE DA LUZ E NA VIBRA-
ÇÃO DA PAZ. 

 José Augusto de Paula

SENTIMENTO PRECEITUAL DA ORDEM CRÍSTICA - A VIDA!

O Preceito da Ordem Crís-
tica desta semana é o estado 
de SER da VIDA!

- VIBRANDO AÇÃO E REA-
ÇÃO – 

NA FASE DO DESPERTAR 
DA CONSCIÊNCIA ASTRAL.

Da CAUSA DA ENERGIA 
surte por EFEITO a VIDA

Ao despertarmos-nos 
consciencialmente come-
çamos a respirar a VIDA da 
Vida Divina que nos supre.

Nesse estado de ser, in-
clui-se também, todos os rei-

nos: mineral, vegetal, animal 
e dévico. 

Imbuídos desse conheci-
mento, é mais do que evi-
dente o respeito à VIDA, ra-
zão pela qual, nossos irmãos 
menores, que ainda não têm 
nosso discernimento, sejam 
cuidados, acalentados, pre-
servados e protegidos, assim 
como fazemos com nossos 
bebês! 

  
Por isso EU SOU e TE DESE-

JO a LUZ da “VIDA”. 
j.Augusto 
(LUZ & PAZ)

Meditação Transcendental 
– Auto PSICOFEC´ e TERAPIA 
- EVANGELHOTERAPIA

Os Preceitos da Ordem 
Crística você encontra no 
“ORÁCULO MANTRÂNICO 
MEDITATÓRIO NÉCTAR DI-
VINO” que pode ser baixado 
gratuitamente no site: www.
aterceiravisao.com.br – É um 
instrumento transcenden-
tal que lido diariamente lhe 
trará PAZ, SUBLIME SERENA 
HARMONIA, SAUDÁVEL SAÚ-
DE MENTAL! 
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GAZETA 
ESPORTES

Campeonato Amador de Futebol 
completa sua quarta rodada

No último domingo, dia 
26, aconteceu a quarta roda-
da do 6º Campeonato Ama-
dor de Futebol da FAE Jaboti-
cabal, denominada de “Valter 
Ribeiro de Andrade (Ziza)”.  
Os campeonatos acontecem 
nos campos Antônio Mônaco 
e  Cruzeirão.

No campo Antônio Môna-
co,  o time de Córrego Rico 
FC ganhou de 3 a 0 do Atlé-
tico Alvorada. No segundo 
jogo, a tabela fi cou Panela FC 
2 contra 1 para equipe 1º de 
Maio.

FAE Jaboticabal conquista colocações 
importantes nos campeonatos

   A Fundação de Ampa-
ro ao Esporte (FAE) vem 
se destacando em várias 
modalidades. Na última 
semana, a equipe de fut-
sal  adulto masculino, co-
mandada por  Emanuel Ju-
nior da Silva, venceu por 
2 a 1 a equipe de Botafogo 
de Bebedouro, no Ginásio 
Municipal de Pontal, na 
disputa pela Copa Record 
de Futsal 2016.
   No vôlei masculino, ca-

tegoria 60, comandado 
pelo professor Kaique, a 
equipe da FAE Jaboticabal 
venceu por 2 a 0 Pirangi, 
na Copa de Vôlei Adapta-
do APER 2016, em Bebe-
douro. O jogo aconteceu 
no último dia 25.
   O destaque vem do pe-
destrianismo. A 7ª Corri-
da Turística de Piracicaba 
que aconteceu no último 
domingo, dia 26, rendeu 
muitas medalhas aos cor-

redores classifi cados: De-
merval Evaristo - 2º lugar, 
no tempo 52’; Maria Amé-
lia da C. Pereira - 3º lugar, 
no tempo 44’; Natanael 
Carvalho Soares - 3º lugar; 
e Terezinha Nazário Mar-
tucci - 2º lugar, no tempo 
1,10’. A equipe de pedes-
trianismo da FAE Jaboti-
cabal é composta por 24 
atletas, que representam 
o município em várias  ca-
tegorias.
   A equipe de futsal da 
FAE Jaboticabal, catego-
ria adulto masculino, co-
mandada pelo professor 
Emanuel  Júnior da Silva, 
venceu por 5 a 4 a equipe 
de Terra Roxa, no Giná-
sio Municipal de Pirangi, 
no último domingo, na II 
Copa Aper de Futsal. 

Há quase 15 anos, a Pa-
róquia de Santa Tereza dá 
continuidade a um trabalho 
social muito importante para 
crianças e adultos. Liderada 
pelo pároco Luiz Gustavo 
Scombatti, a comunidade ca-
tólica serve quase 300 litros 
de sopa todas as semanas.

A ação foi idealizada há 
mais de 40 anos por Junia 
Bonetti Pinto e continuada 
pela paróquia, que visa aten-
der crianças que estejam fre-
quentando alguma escola. 
Mesmo assim, o programa 
acaba ajudando outras pes-
soas, principalmente mora-
dores de rua. 

Segundo o pároco, a igre-
ja conta com doações e seis 
voluntárias para produzir as 
sopas de segunda a quinta-
feira. O alimento é preparado 
por volta das 13h e servido 
no fi nal da tarde, quando os 
assistidos vão até a igreja 
com algum recipiente.

 “A igreja precisa ter esse 
papel social. A principal mis-
são de Jesus, além de anun-
ciar o reino, dar dignidade a 
todos. Se cada um fi zer sua 
parte, por menor que seja, 
com certeza todas as difi cul-
dades e desafi os sociais, cul-
turais e raciais serão supera-
dos”, afi rma Scombatti.

THOMAZINHO

No mesmo tempo, no Cam-
po do Cruzeirão,  Lachonete 
Pizzaria 1/ E. Aço ganhou de 
goleada do time da Cohab 4, 

totalizando o placar de 6 a 2. 
No segundo jogo, o resultado 
fi cou Red Bull  0 a 3 da Juven-
tude FC.

Unimed realiza ação em 
comemoração ao Dia Internacional 

do Cooperativismo e ao Dia C

A Unimed de Jabotica-
bal realizou, nesta sema-
na, ação em comemora-
ção ao Dia Internacional 
do Cooperativismo e ao 
Dia de Cooperar (Dia C) – 
ação realizada em todo o 
Brasil com o objetivo de 
divulgar o cooperativis-
mo, estimular o envolvi-
mento dos profi ssionais 
das cooperativas com o 
voluntariado e mostrar à 
sociedade o aspecto so-
cial da atividade coope-
rativista.

O Serviço de Medicina 
Preventiva da Unimed 
de Jaboticabal – SEMPRE 
recebeu palestra com o 
professor da entidade 
Olhos da Alma, Valdecir 
Kuhl, sobre a inclusão de 
pessoas com defi ciência 

na sociedade. O pales-
trante, que tem defi ciên-
cia visual, abordou a evo-
lução dos procedimentos 
de inclusão social adota-
dos no país e no mundo.

Ele falou, também, so-
bre os materiais desen-
volvidos a fi m de melho-
rar o acesso do defi ciente 
às atividades do dia a dia, 
como celulares e com-
putadores adaptados. A 
ação contou ainda com 
uma dinâmica de grupo, 
em que os participantes 
foram convidados a colo-
car uma venda nos olhos 
e sentir, temporariamen-
te, as difi culdades en-
frentadas pelos defi cien-
tes visuais.

Dia C
O Dia C é um compro-

misso das cooperativas 
brasileiras na busca por 
um mundo mais justo 
e igual. São milhares de 
ações voluntárias em uma 
grande corrente do bem.

A cada edição, o pro-
grama fi ca mais forte 
com a adesão de mais 
cooperativas e voluntá-
rios. Desde 2015, todos 
os estados brasileiros 
realizam ações para co-
memorar o Dia C e a data 
internacional do Coope-
rativismo, que neste ano 
é  neste dia 2 de julho.

Em 2016, o Dia C passa 
a colaborar com a nova 
agenda da ONU por um 
mundo melhor, repre-
sentado pelos Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável da entidade.

          Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Jaboticabal 
          CNPJ 57.717.282/0001-60                                     Fone: (0xx16) 3202-5355 

          Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei n. 2.018 de 02/10/1991 
         Entidade Sindical Filiada à União dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais, 

         Autárquicos, Fundacionais e Afins do Estado de São Paulo – USIMESP 
         Frente Municipalista dos Servidores Públicos Municipais 

         Filiado à Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo 
 

 
 EDITAL   DE   CONVOCAÇÃO

               O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTI-
CABAL, com sede e foro nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, sito na Avenida 13 de 
Maio, nº 750 – Centro,  FAZ SABER a todos  os seus associados, que fará realizar no dia 05 de 
Julho de 2.016, na sede da Entidade Sindical, às 16:00 horas em primeira convocação, e às 17:00 
horas em segunda convocação,   ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, para tratar da seguinte:  

PAUTA   DO   DIA

APRECIAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL 
DA ENTIDADE SINDICAL DO ANO DE 2.015.

               Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente  EDITAL DE CONVOCA-

Públicos Municipais e demais locais de costumes.

Registre-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 27 de Junho de 2.016.

Av. Treze de Maio, n.º 750 – Centro – Jaboticabal-SP – CEP. 14.870-160

Thomazinho 
Produções 
digitais está 
em atividades.
Contato
Telefone:
(16) 9.9610-4371

Igreja recepciona crianças com café 
da manhã e ensinamentos

Por Alexandre Rocha
Com o intuito de acolher e 

transmitir bons ensinamen-
tos para crianças do bairro 
Jardim Boa Vista, a igreja 
Unção de Deus realiza aos 
domingos um café da manhã 
em sua sede. 

A ação ainda está no iní-
cio, mas a idealizadora Eli-
sângela Marques da Silva, 
vislumbra colher bons re-
sultados em um futuro pró-
ximo. “O meu desejo é que 

futuramente eles se tornem 
pessoas de paz, que tenham 
alguma base”, afi rma.

Segundo Elisângela, o 
projeto começou com duas 
crianças e hoje já conta com 
cinquenta. Ela está confi ante 
e acredita que a ação desen-
volvida proporciona mais 
amor e apoio aos participan-
tes, além do delicioso café 
com leite, pão e bolachas.

A igreja custeia o proje-
to com doações e pretende, 

com o tempo, ampliar sua 
atuação e conquistar mais 
parcerias. “Estamos trilhan-
do um caminho gostoso e é 
um público gostoso de tra-
balhar. Estamos em busca de 
fazer a diferença, proporcio-
nando coisas boas para eles”, 
disse a idealizadora.

A igreja Unção de Deus 
está localizada na Rua Lou-
renço Rettondin, 171, Jardim 
Boa Vista. O telefone para 
contato é o (16) 99165-1749

Paróquia contribui com doação 
de sopa há quase 15 anos
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GENTE ESPECIAL
Antonio 

Agostini

O centenário Agostini
Por Alexandre Rocha
O centenário Antonio 

Agostini esbanja sim-
patia e saúde. Aos 104 
anos, o descendente de 
italianos possui uma 
trajetória de respeito e é 
exemplo para todos.

Nascido em 12 de ju-
lho de 1912, em Jaboti-
cabal, sempre trabalhou 
com serviços braçais e 
aposentou como jardi-
neiro do Departamento 
de Estradas e Rodagem 
(DER). Sua forma de li-
dar com a vida e o em-

penho no trabalho fo-
ram fundamentais para 
chegar até aqui com 
saúde. Talvez, parte des-
ta vitalidade também 
esteja nos ovos que faz 
questão de comer todos 
os dias.

Palmeirense, ele adora 
acompanhar os jogos do 
time e lembra dos tem-
pos gloriosos do clube 
quando ainda se chama-

va Palestra Itália.  Agos-
tini também sempre 
gostou de jogar bocha, 
malha e baralho, que por 
sinal acumula dois tro-
féus e duas medalhas. 

O centenário é moti-
vo de orgulho para seus 
* lhos, netos e bisnetos, 
que esperam que ele 
permaneça na terra por 
mais pelo menos 104 
anos.

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Verso de rodeio Bala 
de Prata 

Autor: Nilson Alves 
Rigo

Você é uma boa 
mãe...

E uma ótima compa-
nheira

Administra bem a 
casa... 

E não admite sujeira!
Mas quando faz 

amor... 
É prá levantar poei-

ra!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

ELE OU ELA?

Apresento para vocês o 
new face andrógino, que 
anda abafando nas passa-
relas fashion.

 A estrela veio quebrar 
os padrões convencionais 
e fazer muito barulho no 
mercado da moda.

Sabe aquele rosto que é 
bonito, exótico e que des-
perta curiosidade? Traços 
fortes e uma feminilidade 
diferente, porém presen-
te? Close neste poderoso 
rosto, por que se trata de 
alguém que veio mesmo 
para fi car e trabalhar bas-
tante no mundo moda. 

Dono de uma beleza 
que misturam traços mas-
culinos e femininos, nun-
ca passa despercebido, e 
transita tranquilamente 
e com desenvoltura pela 
moda masculina e femi-
nina, com a mesma inten-
sidade, inteligência e ta-
lento, chegando a deixar 
a seguinte interrogação: 
Será homem ou mulher? 
Mas isso não o incomo-
da, muito pelo contrario, 
tem se tornado pontos a 
mais em seu currículo e 
o faz brilhar muito mais 
na profi ssão de modelo. 

A beleza deste furação 
camaleônico e seu ar mo-
derno é trabalhada em um 
corpo esbelto, vestindo o 
equivalente feminino ao 
manequim 36. Ele não é 
de androgenia extrema, 
o máximo de delicadeza 
que você vai ver é essa.
Mas não deixe seus olhos 
te enganarem, pois se tra-
ta de Alex Sousa (23), da 
cidade de Serrana e cursa 
Psicologia.

Diante de tantos iguais, 
ele se defi ne a diferença, 
sem rótulos, sem precon-
ceito e com liberdade de 
ser quem é: Ele mesmo!

Uma nova aposta 
R.offi  ce Models!

Escândalo!

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MAURÍCIO DOS SANTOS 
DELFINO e ALINE GONÇALVES DOS SANTOS
                          (Prenotação 150.252 de 07/04/2016)

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.

nº 4025006-SSP/GO, CPF nº 919.620.721/34, técnico em agro-
nomia e agrimensura, e sua mulher Aline Gonçalves dos Santos, 
RG nº 574806738-SSP/SP, CPF nº 037.842.011/99, do lar, am-
bos brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de 
bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Rua Angelina Costa Claro, número 80, Jardim 
Santo Antonio, que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e 

la nº 26.760, que grava o imóvel situado na Rua Angelina Costa 

cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias 
relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 26, 27 e 
28, apurado pela credora até o dia 05/04/2016, no valor total de 
R$5.118,10 (cinco mil, cento e dezoito reais e dez centavos), su-
jeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta intimação.

rem no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jabotica-
bal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, tele-
fone (16) 3202-3015, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, 
de Segunda a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$309,24 (trezentos 
e nove reais e vinte e quatro centavos), referente as custas com a 

dias, contados a partir desta data.

de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado ga-

de do imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 

de do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal.
                       Para conhecimento dos interessados e para que 

não aleguem ignorância, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal local, por 03 (três) dias consecutivos. Jabo-
ticabal, 30 de junho de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto 

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
             

JOSÉ PEDRO JÚNIOR 



6 SÁBADO, 02 DE JULHO DE 2016

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

Identifi cação nos animais – simples e útil

 Sabe aquela frase “Espere 
o melhor, prepare–se para 
o pior“? Vale para a identi-
fi cação do seu pet! Você es-
pera que nunca aconteça de 
ele se perder, mas se acon-
tecer… não é infi nitamente 
melhor que ele esteja com 
uma plaquinha com telefone 
no pescoço?
Essa semana darei a ideia de 

uma plaquinha de identifi ca-
ção feita de forma artesanal 
simples e barata. 
A ideia surgiu, quando o 
abrigo resgatou um cãozi-
nho da raça chow chow preto 
vagando pela rodovia Faria 
Lima durante essa semana. 
Quase toda semana o abrigo 
resgata um pet que está per-
dido, nesse caso, o animal 
havia sumido fazia alguns 
dias e seus donos estavam 
muito afl itos com a ausência 
dele. O animal já foi entre-
gue aos seus donos, graças 
as redes sociais, pois foi 
possível a localização dos 
mesmos. Nesse caso a sorte 
falou mais alto, porém todos 
os dias dezenas de animais 
fogem de suas residências 
e providencias simples po-
dem ajudar e muito para 
um fi nal feliz. Em muitos 

casos os fi nais não são por 
falta de identifi cação, coisas 
ruins como atropelamentos, 
acontecem, pois muitos não 
estão acostumados com as 
ruas, e muitas vezes seus 
donos não são localizados 
e os animais vagam até a 
morte. Triste, com certeza, 
mas você pode evitar isso de 
uma maneira bem simples.
As plaquinhas podem ser 
compradas prontas em luga-
res que vendem artigos para 
animais algumas por menos 
de R$ 10,00 e são acopladas 
em suas coleiras, ou se pre-
ferir as mesmas podem ser 
feitas de formas artesanais. 
Segue as instruções:
1. Pegue uma embalagem va-
zia de um plástico mais re-
sistente, como por exemplo 
de shampoo, recorte o for-
mato que mais lhe agradar, 

por exemplo, formato de 
osso, coração, quadrada, de 
um personagem etc.
2. Escreva com caneta per-
manente os dados do ani-
mal, porque ela é aprova 
d’agua, mas caso não possua 
a caneta escreva em cima de 
uma fi ta crepe com caneta 
normal e cole sobre a pla-
quinha.
3. Coloque os dados do ani-
mal, e não se esqueça de co-
locar o mais importante: um 
telefone para contato.
4. Para colocar na coleira, 
faça um furo com faca quen-
te e passe um cordão ou ar-
gola de chaveiro.
 Pronto! Fácil e muito útil, 
não tenha mais desculpa, 
identifi que seu animalzinho 
e evite sofrimento para am-
bos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
CONVENÇÃO MUNICIPAL

A Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Bra-
sileiro – PTB, do município de Jaboticabal, Estado de São Pau-
lo, por seu Presidente, de acordo com a legislação vigente e do 
Estatuto Partidário, convoca seus membros, os eleitores deste 

domicílio eleitoral neste Município para a Convenção Municipal 
a realizar-se no dia 25 de julho de 2016, com início às 20:00 ho-
ras, na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na 
Rua Barão do Rui Branco n° 765, centro, Jaboticabal (SP),  com 
a seguinte Ordem do Dia: 1- Deliberação sobre a escolha dos can-
didatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que concorrerão às 
eleições municipais de 02 de outubro de 2016;  2 - Deliberação 
sobre a formação de coligações para as chapas majoritárias e pro-
porcional para as eleições municipais que ocorrerão no dia 02 
de outubro de 2016;  3 - Deliberação sobre atribuição de núme-
ros aos candidatos;  4 - Outras deliberações relativas ao processo 
eleitoral municipal de 2016. 

Jaboticabal (SP), 11 de junho de 2016. 

JULIANA DUARTE - ME torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 52001947, váli-
da até 22/06/2020, para Desdobramento de Madeira; serviço de à 
AVENIDA ANGELO MORELLO, 20, JD. SANTA ROSA, JA-
BOTICABAL/SP.

ARCA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO DE RETENTORES LTDA, torna público que rece-
beu  da CETESB a   Licença Prévia e de Instalação nº 52000564 e 
requereu a Licença de Operação para Fabricação de Artefatos  de 
Borracha para uso pelas Industrias,  sito à  Avenida Caetano Boa-
rini nº 71, Distrito Industrial Bruno Verardino – Jaboticabal - SP.

JOÃO SÍCOLI torna público que recebeu da CETESB a 
Renovação da Licença de Operação N° 52001960, válida até 
30/06/2021, para Posto de Combustível à RUA JOSÉ AGUSTO-
NI, 563, CENTRO, FERNANDO PRESTES/SP.

POSTO BEIRA RIO JABOTICABAL LTDA. torna públi-
co que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 

mércio Varejista à RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS Nº 33 - Cen-
tro - JABOTICABAL/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 0101, DE 30 DE JUNHO DE 2016  - CONCEDE 
30 (trinta) dias de Licença Prêmio, em gozo à servidora FABIANA AP. 

MOTTA MORENO.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

COMUNICADO

Pregão nº 01/2016 - Contratação de empresa especializada, 
para a confecção de honrarias para o Legislativo municipal. 

A Comissão de Licitações da Câmara Municipal de Jaboticabal 
resolveu pela revogação do procedimento licitatório supracitado.

Comissão de Licitações

SIMPATIA
Num lugar mais alto do que sua cabeça, acender num prato 

com água e açucar três velas brancas. Oferecer ao anjo Gabriel, 
Rafael e Miguel, fazer o pedido. Publicar no 3º dia e ver o que 
acontece no 4º dia - (Evanilda Aparecida da Silva Done)

 EDSON GAGLIANONE
Presidente do 
SINCOMÉRCIO

NOVOS DESAFIOS DO COMÉRCIO DE JABOTICABAL – SINCOMÉRCIO

Esperamos que nos pró-
ximos meses o Brasil ofere-
ça sinais de reação para dar 
início à retomada do cres-
cimento, deixando o mar 
de lama da corrupção para 
a justiça, e os desmandos 
políticos, sociais e econô-
micos para a nova equipe 

governamental resolver. E 
que o façam de forma efe-
tiva e rápida, pois não po-
demos mais continuar com 
tamanha insegurança, que 
tem afetado trabalhadores, 
empresários, aposentados, 
donas de casa e os mais de 
11 milhões de desempre-
gados, número este que in-
clui os desempregados em 
nossa cidade.

O que podemos fazer 
para enfrentar a crise atu-
al é criar novas formas de 
trabalho para aquecer a 
economia, porém não vol-
tada para a informalidade 
e sim de forma organizada 
e que fortaleça as institui-
ções de classes valorizan-
do o empreendimento dos 
grandes, médios e peque-
nos empresários. A qua-
lifi cação profi ssional de 
funcionários através de 
treinamento faz com que 
as difi culdades enfrenta-

das, principalmente para 
o segmento de vendas, se-
jam superadas. 

A participação do poder 
público neste sentido é de 
suma importância através 
da Secretaria de Indústria 
e Comércio efetivamen-
te atuante no setor. Esta-
mos em ano eleitoral e de 
transição na política.  O 
comércio de Jaboticabal 
espera que o novo Prefei-
to a partir do ano de 2017, 
fomente estas ações man-
tendo o foco nos serviços 
essenciais para o Comércio 
e Indústria. A esperança é 
que o novo dirigente Públi-
co Municipal seja atuante 
e tenha atitudes pujantes 
para alavancar o setor.

Temos o compromisso 
fi rme de contribuir com 
essa realidade econômica 
social de nossa cidade e 
estamos dispostos a selar 
o compromisso de manter 

uma gestão de excelência 
contribuindo com o poder 
público no que couber.

Visando contribuir com 
a melhoria e qualidade do 
atendimento no comércio 
de Jaboticabal, o SINCO-
MÉRCIO em parceria com 
o SENAC e CDL realizarão 
ciclo de palestras com o 
objetivo de levar o conhe-
cimento e treinamento ao 
comerciante e seus fun-
cionários possibilitando 
assim a melhoria do aten-
dimento e satisfação do 
cliente.

Programação das pales-
tras. Os interessados pode-
rão obter melhores infor-
mações junto as entidades 
que apoiam o programa e 
as inscrições poderão ser 
feitas na sede do SINDICA-
TO DO COMÉRCIO VAREJIS-
TA DE JABOTICABAL.   

Abuso e exploração sexu-
al infantojuvenil. Assuntos 
que não podem ser ignora-
dos. Problemas de magnitu-
de global que exigem alerta 
constante de todos nós, prin-
cipalmente dos pais e dos 
governos. Nada melhor que 
procurarmos caminhos efi -
cientes em prol da assistên-
cia aos pequeninos.

Os Jogos Olímpicos trarão 
ao Brasil em agosto deste ano 
um enorme fl uxo de turistas, 
algo providencial para a mo-
vimentação do comércio e 
de outros setores de serviço. 
Contudo, potencializa ainda 
mais a vulnerabilidade de 
crianças e jovens no que diz 
respeito à exploração sexual.

Juntamos nossos esforços 
aos de numerosas organiza-
ções do Terceiro Setor e aos 
do próprio governo no com-
bate a essa terrível violência.

A Boa Vontade TV (Oi TV — 
Canal 212 — e Net Brasil/Cla-
ro TV — Canal 196), no pro-
grama Sociedade Solidária, 
trouxe elucidativa entrevista 
com a professora Dalka Cha-
ves de Almeida Ferrari, mem-
bro da diretoria do Instituto 
Sedes Sapientiae, de São Pau-
lo/SP, e coordenadora-geral 
do Centro de Referência às 
Vítimas de Violência (CNR-

José de Paiva Netto, 
jornalista, radialista e 

escritor.

Segurança infantojuvenil

VV).
A segurança das crianças 

e dos jovens, segundo a pro-
fessora Dalka, carece de uma 
mobilização geral: “Trata-se 
de trabalho contínuo que 
merece uma atenção cons-
tante da política pública para 
fazer esse enfrentamento. E 
hoje são necessárias a capa-
citação e a sensibilização dos 
hotéis, com seus gerentes e 
todo o corpo de trabalho, 
dos taxistas, do pessoal da 
rodoviária, dos ônibus, dos 
aeroportos. Se for pensar em 
política, todos os ministérios 
teriam que ser capacitados 
para fazer esse enfrentamen-
to”.

Quebrar o pacto do silên-
cio

Durante sua conversa com 
o sociólogo Daniel Guima-
rães, apresentador do So-
ciedade Solidária, a profes-
sora Dalka Ferrari enfatizou 
também a imprescindível 
providência de proteção da 
criança dos abusos sexuais 
nos ambientes doméstico e 
social: “Quebrar o pacto do 
silêncio, conseguir falar des-
se assunto, porque ainda é 
muito velado, é meio tabu 
dentro da sociedade. Se a 
gente tiver jovens esclareci-
dos, conscientizados, sensi-

bilizados sobre os cuidados 
que têm que ter com o pró-
prio corpo, os limites que 
são dados, eles se sentirão 
bem e não deixarão que esse 
corpo seja invadido. Então, 
é quase que uma reeduca-
ção do autoconhecimento. A 
pessoa tem que se conhecer, 
saber exatamente o que ela 
quer para sua vida, os riscos 
que pode correr com os en-
volvimentos”. (...)

E prossegue, enfática: 
“Isso tudo é algo que preci-
sa ser discutido, porque, se 
a gente não conscientizar, 
desde a criança, o adoles-
cente, o jovem até os pais, 
os educadores, que cuidam 
dessa criança e desse adoles-
cente todo dia, a gente não 
vai fazer esse problema vir 
à tona. As pessoas têm ver-
gonha de falar, não querem 
enfrentá-lo. E, à medida que 
o jovem fi car autônomo, sa-
bendo como se defender, ele 
poderá ajudar outro jovem, 
poderá ser um multiplicador 
desses conhecimentos”.

Psicóloga, especialista 
em violência doméstica, ela 
reforça: “Então, o objetivo 
maior de tudo isso é fazer 
com que eles conheçam (...) 
quais são as situações peri-
gosas em que podem se en-

volver, ou em que precisam 
se defender dentro e fora da 
família. Porque é assim: a 
proteção dos pais existe por 
um tempo, mas há uma hora 
que vai depender da criança 
e do jovem fugirem, saírem 
ou pedirem ajuda por causa 
do risco que estão enfrentan-
do”.

Estamos tratando de tema 
realmente complexo e que 
deve ser salientado e discu-
tido na mídia, em casa, nas 
igrejas, nas escolas, nas uni-
versidades, no trabalho, em 
toda a parte, de modo a am-
pliarmos a guarda em torno 
da infância e da juventude. 
E tenhamos em nossas agen-
das o Disque 100 (Disque Di-
reitos Humanos), para fazer 
denúncias, procurar ajuda.

GUSTAVO PAVANELLI ME, torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Operação Parcial nº 52001959, válida até 
30/06/2020, para Gás Engarrafado Comércio Atacadista de, sito à 
Avenida Manoel Martins Fontes, 950, Loteamento Colina Verde - 
Jaboticabal/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Rádio Jaboticabal Ltda
FUNDAMENTO: convite nº 04/2014
OBJETO: Prorrogação de prazo de contrato administrativo ce-

lebrado entre as partes, conforme permissivo expresso no edital de lici-
tação 04/2014 e art. 57, inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, atualização 

do pacto, na ordem de 9,32% com base no IPCA/IBGE e suspensão da 

DATA DO ADITAMENTO: 29/06/2016
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 70.206,30 (setenta mil, duzentos 

e seis reais e trinta centavos).

VENDE-SE BICICLETA NOVA
Interessados falar com:

 Décio Casagrande, no endereço: 
Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida
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Revisão em contratos da Câmara projeta 
economia de mais de R$ 50 mil por ano

A revisão dos con-
tratos de prestação de 
serviço para acesso à 
internet e segurança da 
rede de computadores 
da Câmara Municipal 
de Jaboticabal vai ga-
rantir aos cofres do Le-
gislativo uma economia 
de R$ 52.745,74 ao ano. 
Isso porque, os valores 
dos serviços de fi rewall 
e de link de internet, 
que juntos somavam 
R$ 67.838,94 anuais, 
vão passar a custar R$ 
15.093,20. A redução 
representa uma eco-
nomia na ordem de 
77,75% anual nos dois 
contratos.

O serviço de Firewall 
é responsável pelo 
controle de usuários 
na internet, bem como 
garante a segurança de 
conexões e de servidor 

de e-mail da rede de 
computados da Câma-
ra. Contratado em agos-
to de 2013 por meio de 
licitação na modalida-
de carta convite, o me-
nor preço apresentado 
na época foi o de R$ 
3.149,48 ao mês, tota-
lizando R$ 37.793,76 
ao ano. O contrato, que 
passou por aditamento 
em 2014 e 2015, e ven-
ceria em agosto deste 
ano, acabou sendo can-
celado em abril, quatro 
meses antes do término 
previsto. 

A entrada de novas 
empresas no mercado 
com preços mais bai-
xos foi decisiva e levou 
a Câmara a revisar os 
contratos possibilitan-
do a redução dos va-
lores a serem pagos. O 
preço do serviço de fi -

rewall com a nova con-
tratação passa a ser de 
R$ 7.680,00 ao ano (R$ 
640,00 por mês), uma 
redução de 79,68% no 
custo deste serviço se 
comparado ao valor 
praticado até abril pas-
sado.

O mesmo aconteceu 
com a prestação do 
serviço de link de in-
ternet, que garante o 
acesso à rede mundial 
de computadores atra-
vés de rede IP dedica-
do. Contratado em abril 
de 2014 por licitação 
na modalidade carta 
convite, o menor pre-
ço apresentado na épo-
ca foi o de R$ 2.503,77 
ao mês, um total de R$ 
30.045,18 no ano. Com 
a nova empresa contra-
tada, o preço do serviço 
será de R$ 7.413,20 ao 

ano (parcela única de 
R$ 890,00 para a ins-
talação do serviço e R$ 
543,60 ao mês).  Apesar 
da redução no preço, a 
qualidade do serviço 

prestado está garanti-
da. O pacote que antes 
fornecia uma velocida-
de garantida de 10 Mbps 
para download e uplo-
ad, agora passa para 

dois links de 25 Mbps 
(25down/20upload) 
com velocidade média 
garantida de 80% e ve-
locidade mínima ga-
rantida de 40% na nova 
contratação.

durante o período eleitoral 
O programa radio-

fônico “Vereador em 
Ação”, veiculado pela 
Rádio 101FM para a di-
vulgação das atividades 
parlamentares da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, fi cou suspen-
so a partir do dia 1º de 
julho e retorna após as 
eleições municipais, em 
outubro.

A decisão de suspen-
der o programa veio 
após um entendimento 
entre a Câmara e a pres-
tadora do serviço em 
observação à legislação 
eleitoral, conforme a 
Resolução nº 23.450 do 
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), que proíbe 
a partir do dia 1º julho 

que emissoras de rádio 
e de televisão veiculem 
programa apresentado 
ou comentado por pré-
candidato. A Lei Elei-
toral ainda veda, em 
linhas gerais, a publi-
cidade institucional de 
atos, programas, obras, 
serviços e campanhas 
de órgãos públicos.

“Seguindo a Lei Elei-
toral, em respeito a to-
dos os candidatos e ao 
processo democrático, 
fi cou defi nido que o 
programa não aconte-
cerá no período eleito-
ral”, disse o presidente 
do Legislativo, Dr. Edu 
Fenerich. Com a inter-
rupção do programa, 
o pagamento à pres-

tadora de serviço fi ca 
igualmente suspenso 
durante o período. Os 
vereadores voltam a 
ocupar o espaço a par-
tir das eleições, em ou-
tubro.

Além do programa 
radiofônico, as mídias 
sociais e o site ofi cial 
da Câmara somente 
serão utilizados no pe-
ríodo eleitoral para di-
vulgarão da Ordem do 
Dia, sessões plenárias 
e ações institucionais 
da Casa de caráter in-
formativo e educativo. 
O calendário eleitoral 
pode ser acessado pelo 
site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (www.tse.
jus.br).

Câmara de Jaboticabal faz última sessão 
ordinária antes do recesso legislativo de julho
Na próxima segunda-

feira (04/07), os vere-
adores da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal 
devem apreciar e vo-
tar quatro proposições 
constantes na Ordem 
do Dia. O início da ses-
são ordinária está pre-
visto para às 20 horas. 

Em discussão única, 
os parlamentares vo-
tam o Projeto de De-
creto Legislativo nº 
88/2016, que outorga o 
Título de Cidadão Jabo-
ticabalense ao Profes-
sor Carlos Nobre Rosa 
(Post Mortem).

Enviados pelo Exe-
cutivo à apreciação 
dos vereadores, com-
pletam a pauta de vo-
tação o Projeto de Lei 
Completar nº 44/2016, 
que altera o Mapa 01 – 
Zoneamento e uso do 
Solo Urbano instituído 
pela Lei Complementar 
nº 80, de 09 de outu-
bro de 2006; os proje-
tos de Lei Ordinária nº 
510/2016, que dispõe 

sobre a concessão de 
direito real de uso de 
bem imóvel público; e 
o de nº 511/2016, que 
dá nova redação ao 
art. 3º, da Lei nº 3.654, 

de 13 de setembro de 
2007, que dispõe sobre 
o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Am-
biente – COMDEMA.

Durante o Expedien-

te os parlamentares 
devem discutir e votar 
o parecer contrário ao 
Substitutivo do Projeto 
de Lei Ordinária nº 478, 
que dispõe sobre a reor-

ganização do Quadro de 
Servidores da Fundação 
de Amparo ao Esporte 
de Jaboticabal, exarado 
pela Comissão de Finan-
ça e Orçamento.

Esta é a última ses-
são ordinária da Câ-
mara antes do recesso 
legislativo, de 18 a 31 
julho, conforme dita o 
Regimento Interno da 
Casa (Art. 84). Impor-
tante destacar que o 
recesso parlamentar é 
válido somente para as 
sessões, enquanto os 
trabalhos de gabinete 
permanecem em fun-
cionamento, bem como 
os trabalhos adminis-
trativos do Legislativo.

Vale lembrar que a 
Ordem do Dia (fase da 
Sessão onde são discu-
tidas e deliberadas as 
matérias previamente 
organizadas em pauta 
– Art. 98 do Regimento 
Interno) é disponibiliza-
da no site ofi cial da Câ-
mara através do menu 
“Documentos” (lateral 
esquerda do endereço 
eletrônico www.cama-
rajaboticabal.sp.gov.
br) com pelo menos 24 
horas antes do início da 
Sessão.
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Jaboticabal já tem 
cinco pré-candidatos 

a prefeito

Por Alexandre Ro-
cha

Ainda não é defi niti-
vo, mas cinco pessoas 
já manifestaram inte-
resse em concorrer ao 
cargo de prefeito, este 
ano, em Jaboticabal. 
José Carlos Hori (PPS), 
Professor Émerson 
(PEN), Vitório de Simo-
ni (PMDB), Benedito 
De Vitto Júnior (PSB) 
e Mirian Baccarin (PT) 
são pré-candidatos. 

Dos cinco nomes, 
o mais experiente na 
política jaboticaba-
lense é Hori, que foi 
vereador na legisla-
tura 2001-2004 e pre-
feito de 2005 a 2012. 
Émerson tenta pela 

Festa do Quitute prepara surpresas 
e traz mudanças

Por Alexandre Rocha
Julho é um mês es-

pecial para Jaboticabal. 
Mês que o município 
completa mais um ano 
de existência. Para co-
memorar a data, a tradi-
cional Festa do Quitute, 
como sempre, deve le-
var milhares de pesso-
as ao Centro de Eventos 
Cora Coralina, entre os 
dias 13 e 17. Com a es-
trutura já sendo monta-
da, o evento deve atrair 
a curiosidade de todos 
para saber o que mudou 
após a Prefeitura tercei-
rizá-la. 

A Festa do Quitute 
chega à sua 34ª edição 
com uma mudança sur-
preendente – por falta 
de recursos fi nanceiros 
a Prefeitura não será a 
gestora do maior even-
to cultural-gastronômi-
co da cidade. A crise fi -
nanceira é o argumento 
principal para esta au-
sência e tem sido utili-
zado constantemente 
pelo Governo Girio.

Agora, quem está à 
frente é o empresário 
Alexandre Costa, que, 
após ser comunicado 
pela Prefeitura que o 
evento havia sido can-
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celado, se ofereceu para 
organizar a tradicional 
festa e conta com a par-
ceria das 34 entidades 
participantes.

Shows
Desde o início, Costa 

garante que manterá o 
formato e pouca coisa 
mudará em comparação 
aos anos anteriores. A 
grade de shows talvez 
seja o que mais chama 
a atenção. “As pessoas 
que estão de fora fi cam 
chateadas, mas é impos-
sível colocar todo mun-
do. Nossa cidade é rica 
em música e nos dá uma 
diversidade de opções”, 
justifi ca sobre bandas 
tradicionais de Jabotica-
bal fi carem de fora.

Mesmo assim, vários 
nomes que marcaram 
presença em outras edi-
ções, como a centenária 
banda Gomes e Puccini, 
a cantora Luana Costa, 
o grupo Almanaque, a 
dupla Jhony e Henrique 
e a banda Kolt estarão 
este ano. As presenças 
mais conhecidas serão 
Katinguelê e Kid Vinil. 

Segundo Costa, a pro-
gramação deve contar 
com surpresas e até um 
show de stand up deve 

acontecer nas tardes de 
sábado ou domingo.

Veto ao prefeito
Uma mudança signi-

fi cativa será a abertura 
do evento. Tradicional-
mente realizada por 
volta das 19h, do lado 
externo do evento, o 
ritual passará para as 
21h, no palco principal. 
A decisão foi tomada 
após reuniões entre o 
organizador e entida-
des. Incomodados com 
a falta de apoio do pre-
feito Raul Girio e a falta 
de repasses em 2016, 
as entidades preferiram 
deixar Girio sem o tra-
dicional discurso. 

“Convidamos o pre-
feito, vereadores e de-
mais autoridades para 
participar da abertura, 
mas estamos tentando 
fazer uma cerimônia 
bem rápida. O discurso 
político a gente prefere 
que não tenha”, revelou 
Costa.

Importância da fes-
ta

Além de celebrar o 
aniversário de Jabotica-
bal, a Festa do Quitute 
é uma grande oportuni-
dade para as entidades, 
que necessitam de re-

cursos fi nanceiros. Para 
Costa, o evento não 
pode deixar de ser rea-
lizado e ressalta de cer-
ca de 80% das entidades 
dependem da festa para 
arcar com as despesas 
do ano.

 “São poucas pesso-
as que sabem o que ela 
representa. Esse evento 
mistura raças, religiões 
e todos estão em bus-
ca da mesma coisa. O 

mais importante é isso, 
é cada um poder ajudar 
de alguma forma para 
que esses trabalhos so-

ciais continuem sendo 
realizados e a Festa do 
Quitute sempre exista”, 
fi nalizou. 

segunda vez o Execu-
tivo, após sair derro-
tado nas últimas elei-
ções e ser vereador 
entre 2009 e 2012. 
Atualmente, De Vitto 
e Vitório ocupam ca-
deiras no Legislativo 
e nunca concorreram 
a prefeito. Já Mirian 
foi vereadora em Ja-
boticabal na legisla-
tura 1997-2000 e ten-
tará o Executivo pela 
primeira vez.

Nome incerto ain-
da é do prefeito Raul 
Girio que não tem de-
monstrado vontade 
em tentar a reeleição. 
Nos bastidores, três 
nomes surgem como 
opção: Dr. Aloísio 

Tito Rosa, que atual-
mente é vice-prefei-
to, Renata Assirati, 
ex-secretária de saú-
de, e Samuel Cunha, 
ex-presidente da 
Fundação de Amparo 
ao Esporte (FAE).

Segundo o Tribu-
nal Superior Eleitoral 
– TSE, entre os 20 de 
julho e 5 de agosto 
os partidos podem 
realizar convenções 
para defi nir a can-
didatura dos nomes 
pré -se lec ionados . 
Dia 15 de agosto é a 
data limite para os 
partidos e coligações 
registrarem no Car-
tório Eleitoral as can-
didaturas.

Montagem dos espaços destinados às entidades já foram iniciadas
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ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS - AAPROCOM
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO

EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2014
NOTA 1-Contexto Operacional
A Associação de Apoio a Projetos Comunitários – AAPROCOM, estabelecida com sede própria à Rua Getúlio Vargas, nº 91 Bairro So-

rocabano Jaboticabal, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 0.242.609/0001-07 e na Prefeitura Municipal de Jaboticabal sob nº 105.600, 
tem como atividades preponderantes.

I – A promoção da saúde da família;

e ao morador de rua;
III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultural e sustentável;
IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, com objetivo de atender a população do 

município de Jaboticabal;
V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios com todas as esferas de governo e iniciativa 

privada. A entidade é reconhecida como utilidade pública pela Prefeitura municipal de Jaboticabal, consoante Lei municipal nº 2988, de 
28/02/2002 e é administrada por uma diretoria colegiada, com mandato trienal. As contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

NOTA 2-Resumo das Políticas Contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis.
I – Base de Preparação: As demonstrações estão apresentadas de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, principalmente a NBC TG 1000 e NBC TG
26, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
II – Ativo e Passivo Financeiro: São inicialmente mensurados pelo valor justo.Os custos da transação diretamente atribuídos à aquisição 

reconhecimento inicial.
III – Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e perdas por 

impairment, se aplicável. A depreciação do ativo e pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela 
administração e adequadas e dentro das premissas de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não hà benefícios econômicos 
futuros de uso continuo do ativo. Qualquer perda ou baixa de um item do imobilizado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhe-
cido no resultado.

IV – Receitas e Despesas: A geração das receitas advém, principalmente de subvenções e doações. As receitas são contabilizadas pelo 
regime de competência.

As despesas em sua grande parte advêm dos processos assistenciais. Há também as despesas administrativas para gerir os programas 
assistenciais, assim como as despesas de localização e funcionamento, entre outras

3 - Ativo
3.1 Disponível
     2014   2013
Caixa          2.642,02       2.617,57
Bancos Conta Movimento             10,00            10,00
TOTAL         2.652,02       2.627,57
3.2 Aplicações Financeiras
     2014   2013
Bancos c/ Aplicação      49.152,42   518.263,56
Bancos c/ Aplicação - Recursos de projetos       3.074,84              0,00
TOTAL       52.227,26   518.263,56
3.3 Outros Créditos
     2014   2013
Adiantamento a Fornecedores           247,82       8.725,00
Adiantamento Salarial - CTR           250,00          300,00
Recursos Projetos a Receber      30.713,75     30.713,75
Recursos Projetos a Receber - CTR       9.000,00     13.000,00
Recurso de T. de Parc. A Receber - PSF   351.761,87   122.837,00

Campanha Escondidino a receber              0,00       5.220,00
Adiantamento PSF no exercício     49.247,79
TOTAL     451.721,23                     186.795,75
3.4 Tributos a Recuperar
     2014   2013
IRRF a recuperar                0,00       1.695,95
TOTAL                0,00       1.695,95
3.5 Ativo Não Circulante
3.5.1 Imobilizado
     2014   2013
Imóveis
Equipamentos de Informática      11.203,55     11.203,55
(-)Depreciação           -456,25        -306,61
Móveis e Utensílios      31.547,60     31.547,60
(-) Depreciação        -4.310,51     -2.954,63
Obras e benfeitorias        8.240,00              0,00
(-) Depreciação                0,00              0,00
Máquinas e Equipamentos        2.350,00       2.350,00
(-) Depreciação           -551,45        -391,49
Equipamentos eletrônicos        1.198,00
(-) Depreciação           -329,80       -329,80
Equipamentos de copa e cozinha       5.099,00
(-) Depreciação
Total Valor Original      59.638,15     45.101,15
(-) Total da Depreciação       -5.648,01     -3.982,53
TOTAL       53.990,14     41.118,62
4- PASSIVO
4.1 Obrigações
     2014   2013
Fornecedores       29.273,56     57.713,80
Obrigações Trabalhistas - CTR        6.689,63       4.590,32
Obrigações Trabalhistas - PSF    393.989,08   273.052,33

Obrigações Trabalhistas - NACA     18.601,77     15.933,46
TOTAL     457.392,87   355.221,72
4.2 Outros Débitos
     2014   2013
Cheques a Comp.Pagto Futuro - Diversos          9.989,88          400,00
Cheques a Comp.Pagto Futuro - CTR       1.836,20       1.802,76
Cheques a Comp.Pagto Futuro - PSF       3.228,39     39.898,98
Cheques a Comp.Pagto Futuro - NACA       4.703,05       6.448,80

Cheques a Comp.Pagto Futuro - Leitura          400,00
TOTAL       23.040,19     50.574,54
4.3 Receitas Diferidas

4.4 Recursos de Subvenções
     2014   2013
Recurso de projeto “Comcriaja”       2.950,00
Recurso de projeto “PSF”      311.000,39
TOTAL         2.950,00   311.000,39
4.5 Recursos de Projetos/Subvenção/T. Parceria
     2014   2013
Recurso Projeto Ponto de Leitura            29,88       7.400,00
Recurso Projeto Culturando      32.942,09              0,00
TOTAL       32.971,97       7.400,00
4.6 Fundo Social (Patrimônio Social)
     2014   2013
Fundo Institucional       29.837,72     43.041,84
Doações e Subvenções      17.387,00              0,00
Resultado Exercícios anteriores              0,00
Resultado do Exercício corrente      -6.023,94   -13.204,12
TOTAL       41.200,78     29.837,72

Jaboticabal (SP), 31 de dezembro de 2014
Winston Massaru Marumoto Logos Assessoria Contábil Ltda

Presidente CRC2SP026168/O-8

CRC1SP158104/O-6

A Associação de Apoio a Projetos Comunitários - AAPROCOM - CNPJ 60.242.609/0001-07

CNPJ:

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

FUNDO PATRIMONIAL 41.200,78 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO… 560.630,65 C

      2.2 - FUNDO SOCIAL

         2.2.1 - FUNDO PATRIMONIAL
            2.2.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL 47.224,72 C
            2.2.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT 6.023,94 D

         2.1.2 - RECURSOS DE PROJETOS/SUBVENÇÕES
            2.1.2.09 - RECURSO PROJETO PONTO DE LEITURA 29,88 C
            2.1.2.13 - RECURSO PROJETO CULTURANDO 32.942,09 C

RECURSOS DE PROJETOS/SUBVENÇÕES 32.971,97 C

            2.1.1.17 - RECEITAS DIFERIDAS 3.074,84 C
            2.1.1.18 - RECURSOS SUBVENÇÃO A DEVOLVER 2.950,00 C

CIRCULANTE 486.457,90 C

            2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - 3ª IDADE 8.838,83 C
            2.1.1.08 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - NACA 18.601,77 C
            2.1.1.15 - OUTROS DÉBITOS 23.040,19 C

         2.1.1 - CIRCULANTE
            2.1.1.01 - FORNECEDORES 29.273,56 C
            2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTA - CTR 6.689,63 C
            2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PSF 393.989,08 C

DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 5.648,01 C

Total do ATIVO 560.630,65 D

   2 - PASSIVO
      2.1 - CIRCULANTE

            1.3.1.01 - IMOBILIZADO 59.638,15 D

IMOBILIZADO TÉCNICO 59.638,15 D
         1.3.2 - DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO
            1.3.2.01 - DEPRECIAÇÕES 5.648,01 C

            1.1.1.06 - OUTROS CRÉDITOS 451.721,23 D

DISPONÍVEL 506.640,51 D
      1.3 - PERMANENTE
         1.3.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO

            1.1.1.03 - BCO CTAS MOVIMENTOS-RECURSO DE PROJETO 40,00 D
            1.1.1.04 - BCOS CTA APLICAÇÃO 49.152,42 D
            1.1.1.05 - BCOS C/APLICAÇÃO-RECURSO DE PROJETO 3.074,84 D

      1.1 - CIRCULANTE
         1.1.1 - DISPONÍVEL
            1.1.1.01 - NUMERÁRIO 2.642,02 D
            1.1.1.02 - BCO CTAS MOVIMENTOS 10,00 D

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014
   1 - ATIVO

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL
0004 AAPROCOM - ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJ COMUN MUNIC JABOTICABAL

60.242.609/0001-07

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) 6.023,94 D

Total de DESPESAS 5.621.196,52 D

(=) DÉFICIT… 6.023,94 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E… 6.023,94 D

            3.1.2.07 - PROJETO CULTURANDO 30.132,75 D

            3.1.2.08 - PROJETO COMCRIAJA II 5.000,00 D

APLICAÇÃO RECURSOS… 5.579.307,60 D

            3.1.2.04 - SUBVENÇÃO - PSF 4.904.725,00 D

            3.1.2.05 - PROJETO COMCRIAJA 11.840,00 D

            3.1.2.06 - PROJETO PONTO DE LEITURA 7.842,80 D

         3.1.2 - APLICAÇÃO RECURSOS PROJETOS/SUBVENÇÕES

            3.1.2.01 - SUBVENÇÃO - 3ª IDADE 126.285,25 D

            3.1.2.02 - SUBVENÇÃO - NACA/SOS 369.105,70 D

            3.1.2.03 - SUBVENÇÃO - CTR 124.376,10 D

            3.1.1.18 - RECURSOS PRÓPRIOS - CONV/SUB 6.778,53 D

            3.1.1.20 - CAMPANHA SORVETE 2.670,00 D

GERAIS 41.888,92 D

            3.1.1.14 - DESPESAS FESTA QUITUTE 13.180,94 D

            3.1.1.16 - DESPESAS FINANCEIRAS / BANCÁRIAS 1.000,80 D

            3.1.1.17 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 181,87 D

   3 - DESPESAS
      3.1 - OPERACIONAIS

         3.1.1 - GERAIS

            3.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS 372,00 D

            3.1.1.13 - GERAIS 17.704,78 D

Total de RECEITAS OPERACIONAIS 5.615.172,58 C

(=) RECEITA… 5.615.172,58 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 5.615.172,58 C

      4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

         4.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

            4.2.1.01 - RECEITAS 598,78 C

RECEITAS FINANCEIRAS 598,78 C

            4.1.2.05 - CAMPANHA ESCONDIDINHO 622,00 C

            4.1.2.06 - CAMPANHA SORVETE 3.144,00 C

RECEITAS S/EVENTOS 35.266,20 C

         4.1.2 - RECEITAS S/EVENTOS

            4.1.2.02 - RECEITAS FESTA QUITUTE 22.490,00 C

            4.1.2.03 - DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES 8.535,20 C

            4.1.2.04 - ALUGUEL 475,00 C

            4.1.1.09 - RECEITAS RECURSOS PROJETOS-CULTURANDO 30.132,75 C

            4.1.1.10 - RECEITAS RECURSOS - COMCRIAJA II 5.000,00 C

RECEITAS DE RECURSOS RECEBIDOS 5.579.307,60 C

            4.1.1.04 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - NACA 369.105,70 C

            4.1.1.05 - RECEITAS RECURSOS PROJETOS - P.LEITURA 7.842,80 C

            4.1.1.06 - RECEITAS RECURSOS PROJETOS - COMCRIAJA 11.840,00 C

         4.1.1 - RECEITAS DE RECURSOS RECEBIDOS

            4.1.1.01 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - C.T.R. 124.376,10 C

            4.1.1.02 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - P.S.F. 4.904.725,00 C

            4.1.1.03 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - 3ª IDADE 126.285,25 C

PERÍODO DE… 01/01/2014 A 31/12/2014

   4 - RECEITAS OPERACIONAIS
      4.1 - RECEITAS DE RECURSOS REC S/PROJETO/SUBVE

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME-2SP026.168/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
0004 AAPROCOM - ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJ COMUN MUNIC JABOTICABAL

CNPJ: 60.242.609/0001-07

FUNÇÃO: PRESIDENTE

FUNDO SOCIAL 

31/12/2013

FUNDO 

INSTITUCIONAL
FUNDOS ESPECIAIS

DOAÇÕES E 

SUBVENÇÕES 

SUPERAVIT ou 

DEFICIT

FUNDO SOCIAL 

31/12/2014

29.837,72 0,00 0,00 17.387,00 -6.023,94 41.200,78

Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2014

AAPROCOM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJ COMUNIT DO MUN DE JABOTICABAL

CNPJ 60.242.609/0001-07 - Período de 01/01/2014 a 31/12/2014

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIÔNIO LÍQUIDO (FUNDO SOCIAL) 

Winston Massaru Marumoto Logos Assessoria Contábil Ltda CRC2SP 026.168/O-8

Presidente Maurilio Benedito Delfino - CRC1SP158104/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS - AAPROCOM
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano - Jaboticabal (SP)
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Apoio a Projetos Comunitários - AAPROCOM, que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado e das mutações do patrimônio líquido e do Fluxo de 
Caixa, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração da Empresa sobre as demonstrações contábeis
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores 
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Empresa 

a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto.

Relatório dos Auditores Independentes – AAPROCOM – 31/12/2014 Página 2
Base para Abstenção de Opinião
1) Não foi possível validar os saldos iniciais do exercício de 2014, em decorrência de o exercício anterior (2013) não ter sido auditado 

2) A Associação está contabilizando, indevidamente, como “aumento” em seu fundo patrimonial, valores provenientes das aquisições 
do imobilizado.

Abstenção de Opinião
Devido a relevância dos assuntos descritos no parágrafo “Base para Abstenção de Opinião” não nos foi possível obter evidência de 

Ribeirão Preto (SP), 29 de junho de 2016.
AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S

CRC2SP022486/O-4 CVM – 9555

Tanagildo Aguiar Feres
Contador - CRC1SP067138/O-0

Nota 2014 2013 Nota 2014 2013

CIRCULANTE 506.641           712.916           CIRCULANTE 486.458           716.797           
Disponível

Numerário 3.1 2.642                  2.618                  Fornecedores 4.1 29.274                 57.714                 
Banco Conta Movimento 3.1 10                       10                       Obrigações Trabalhistas 4.1 428.119               297.508               
Total Disponível 2.652                  2.628                  Outros Débitos 4.2 23.040                 50.575                 

Outros Créditos e Direitos Receitas Diferidas 4.3 3.075                  -                      
Banco Conta Mov. Recurso 40                       3.533                  Recursos Subvenção/Parceria 4.4 2.950                  311.000               
Banco Conta Aplicação 3.2 49.152                 518.264               

Banco Conta Aplicação Recurso 3.2 3.075                  -                      

Outros Créditos 3.3 451.721               186.796               PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos a Recuperar 3.4 -                      1.696                  Rec. e Projetos/Subvenção 32.972             7.400               
Total Outros Créditos e Direitos 503.988             710.288             

Recurso Projeto Ponto de Leitura 4.5 30                       7.400                  

ATIVO NÃO CIRCULANTE 53.990             41.119             Recurso Projeto Culturando 4.5 32.942                 -                      

Imobilizado Técnico 59.638             45.101             

Computadores e Periféricos 3.5 11.204                 11.204                 FUNDO SOCIAL
Móveis e Utensílios 3.5 31.548                 31.548                 Fundo Patrimonial 41.201 29.838
Obras e Benfeitorias 3.5 8.240                  -                      

Máquinas e Equipamentos 3.5 2.350                  2.350                  Fundo Patrimonial 4.6 29.838 43.042
Equipamentos Eletrônicos 3.5 1.198                  -                      Doações e Subvenções 4.6 17387 0
Equipamentos Copa e Cozinha 3.5 5.099                  -                      Superavit/Déficit 4.6 (6.024) (13.204)

Depreciação (5.648) (3.983)

Computadores e Periféricos 3.5 (456) (307)
Móveis e Utensílios 3.5 (4.311) (2.955)
Máquinas e Equipamentos 3.5 (551) (391)

Equipamentos Eletrônicos 3.5 (330) (330)

TOTAL DO ATIVO 560.631           754.034           TOTAL DO PASSIVO 560.631           754.034           

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS  - AASPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO
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CNPJ:

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

BALANÇO PATRIMONIAL
0004 AAPROCOM - ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJ COMUN MUNIC JABOTICABAL

60.242.609/0001-07

   1 - ATIVO
      1.1 - CIRCULANTE
         1.1.1 - DISPONÍVEL
            1.1.1.01 - NUMERÁRIO 2.468,84 D

PeriodoÊdeÊ01/01/2015ÊaÊ31/12/2015

            1.1.1.02 - BCO CTAS MOVIMENTOS 10,00 D
            1.1.1.03 - BCO CTAS MOV-RECURSO PROJ/TERMO PARCERIA 3.560,00 D
            1.1.1.04 - BCOS CTA APLICAÇÃO 188.513,37 D
            1.1.1.05 - BCOS C/APLICAÇÃO-RECURSO DE PROJETO 13.896,50 D
            1.1.1.06 - OUTROS CRÉDITOS 1.480.118,12 D

DISPONÍVEL 1.688.566,83 D

      1.3 - PERMANENTE

         1.3.1 - IMOBILIZADO TÉCNICO
            1.3.1.01 - IMOBILIZADO 66.904,15 D

IMOBILIZADO TÉCNICO 66.904,15 D

         1.3.2 - DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO
            1.3.2.01 - DEPRECIAÇÕES 7.551,33 C

DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 7.551,33 C

Total do ATIVO 1.747.919,65 D

   2 - PASSIVO
      2.1 - CIRCULANTE

         2.1.1 - CIRCULANTE
            2.1.1.01 - FORNECEDORES 23.853,80 C
            2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CTR 5.861,99 C
            2.1.1.05 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PSF 407.504,32 C
            2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - 3ª IDADE 6.921,29 C
            2.1.1.08 - OBRIG TRABALHISTAS-NACA/SOS - MUNICIPAL 16.028,99 C
            2.1.1.10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PSF FEDERAL 126.768,37 C
            2.1.1.15 - OUTROS DÉBITOS 171.267,31 C
            2.1.1.17 - RECEITAS DIFERIDAS 13.896,50 C
            2.1.1.18 - RECURSOS SUBVENÇÃO/T.PARCERIA A DEVOLVER 3.552,21 C
            2.1.1.19 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 240,72 C
            2.1.1.25 - PROVISÕES - PSF MUNICIPAL 833.664,53 C
            2.1.1.26 - PROVISÕES - PSF FEDERAL 89.195,83 C

CIRCULANTE 1.698.755,86 C

         2.1.2 - RECURSOS DE PROJETOS/SUBV/T.PARCERIA
            2.1.2.09 - RECURSO PROJETO PONTO DE LEITURA 0,00
            2.1.2.13 - RECURSO PROJETO CULTURANDO 3.541,79 C

RECURSOS DE PROJETOS/SUBV/T.PARCERIA 3.541,79 C

      2.2 - FUNDO SOCIAL

         2.2.1 - FUNDO PATRIMONIAL
            2.2.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL 48.466,78 C
            2.2.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT 2.844,78 D

FUNDO PATRIMONIAL 45.622,00 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO… 1.747.919,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
0004 AAPROCOM - ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJ COMUN MUNIC JABOTICABAL

CNPJ: 60.242.609/0001-07

   4 - RECEITAS OPERACIONAIS
      4.1 - RECEITAS RECURSOS REC S/PROJ/SUBV/T.PARC

         4.1.1 - RECEITAS DE RECURSOS RECEBIDOS

            4.1.1.01 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - C.T.R. 108.380,33 C

PeriodoÊdeÊ01/01/2015ÊaÊ31/12/2015

            4.1.1.02 - RECEITAS RECURSOS TERMO PARCERIA - PSF 5.987.961,30 C

            4.1.1.03 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - 3ª IDADE 126.151,71 C

            4.1.1.04 - RECEITAS RECURSOS SUBVENÇÃO - NACA 368.681,33 C

            4.1.1.05 - RECEITAS RECURSOS PROJETOS - P.LEITURA 29,88 C

            4.1.1.06 - RECEITAS RECURSOS PROJETOS - COMCRIAJA 14.128,29 C

            4.1.1.09 - RECEITAS RECURSOS PROJETOS-CULTURANDO 31.004,60 C

            4.1.1.10 - RECEITAS DE RECURSOS - COMCRIAJA III 5.000,00 C

RECEITAS DE RECURSOS RECEBIDOS 6.641.337,44 C

         4.1.2 - RECEITAS S/EVENTOS

            4.1.2.02 - RECEITAS FESTA QUITUTE 19.705,00 C

            4.1.2.03 - DOAÇÕES 7.160,00 C

            4.1.2.05 - CAMPANHA ESCONDIDINHO 7.304,00 C

RECEITAS S/EVENTOS 34.169,00 C

      4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

         4.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS

            4.2.1.01 - RECEITAS 488,62 C

RECEITAS FINANCEIRAS 488,62 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS 6.675.995,06 C

(=) RECEITA… 6.675.995,06 C

(=) SUPERÁVIT BRUTO 6.675.995,06 C

   3 - DESPESAS
      3.1 - OPERACIONAIS

         3.1.1 - GERAIS

            3.1.1.13 - GERAIS 22.523,72 D

            3.1.1.14 - DESPESAS FESTA QUITUTE 10.608,13 D

            3.1.1.16 - DESPESAS FINANCEIRAS 1.186,32 D

            3.1.1.17 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 26,69 D

            3.1.1.18 - RECURSOS PRÓRPRIOS - CONV/SUB 2.254,16 D

            3.1.1.19 - CAMPANHA ESCONDIDINHO 903,38 D

GERAIS 37.502,40 D
         3.1.2 - APLIC RECURSOS PROJ/SUBV/T.PARCERIA

            3.1.2.01 - SUBVENÇÃO - 3ª IDADE 126.151,71 D

            3.1.2.02 - SUBVENÇÃO - NACA/SOS - MUNICIPAL 263.814,73 D

            3.1.2.03 - SUBVENÇÃO - CTR 108.380,33 D

            3.1.2.04 - TERMO DE PARCERIA - PSF MUNICIPAL 4.273.682,19 D

            3.1.2.05 - PROJETO COMCRIAJA 14.128,29 D

            3.1.2.06 - PROJETO PONTO DE LEITURA 29,88 D

            3.1.2.07 - PROJETO CULTURANDO 31.004,60 D

            3.1.2.08 - PROJETO COMCRIAJA II 5.000,00 D

            3.1.2.09 - SUBVENÇÃO - NACA/SOS - ESTADUAL 104.866,60 D

            3.1.2.10 - TERMO DE PARCERIA PSF - FEDERAL 1.714.279,11 D

Total de DESPESAS 6.678.839,84 D

(=) DÉFICIT… 2.844,78 D

APLIC RECURSOS PROJ/SUBV/T.PARCERIA 6.641.337,44 D

Outras Receitas/Despesas:

(=) DÉFICIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E… 2.844,78 D

Provisão de Impostos:
Participações e Contribuições:

(=) 2.844,78 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.

FUNDO SOCIAL 

31/12/2014

FUNDO 

INSTITUCIONAL
FUNDOS ESPECIAIS

DOAÇÕES E 

SUBVENÇÕES 

SUPERAVIT ou 

DEFICIT

FUNDO SOCIAL 

31/12/2015

41.200,78 0,00 0,00 7.266,00 -2.844,78 45.622,00

Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2015

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIÔNIO LÍQUIDO (FUNDO SOCIAL) 

AAPROCOM - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJ COMUNIT DO MUN DE JABOTICABAL

CNPJ 60.242.609/0001-07 - Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Winston Massaru Marumoto Logos Assessoria Contábil Ltda CRC2SP 026.168/O-8

Presidente Maurilio Benedito Delfino - CRC1SP158104/O-6

Nota 2015 2014 CIRCULANTE Nota 2015 2014

CIRCULANTE 1.688.567       506.641           1.698.756       486.458           
Disponível Disponível

Numerário 3.1 2.469                  2.642                  Fornecedores 4.1 23.854                 29.274                 
Banco Conta Movimento 3.1 10                       10                       Obrigações Trabalhistas 4.1 563.085               428.119               
Total Disponível 2.479                  2.652                  Outros Débitos 4.2 171.267               23.040                 

Outros Créditos e Direitos Receitas Diferidas 4.3 13.897                 3.075                  
Banco Conta Mov. Recurso 3.2 3.560                  40                       Recursos Subvenção/Parceria 4.4 3.552                  2.950                  
Banco Conta Aplicação 3.2 188.513               49.152                 Obrigações Tributárias 4.5 241                     -                      
Banco Conta Aplicação Recurso 3.2 13.897                 3.075                  Provisões 4.6 922.860               -                      
Outros Créditos 3.3 1.480.118            451.721               
Total Outros Créditos e Direitos 1.686.088          503.988             

ATIVO NÃO CIRCULANTE 59.353             53.990             PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 66.904             59.638             Rec. e Projetos/Subvenção 3.542               32.972             

Computadores e Periféricos 3.4 13.853                 11.204                 Recurso Projeto Ponto de Leitura -                      30                       
Móveis e Utensílios 3.4 31.548                 31.548                 Recurso Projeto Culturando 4.7 3.542                  32.942                 
Obras e Benfeitorias 3.4 8.240                  8.240                  
Máquinas e Equipamentos 3.4 2.350                  2.350                  
Equipamentos Eletrônicos 3.4 5.815                  1.198                  
Equipamentos Copa e Cozinha 3.4 5.099                  5.099                  

FUNDO SOCIAL

Depreciação (7.551) (5.648) Fundo Patrimonial 45.622 41.201

Computadores e Periféricos 3.4 (606) (456) Fundo Patrimonial 4.8 41.201 29.838
Móveis e Utensílios 3.4 (5.734) (4.311) Doações 4.8 7.266 17.387
Máquinas e Equipamentos 3.4 (711) (551) Superavit/Déficit 4.8 (2.845) (6.024)
Equipamentos Eletrônicos 3.4 (500) (330)

TOTAL DO ATIVO 1.747.920       560.631           TOTAL DO PASSIVO 1.747.920       560.631           

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS - AASPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS - AAPROCOM
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO

EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2015
NOTA 1-Contexto Operacional
A Associação de Apoio a Projetos Comunitários – AAPROCOM, estabelecida com sede própria à Rua Getúlio Vargas, nº 91 Bairro Sorocabano 

Jaboticabal, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 0.242.609/0001-07 e na Prefeitura Municipal de Jaboticabal sob nº 105.600, tem como ativi-
dades preponderantes.

I – A promoção da saúde da família;

morador de rua;
III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultural e sustentável;
IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, com objetivo de atender a população do município 

de Jaboticabal;
V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios com todas as esferas de governo e iniciativa privada.
A entidade é reconhecida como utilidade pública pela Prefeitura municipal de Jaboticabal, consoante Lei municipal nº 2988, de 28/02/2002 e é 

administrada por uma diretoria colegiada, com mandato trienal. As contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.
NOTA 2-Resumo das Políticas Contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis.
I – Base de Preparação: As demonstrações estão apresentadas de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, principalmente a NBC TG 1000 e NBC TG 26, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.
II – Ativo e Passivo Financeiro: São inicialmente mensurados pelo valor justo.Os custos da transação diretamente atribuídos à aquisição ou 

inicial.
III – Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e perdas por impair-

ment, se aplicável. A depreciação do ativo e pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela administração e 
adequadas e dentro das premissas de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não hà benefícios econômicos futuros de uso continuo do 
ativo. Qualquer perda ou baixa de um item do imobilizado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido no resultado.

IV – Receitas e Despesas: A geração das receitas advém, principalmente de subvenções e doações. As receitas são contabilizadas pelo regime 
de competência.

As despesas em sua grande parte advêm dos processos assistenciais. Há também as despesas administrativas para gerir os programas assisten-
ciais, assim como as despesas de localização e funcionamento, entre outras

3 - Ativo
3.1 Disponível
                 2015          2014
Caixa              2.468,84        2.642,02
Bancos Conta Movimento                 10,00             10,00
TOTAL            2.478,84        2.652,02
3.2 Aplicações Financeiras
      2015        2014
Banco Mov. Recurso Proj. Termo Parceria           3.560,00            40,00
Bancos c/ Aplicação         188.513,37      49.152,42
Bancos c/ Aplicação - Recursos de projetos         13.896,50        3.074,84
TOTAL         205.969,87      52.267,26
3.3 Outros Créditos
      2015         2014
Adiantamento a Fornecedores          12.406,58           247,82
Adiantamento Salarial - CTR               250,00           250,00
Recursos Projetos a Receber          66.000,08      30.713,75
Recursos Projetos a Receber - CTR         27.000,00        9.000,00
Recurso de T. de Parc. A Receber - PSF    1.135.000,00    351.761,87

Recursos de Projetos a Receber            8.713,67               0,00
Recurso de T. de Parc. A Receber - PSF Fed       150.000,00
Adiantamento PSF no exercício          49.247,79      49.247,79
TOTAL      1.480.118,12    451.721,23
3.4 Ativo Não Circulante
3.4.1 Imobilizado
      2015        2014
Imóveis
Equipamentos de Informática          13.852,55      11.203,55
(-)Depreciação               -605,89          -456,25
Móveis e Utensílios           31.547,60      31.547,60
(-) Depreciação            -5.734,43       -4.310,51
Obras e benfeitorias             8.240,00        8.240,00
(-) Depreciação                    0,00               0,00
Máquinas e Equipamentos            2.350,00        2.350,00
(-) Depreciação               -711,41          -551,45
Equipamentos eletrônicos            5.815,00        1.198,00
(-) Depreciação               -499,60         -329,80
Equipamentos de copa e cozinha            5.099,00        5.099,00
(-) Depreciação
Total Valor Original           66.904,15      59.638,15
(-) Total da Depreciação           -7.551,33       -5.648,01
TOTAL            59.352,82      53.990,14
4- PASSIVO
4.1 Obrigações
2015 2014
Fornecedores           23.853,80      29.273,56
Obrigações Trabalhistas - CTR            5.861,99        6.689,63
Obrigações Trabalhistas - PSF        407.504,32    393.989,08

Obrigações Trabalhistas - NACA          16.028,99      18.601,77
Obrigações Trabalhistas - PSF Federal       126.768,37               0,00
TOTAL         460.170,39    457.392,87
4.2 Outros Débitos
      2015    2014
Cheques a Comp.Pagto Futuro - Diversos           7.447,29        9.989,88
Cheques a Comp.Pagto Futuro - CTR         15.653,49        1.836,20
Cheques a Comp.Pagto Futuro - PSF         56.810,39        3.228,39
Cheques a Comp.Pagto Futuro - NACA         26.170,25        4.703,05

Cheques a Comp.Pagto Futuro - Culturando              660,00               0,00
Cheques a Comp.Pagto Futuro - Leitura                  0,00           400,00
Cheques a Comp.Pagto Futuro - NACA         29.065,21               0,00
Cheques a Comp.Pagto Futuro - PSF Fed.         19.208,78               0,00
TOTAL         171.267,31      23.040,19
4.3 Receitas Diferidas
2015 2014
Rend. Aplicação Financeira - Fed. e Mun.         13.896,50        3.074,84
TOTAL           13.896,50        3.074,84
4.4 Recursos de Subvenções
2015 2014
Recurso de projeto “Comcriaja”                   0,00        2.950,00
Recurso de projeto “NACA/SOS Municipal”              602,21               0,00
Recurso de projeto “Comcriaja II”           2.950,00               0,00
TOTAL             3.552,21        2.950,00
4.5 Obrigações Tributárias
           2015          2014
ISS retido a recolher                240,72               0,00
TOTAL                240,72               0,00
4.6 Provisões
2015 2014
Provisão de férias         302.348,37               0,00
Provisão de encargos sobre férias        107.575,56               0,00
Provisão de FGTS rescisório        229.847,91               0,00
Provisão de adicional FGTS          57.471,05               0,00
Provisão de aviso prévio        136.421,64               0,00
TOTAL          833.664,53               0,00
4.7 Recursos de Projetos/Subvenção/T. Parceria
      2015            2014
Recurso Projeto Ponto de Leitura                   0,00             29,88
Recurso Projeto Culturando            3.541,79      32.942,09
TOTAL              3.541,79      32.971,97
4.8 Fundo Social (Patrimônio Social)
      2015         2014
Fundo Institucional           29.837,72      29.837,72
Doações e Subvenções          24.653,00      17.387,00
Resultado Exercícios anteriores          -6.023,94               0,00
Resultado do Exercício corrente           -2.844,78       -6.023,94
TOTAL           45.622,00      41.200,78

Jaboticabal (SP), 31 de dezembro de 2015

Winston Massaru Marumoto Logos Assessoria Contábil Ltda
Presidente CRC2SP026168/O-8

CRC1SP158104/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS - AAPROCOM
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano - Jaboticabal (SP)
Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Apoio a Projetos Comunitários - AAPROCOM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 

Responsabilidade da administração da Entidade sobre as demonstrações contábeis
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da 

controles internos da Entidade.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela adminis-

tração,
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bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Opinião

naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros
Chamamos a atenção para o fato de que as Demonstrações Contábeis da AAPROCOM, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, foram 

Ribeirão Preto (SP), 30 de junho de 2016.
AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S

CRC-2SP 022486/O-4 CVM – 9555
Tanagildo Aguiar Feres

Contador - CRC-1-SP 067138/O-0
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Buracos se multiplicam e causam 
transtornos em Jaboticabal

Normalmente o 
grande culpado 
pelo aumento dos 
buracos em ruas e 
avenidas de uma 
cidade é o período 
chuvoso, época na 
qual o asfalto ge-
ralmente se solta 
em razão da umi-
dade. 

Em Jaboticabal, 
porém, essa regra 
não consegue ser 

observada, já que 
mesmo nos perío-
dos sem chuva, a 
quantidade de bu-
racos pelas ruas 
aumenta demasia-
damente. Fato fa-
cilmente explicado 
pela falta de manu-
tenção rotineira por 
parte da Prefeitura.

O comerciante 
Valmir Trindade 
Gomes reclama de 

uma cratera em 
frente ao seu co-
mércio, no bairro 
Barreiro. “É um ab-
surdo o que está 
acontecendo aqui. 
Esse buraco só au-
menta. Quando 
passa carro joga 
pedra para todo 
lado. É perigoso 
até amassar o car-
ro que estiver pa-
rado na rua”, afi r-

ma o comerciante.
Já para a dona 

de casa Ivone Fer-
reira, moradora 
do Centro, os bu-
racos são um tor-
mento. “Quando a 
gente sai de carro 
é buraco na cida-
de inteira. É uma 
vergonha. Mesmo 
desviando a gente 
sempre cai em al-
gum”, desabafa.

Em várias ruas e 
avenidas de Jabo-
ticabal é possível 
constatar proble-
mas com asfalto. 
Quando não há 
buracos, o asfal-
to esfarela ou está 
cheio de ondula-
ções devido a re-
mendos feitos de 
maneira inade-
quada. A falta de 
massa asfáltica 
fez com que a Pre-
feitura recorresse 
a terra para tapar 
alguns buracos, o 
que não resolveu 

o problema.  
Uma coisa é cer-

ta, se a falta de 
manutenção acon-
tece devido à crise 
fi nanceira, o gasto 
pode aumentar ain-
da mais por causa 
dos processos por 
danos em veículos 
ou em condutores, 
provocados pelos 
buracos.

Se a sua rua está 
com buracos, en-
vie uma foto para a 
gente: contato@jor-
nalagazetajabotica-
bal.com.br

Veja algumas ruas e avenidas que precisam de manutenção

Av. Carlos Berchieri - sentido Faria Lima Av. Carlos Berchieri - sentido Faria Lima

Av. Ordem dos Carmelos - Barreiro

Rua 24 de Maio - Bairro X Rua Carlos Buck - Santa TeresaRua Carlos Travaini - Sanbra

Rua Comendador João Maricato Rua Florisbella de Campos Werneck - Barreiro

Rua Juca Quito - Centro Rua Plínio Zocca - Jd. Primavera Rua Plínio Zocca - Jd. Primavera

Rua Rogério Rigonato - Bairro Jd. Santa Rosa Rua Rogério Rigonato - Bairro Jd. Santa Rosa Rua Salvador Gerbasi - Santa Mônica


