
Jaboticabal, 22 de Abril de 2017 N.º 1.824ANO XXXVIII

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50

Leia + Pág. 05

Leia + Pág. 05

Leia + Pág. 04

Leia + Pág. 04

Leia + Pág. 04

Jaboticabal vence mais uma na 
Taça EPTV de Futsal

Semana do Livro Infantil agita a 
Biblioteca Municipal

GAZETA ESPORTES CULTURA

Pág. 6 Pág. 6

JABOTICABAL DEFENDERS 
INTEGRA A LIGA NACIONAL 2017

FIQUE SABENDO

Pág. 2 

Hori, Arnaldo Jardim e Fatec garantem novo curso 
em faculdade gratuita

A Fatec de Jaboti-
cabal conta com mais 
um curso em sua gra-
de curricular. Após 
reuniões com a supe-
rintendente do Cen-
tro Paula Souza, a uni-
dade passa a oferecer 
o curso de Tecnólogo 
em Gestão Ambiental. 

Serão 40 vagas no pe-
ríodo noturno.

“Logo após o início 
do mandato, fui pro-
curado pela diretoria 
da Fatec que falou so-
bre os esforços para 
trazer mais um cur-
so para Jaboticabal. 
Prontamente entrei 

em contato com o Se-
cretário Estadual da 
Agricultura, Arnal-
do Jardim que, como 
sempre, abriu portas. 

Interessados já podem participar do próximo vestibular

Hori inaugura creche no Parque das Araras
A Prefeitura de Jabo-

ticabal deu um impor-
tante passo na criação 
de novas vagas em cre-
ches. Foi inaugurada no 
fi nal da tarde da última 
segunda-feira (17), a 
EMEB Mário de Stéfani 
no Parque das Araras.

A creche tem capa-
cidade para 150 crian-
ças. A terraplanagem 
foi iniciada no fi nal 
de 2012 e a conclusão 
aconteceu no início de 
abril, após a prefeitu-
ra quitar débitos com 

Desde janeiro, Prefeitura está convocando 770 crianças e zera fi la antiga de espera
a empresa responsá-
vel pela obra. “Essa 
entrega representa 
uma vitória pessoal. 
Acompanhei o início 
da terraplanagem fei-
ta pelos funcionários 
da Secretaria de Obras 
e, agora, tenho o pra-
zer de inaugurá-la. A 
EMEB é fundamental 
para mais vagas aos 
moradores do bairro 
que precisavam an-
dar muito para deixar 
seus fi lhos na creche 
mais próxima”, relem-

bra o prefeito José 
Carlos Hori.

“O prefeito Hori con-
quistou os recursos, 
acompanhou o início 
da obra e nada mais 
justo do que agora en-
tregá-la à população. 
Um prédio amplo, 
com todo o conforto 
que nossas crianças 
merecem. Todos estão 
de parabéns”, exalta o 
vice-prefeito Vitório 
de Simoni.

Prefeitura troca lâmpadas queimadas do Residencial 
Jaboticabal e Parque das Araras

Durante a semana, 
as equipes respon-
sáveis pela troca de 
lâmpadas queima-
das passaram pelo 
Parque das Araras 
e Residencial Jabo-
ticabal. A operação 

Operação continua em outros bairros da cidade

continua nos bairros 
da cidade e a expec-
tativa é que todas as 
lâmpadas sejam tro-
cadas em poucas se-
manas.

“O desafi o de co-
locar a casa em or-

dem é muito grande. 
Encontramos uma 
cidade com graves 
problemas de ilumi-
nação”.

Prefeitura convoca mais 60 crianças para creches em Jaboticabal
Educação trabalha para zerar fi la de espera até o fi nal do mês

A Secretaria de Edu-
cação convocou nesta 
semana mais 60 crian-
ças que aguardavam 
por vagas em creches. 
O objetivo é zerar a lis-
ta de espera de 2016 
já na próxima semana.

“Quando assumimos 
em janeiro, tínhamos 
772 crianças esperan-
do por vaga. Com mui-
to trabalho estamos 

conseguindo reverter 
esses números e, em 
breve, teremos ótimas 
notícias”, explica o se-
cretário de Educação, 
Adilson Martins.

Os pais recebem car-
tas informando sobre 
as vagas e se apresen-
tam à secretaria para 
saber em quais uni-
dades as vagas foram 
disponibilizadas.

Na última segunda-
feira (17), a inaugu-
ração da EMEB Mário 
de Stéfani, no Parque 
das Araras, veio para 
ajudar ainda mais no 
processo de liberação 
de vagas. A creche tem 
capacidade para 150 
crianças.

Câmara de Jaboticabal aprova seis projetos e tem um pedido de vista
A Câmara Municipal 

de Jaboticabal apro-
vou por unanimida-
de os quatro projetos 
constantes, original-
mente, na pauta de 

votação de segunda-
feira (17/04). Outras 
três matérias foram 
incluídas, sendo duas 
aprovadas e uma 
adiada por pedido de 

vista de 10 dias.
A Ordem do Dia foi 

aberta com a aprecia-
ção dos dois projetos 
de Decreto Legislati-
vo, que outorga Título 

de Cidadão Jabotica-
balense ao Professor 
Doutor Agenor Cor-
tarelli (Projeto de 
Decreto Legislativo 
nº 09/2017), de au-

toria do vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), e 
o que outorga Títu-
lo de Cidadão Jabo-
ticabalense a Fátima 
Cristina Rodrigues 

Camacho (Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
10/2017).
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FIQUE SABENDO

Etec abre inscrição para novo curso de Recursos 
Humanos em Jaboticabal

Até às 15h do dia 12 de 
maio, estarão abertas as 
inscrições para o Vestibu-
linho 2º Semestre/2017 da 
Etec de Jaboticabal para o 
novo curso Técnico em Re-
cursos Humanos que será 
oferecido no município, 
com 35 vagas no período 
noturno. 

Nos dias atuais para con-
seguir ingressar no merca-
do de trabalho está sendo 
uma tarefa muito complica-
da, isso porque as empre-
sas estão exigindo cada vez 
mais dos seus contratados. 
Para que isso não seja um 
problema para você, o ideal 
é ter uma boa formação. Os 
cursos técnicos estão sen-
do muito procurados, pois 
eles unem qualidade e rapi-
dez. 

Para se candidatar e pre-
ciso ter concluído o ensino 
médio ou estar cursando 
em 2017 o segundo ou ter-
ceiro ano do ensino médio. 

Para se inscrever o can-
didato deverá seguir as se-
guintes etapas e períodos: 

1ª etapa - preenchimento 
da ficha de inscrição: até 
às 15h do dia 12/05/2017, 
disponível no site www.ves-
tibulinhoetec.com.br, com 
os dados pessoais, indicar 
a Etec, o curso e o período 
em que pretende estudar. 

2ª etapa - pagamento da 
taxa de inscrição no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), 
deve ser paga em dinheiro, 
até o dia 12/05/2017. Os 
candidatos podem fazer o 
pagamento na agência ban-
cária de sua preferência, 
durante o horário bancário, 
por meio do boleto impres-
so, gerado no ato da inscri-

ção via site. 
É obrigatório o candidato 

ou seu representante legal, 
tomar conhecimento de to-
das as normas e procedi-
mentos indicados no Manu-
al do Candidato, que está 
disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br

Os interessados que não 
possuem internet devem 
procurar o posto de inscri-
ção na própria ETEC, locali-
zada na EE Aurélio Arrobas 
Martins (Escola Estadão), na 
Rua São Sebastião, nº 294, 
Centro, Jaboticabal/SP, das 
19h às 22h. 

Fonte: ETEC Jaboticabal

Jaboticabal realiza castração de mais 32 gatos

Empenhado em ze-
rar fila de espera de 
castrações, o Depar-
tamento Municipal de 
Proteção Animal acaba 
de dar mais um passo 
importante em bus-
ca desse objetivo. Na 
manhã de terça-feira 
(18), em parceria com 
a Associação Protetora 
dos Animais – APA – e 
Hospital Veterinário da 
Unesp, foram castra-
dos 32 gatos.

Os animais estavam 
cadastrados no Depar-
tamento de Vigilância 
de Vetores e Zoonoses. 
“Estamos realizando 
um trabalho com mui-
ta dedicação. Na última 
semana anunciamos a 
castração de 27, agora 
são mais 32 felinos. A 
expectativa é melhorar 
ainda mais esses nú-
meros e zerar a lista de 
espera”, disse a direto-
ra do Departamento de 
Proteção Animal, Valé-
ria Barbieri.

Porque castrar – além 
de evitar a procriação 
indesejada, a castração 
desacelera os hormô-
nios do animal. Após 
castrado, o cão ou gato 
fica mais calmo e passa 
a não ter necessidade 
de demarcar território.

Ação foi realizada na manhã de terça (18)

-EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
O RECANTO MENINA CONVOCA OS MEMBROS DE DI-

RETORIA E ASSOCIADOS PARA ASSEMBLÉIA GERAL OR-
DINÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017, 
ÀS 19:00, E ÀS 19;30 COM QUALQUER QUÓRUM, NA SEDE 
DO RECANTO MENINA, NA RUA GETÚLIO VARGAS, N° 
684, BAIRRO SOROCABANO, NESTA CIDADE, PARA DELI-
BERAR SOBRE:

A) ELEIÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE NOVA DIRETORIA 
PARA O BIÊNIO DE 2017/2019;

B) APROVAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO DO EXER-
CÍCIO CONTÁBIL DE 2016.

 NARACY ZIVIANI DIAS - PRESIDENTE DO RECANTO 
MENINA

JABOTICABAL, 20 DE ABRIL DE 2017

JABOTICABAL DEFENDERS INTEGRA A LIGA NACIONAL 2017

A Associação Jabotica-
balense Defenders que 
administra o conhecido 
time de futebol americano 
JABOTICABAL DEFENDERS 
de nossa cidade Jabotica-
bal/SP, onde os mesmos 
já foram apelidados por 
nossa população como 
“Os Javalis de Athenas”, 
essa semana foi convida-
do pela CBFA – Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
Americano, a ingressar na 
Liga Nacional de 2017.

Procuramos o Presiden-
te Ronaldo Hanns após o 
pronunciamento do mes-
mo no facebook do time 
e tivemos um bate papo 
com o mesmo.

Ronaldo se diz “surpre-
so com o convite, sen-
do que nesse ano apenas 
dois times foram convida-

dos para ingressar na Liga 
e o nosso foi um dos”.

Disse também que “a 
batalha apenas começou, 
por termos muito a en-
frentar, e que dependerá 
muito do apoio de nossa 
Prefeitura e principalmen-
te dos nosso sempresá-
rios”.

Após ter assumido seu 
mandato no Defenders, o 
presidente e toda sua nova 
diretoria, revolucionou o 
mesmo, mudando toda a 
estrutura do time, contra-
tando reforços e trazendo 
dois técnicos para cuidar 
de seus atletas.

Não somente tendo um 
time principal, a Associa-
ção ainda criou um time 
de base e a Escolinha de 
Futebol Americano.

O diferencial que vem 

causando essa adminis-
tração, se dá pelo esforço 
incansável dos mesmos 
- na ajuda comunitária à 
nossa cidade.

Ronaldo Hanns criou o 
Projeto NAC DEFENDERS, 
que vem ajudando em 
muito nas obras sociais e 
assistenciais de nossa ci-
dade, onde o próprio dis-
se que “em junho/17, com 
a parceria da Prefeitura e 
com o Fundo Social de So-
lidariedade, assumiremos 
A Campanha do Agasalho 
e Arrecadação de Alimen-
tos pelos bairros para 
abranger o maior nume-
ro de coletas que puder, 
para ajudar o próprio FSS 
e as Entidades que estarão 
participando juntos”.

“Pretendo conseguir co-
locar o maior numero de 
voluntários possíveis na 
rua, pois não devemos es-
perar apenas por nossas 
autoridades, pois a parce-
ria hoje deve ser e partir 

de todos nós”.
Mas também retratou 

das difi culdades que vem 
encontrando na busca pelo 
campo, apesar de já ter 
protocolado o pedido de 
Concessão do Campo Jar-
dim das Rosas, o mesmo 
ainda não saiu da Prefeitu-
ra para ser encaminhado 
à Câmara Municipal para 
apreciação e votação dos 
nossos vereadores.

“Isso me causa um pouco 

de pânico, principalmen-
te nesse momento, pois a 
CBFA e a LIGA, nos obriga 
a fornecermos um campo 
ofi cial com trave em “Y” 
para o campeonato, e ago-
ra Jaboticabal passou a fa-
zer parte do circuito nacio-
nal de futebol americano 
e outros times renomados 
estarão  jogando aqui e au-
mentando muito o fl uxo de 
torcedores de outras cida-
des e até mesmo de outros 

estados, porém ainda não 
temos esse campo”.

Acreditamos que esse 
assunto muito em breve irá 
ser resolvido pelos órgãos 
competentes, pois não po-
demos deixar hoje o nos-
so único TIME, e que vem 
representando a bandeira 
de Jaboticabal com tan-
ta maestria fi car na mão, 
e não podemos esquecer 
que hoje eles são um time 
numa Liga Nacional.
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UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS S/A.
CNPJ Nº 50.380.674/0001-37

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Controladora  Consolidado 
2016 2015 2016 2015

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.003 28.070 1.455.742 1.642.610
Contas a receber 3.435.066 4.576.404 23.938.195 22.843.180
Estoques 10.072.904 10.934.571 10.129.181 11.030.827
Adiantamentos 345.398 650.539 495.479 857.188
Impostos e contribuições a recuperar 1.178.931 1.039.473 1.213.813 1.078.162
Dividendos a receber 4.155.102 3.857.248 - -
Outros créditos 32.917 255.943 74.381 384.786
Total do ativo circulante 19.229.321 21.342.248 37.306.791 37.836.753
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos e contribuições a recuperar - 203.855 - 203.855
Partes relacionadas 68.608 219.382 68.608 219.382
Impostos diferidos 4.428.018 4.688.735 4.428.018 4.688.735
Outros créditos 76.780 55.456 76.780 55.456
Investimentos 4.970.627 2.839.852 4.480.827 2.350.052
Imobilizado 37.657.714 38.345.834 39.134.656 40.019.802
Intangível 3.862.033 2.886.202 3.862.033 2.886.202
Total do ativo não circulante 51.063.780 49.239.316 52.050.922 50.423.484

Total do ativo 70.293.101 70.581.564 89.357.713 88.260.237

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.459.454 1.669.289 2.745.111 1.910.252
Ajustes por:
Depreciações e amortizações 2.278.130 2.017.144 2.519.553 2.123.919
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (21.421) 41.205 222.708 97.162
Resultado da equivalência patrimonial (13.908.734) (11.807.209) 88.468 -
Provisão para contingências 34.331 - 34.331 -
Baixas do imobilizado e intangível 328.774 27.622 403.718 379.856
Impostos diferidos - 307.745 - 307.745
Lucro líquido (prejuízo) ajustado (8.829.466) (7.744.204) 6.013.889 4.818.934
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes 1.162.759 (1.149.079) (1.317.723) (5.990.477)
Estoques 861.667 (4.150.439) 901.646 (4.136.853)
Adiantamentos 305.141 (72.049) 361.709 (211.842)
Impostos e contribuições a recuperar
(circulante e não circulante) 64.397 (362.274) 68.204 (353.185)

Outros créditos (circulante e não circulante) 201.702 (236.883) 289.081 (169.647)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 975.499 1.486.330 1.296.815 1.474.195
Salários, férias e encargos sociais a pagar (547.888) 1.117.745 (516.153) 1.061.215

Controladora  Consolidado 
2016 2015 2016 2015

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 9.632.899 9.749.059 20.566.574 23.790.337
Fornecedores 4.246.063 3.270.564 4.623.514 3.326.699
Salários e encargos sociais a pagar 1.216.367 1.863.828 1.530.508 2.253.667
Impostos e contribuições a recolher 782.339 797.294 2.238.586 1.973.853
Dividendos a pagar 856.613 589.151 947.946 896.368
Provisão de férias e encargos sociais 1.122.797 1.023.224 1.354.214 1.147.208
Outras contas a pagar 1.208.034 1.042.172 2.747.516 2.270.958
Total do passivo circulante 19.065.112 18.335.292 34.008.858 35.659.090
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 7.182.441 10.110.584 15.671.880 12.566.533
Impostos e contribuições a recolher 4.066 4.065 236.923 236.923
Partes relacionadas 4.979.820 2.985.911 368.390 641.979
Impostos diferidos 4.428.018 4.688.735 4.428.018 4.688.735
Outras contas a pagar - 840.000 - 840.000
Provisão para contingências 69.783 35.452 69.783 35.452
Total do passivo não circulante 16.664.128 18.664.747 20.774.994 19.009.622
Patrimônio líquido
Capital social 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Reserva legal 1.618.306 1.495.334 1.618.306 1.495.334
Reserva de lucros 11.390.253 10.024.792 11.390.253 10.024.792
Ajuste de avaliação patrimonial 8.595.564 9.101.661 8.595.564 9.101.661
Outros resultados abrangentes 959.738 959.738 959.738 959.738

34.563.861 33.581.525 34.563.861 33.581.525
Participação de sócios minoritários - - 10.000 10.000
Total do patrimônio líquido 34.563.861 33.581.525 34.573.861 33.591.525
Total do passivo e patrimônio líquido 70.293.101 70.581.564 89.357.713 88.260.237

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Controladora Consolidado 
2016 2015 2016 2015

Receita operacional líquida 35.668.998 34.348.659 69.763.949 63.937.968
Custo dos produtos vendidos e
serviços prestados (29.642.193) (23.405.965) (29.642.193) (23.360.836)

Lucro bruto 6.026.805 10.942.694 40.121.756 40.577.132
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais,
administrativas e gerais (15.275.346) (16.881.927) (28.987.268) (29.749.368)

Resultado da equivalência patrimonial 13.908.734 11.807.209 (88.468) -
Outras receitas operacionais líquidas 79.954 352.234 92.009 454.478

(1.286.658) (4.722.484) (28.983.727) (29.294.890)

Lucro operacional antes do resultado financeiro 4.740.147 6.220.210 11.138.029 11.282.242
Resultado financeiro (2.280.693) (4.243.176) (5.957.262) (6.991.997)
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social 2.459.454 1.977.034 5.180.767 4.290.245

Imposto de renda e contribuição social – correntes - - (2.435.656) (2.072.248)
Imposto de renda e contribuição social – diferidos - (307.745) - (307.745)
Lucro líquido do exercício 2.459.454 1.669.289 2.745.111 1.910.252
Atribuído à:
Participação de sócios controladores 2.459.454 1.669.289 2.459.454 1.669.289
Participação de sócios minoritários - - 285.657 240.963

2.459.454 1.669.289 2.745.111 1.910.252
Lucro líquido por quota de capital social (em R$) 0,47 0,32

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração do Resultado Abrangente dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro líquido do exercício 2.459.454 1.669.289 2.745.111 1.910.252
Outros resultados abrangentes - 959.738 - 959.738
Resultado abrangente do exercício 2.459.454 2.629.027 2.745.111 2.869.990

Resultado abrangente do exercício atribuído à:
Participação de sócios controladores 2.459.454 2.629.027 2.459.454 2.629.027

Participação de sócios minoritários - - 285.657 240.963

2.459.454 2.629.027 2.745.111 2.869.990
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais
Ajuste de Outros Total de Participação

Capital Reserva Reserva de Lucros Avaliação Resultado sócios de sócios não
social legal lucros acumulados Patrimonial Abrangentes controladores controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 - Reapresentado 6.900.000 1.411.870 13.134.619 - 9.699.050 - 31.145.539 10.000 31.155.539
Aumento de capital 5.100.000 - (5.100.000) - - - - - -
Lucro do exercício - - - 1.669.289 - - 1.669.289 240.963 1.910.252
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - - 905.134 (905.134) - - - -
Realização dos impostos diferidos sobre o custo atribuído - - - - 307.745 - 307.745 - 307.745
Outros resultado abrangentes - - - - - 959.738 959.738 - 959.738
Destinações do lucro líquido
Reserva legal - 83.464 - (83.464) - - - - -
Distribuição de dividendos - - - (500.786) - - (500.786) (240.963) (741.749)
Reserva de lucros - - 1.990.173 (1.990.173) - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 12.000.000 1.495.334 10.024.792 - 9.101.661 959.738 33.581.525 10.000 33.591.525
Lucro do exercício - - - 2.459.454 - - 2.459.454 285.657 2.745.111
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - - 766.815 (766.815) - - - -
Realização dos impostos diferidos sobre o custo atribuído - - - - 260.718 - 260.718 - 260.718
Destinações do lucro líquido
Reserva legal - 122.972 - (122.972) - - - - -
Distribuição de dividendos - - (1.000.000) (737.836) - - (1.737.836) (285.657) (2.023.493)
Reserva de lucros - - 2.365.461 (2.365.461) - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 12.000.000 1.618.306 11.390.253 - 8.595.564 959.738 34.563.861 10.000 34.573.861

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Impostos e contribuições a recolher
(circulante e não circulante) 245.764 110.019 525.451 309.691

Outros contas a pagar (circulante e não circulante) (674.138) 1.785.595 (363.442) 1.980.681
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades operacionais (6.234.563) (9.215.239) 7.259.477 (1.217.288)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em coligadas (2.219.243) (1.389.114) (2.219.243) (1.389.114)
Aquisições do imobilizado e intangível (2.894.615) (4.716.186) (3.013.956) (5.837.636)
Caixa líquido consumido nas
atividades de investimentos (5.113.858) (6.105.300) (5.233.199) (7.226.750)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Variação de empréstimos e financiamentos (3.044.303) 8.725.861 (118.416) 10.318.965
Partes relacionadas 2.144.683 (3.003.866) (122.815) (523.711)
Distribuição de dividendos (1.470.374) (1.422.389) (1.971.915) (1.416.489)
Recebimento de dividendos 13.699.348 10.946.789 - -
Caixa líquido gerado (consumido) nas
atividades de financiamentos 11.329.354 15.246.395 (2.213.146) 8.378.765

Diminuição do caixa e equivalentes de caixa (19.067) (74.144) (186.868) (65.273)
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 9.003 28.070 1.455.742 1.642.610
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 28.070 102.214 1.642.610 1.707.883
Diminuição do caixa e equivalentes de caixa (19.067) (74.144) (186.868) (65.273)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Marcelo Brunini Rodrigues - Diretor Presidente - CPF 195.082.158-79      •      Urias de Souza - Diretor Superintendente - CPF 049.553.668-72

Rodrigo Galvão de Souza Faleiros - Diretor Administrativo Financeiro - CPF 290.962.718/74      •      João Paulo Donadon Pulliano - Contador - CRC/SP 1SP293360/O-0 - CPF 294.931.898.30

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa.



4 SÁBADO, 22 DE ABRIL DE 2017

Câmara de Jaboticabal aprova seis projetos e tem 
um pedido de vista

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal aprovou por 
unanimidade os quatro 
projetos constantes, ori-
ginalmente, na pauta de 
votação de segunda-feira 
(17/04). Outras três maté-
rias foram incluídas, sen-
do duas aprovadas e uma 
adiada por pedido de vis-
ta de 10 dias.

A Ordem do Dia foi 
aberta com a apreciação 
dos dois projetos de De-
creto Legislativo, que ou-
torga Título de Cidadão 
Jaboticabalense ao Profes-
sor Doutor Agenor Corta-
relli (Projeto de Decreto 
Legislativo nº 09/2017), 
de autoria do vereador Dr. 
Edu Fenerich (PPS), e o que 
outorga Título de Cidadão 
Jaboticabalense a Fátima 
Cristina Rodrigues Cama-
cho (Projeto de Decreto 
Legislativo nº 10/2017), 
de autoria do vereador Ed-
nei Valêncio (PR), votados 
em bloco e aprovados por 

unanimidade em discus-
são única.

Também em votação 
unânime foram aprova-
dos em 1º turno, e dis-
pensados de 2ª discus-
são, o Projeto de Lei nº 
20/2017, que autoriza o 
Poder Executivo a alie-
nar imóvel dado em Con-
cessão de Direito Real de 
Uso, no Jardim Petrassi, 
à Fátima Aparecida Evan-
gelista, Edimar Donizetti 
Barbosa Junior, Rodrigo 
Donizetti Barbosa e Vítor 
Donizetti Barbosa, de au-
toria do Executivo Munici-
pal; e o Projeto de Lei nº 
23/2017, que aumenta de 
seis meses para um ano 
os benefícios concedidos 
no “Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego”, 
conhecido popularmen-
te como Frente de Traba-
lho (Lei nº 3371/2005). 
A matéria ainda prevê a 
possibilidade da presta-
ção de serviço, à critério 

da Administração, em seis 
horas ininterruptas de 
trabalho, com descanso 
intrajornada de 15 minu-
tos, e não somente de oito 
horas, conforme o texto 

original. 
INCLUSÕES – Três pro-

jetos foram incluídos na 
Ordem do Dia, sendo dois 
deles aprovados: o Proje-
to de Resolução 01/2017, 

de autoria da Mesa Dire-
tora, que extingue a cota 
mensal de selos para ex-
pedição de correspondên-
cias parlamentar de qual-
quer natureza; e o Projeto 

de Lei nº 24/2017, de au-
toria do Poder Executivo, 
que acrescenta o Art. 1ª-A 
à Lei 4.689/2015, regula-
rizando a construção do 
prédio anexo do Ministé-
rio Público para possibili-
tar a instalação da sede do 
MP em Jaboticabal.

Já o Projeto de Lei nº 
05/17, de autoria do Po-
der Executivo, que altera o 
CNJP da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus Minis-
tério COMADERJ, constan-
te na Lei nº 3.499/2006, 
acabou sofrendo pedido 
de vista por 10 dias, soli-
citado pelo vereador Pepa 
Servidone (PPS), e retor-
na à pauta de votação na 
próxima sessão ordiná-
ria, no dia 02 de maio. Os 
projetos de lei aprovados 
seguem para a sanção do 
Prefeito Municipal.

A íntegra da sessão or-
dinária está disponível na 
WEBTV da Câmara (tv.ca-
marajaboticabal.sp.gov.br):

Hori, Arnaldo Jardim e Fatec garantem novo curso 
em faculdade gratuita

A Fatec de Jabotica-
bal conta com mais um 
curso em sua grade cur-
ricular. Após reuniões 
com a superintendente 
do Centro Paula Souza, 
a unidade passa a ofere-
cer o curso de Tecnólo-
go em Gestão Ambien-

tal. Serão 40 vagas no 
período noturno.

“Logo após o início 
do mandato, fui procu-
rado pela diretoria da 
Fatec que falou sobre 
os esforços para trazer 
mais um curso para Ja-
boticabal. Prontamente 

entrei em contato com 
o Secretário Estadual 
da Agricultura, Arnaldo 
Jardim que, como sem-
pre, abriu portas. Uma 
reunião foi agendada 
com a superintendente 
do Centro Paula Souza, 
Laura Laganá e, agora, 

chegou a tão esperada 
notícia. Só posso para-
benizar a Fatec e agra-
decer o empenho do 
secretário Arnaldo Jar-
dim”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

O desenvolvimento 
da agricultura passa 
pela proteção ambien-
tal. “Todo novo proje-
to necessita da análise 
de um profi ssional da 
área que garanta a har-
monia necessária entre 
o desenvolvimento e o 
meio ambiente. Fico fe-
liz em ter colaborado 
com mais essa conquis-
ta para Jaboticabal”, 
declara o secretário es-
tadual de Agricultura, 

Arnaldo Jardim.
A coordenadora de 

vestibular da Fatec, Si-
mone Scatollin, lembra 
que o curso já estará 
disponível no segundo 
semestre. “O curso já 
está garantido em nos-
so vestibular de meio 
de ano. Os interessados 
já podem buscar infor-
mações em nossa uni-
dade ou acessar o site 
www.vestibularfatec.
com.br”.

O curso - O tecnólogo 
em Gestão Ambiental 
é um profi ssional que 
pode atuar tanto em em-
presas privadas quanto 
em organizações públi-
cas, como responsável 

por um Sistema de Ges-
tão Ambiental e, tam-
bém, em Organizações 
Não Governamentais 
(ONGs), em diversas 
funções como educador 
ambiental. Pode, ainda, 
atuar como profi ssional 
autônomo elaboran-
do estudos, processos, 
laudos e pareceres.

O profi ssional forma-
do pode atuar em com-
plexos industriais e de 
agronegócio, empresas 
públicas de saneamen-
to, planejamento e ges-
tão ambiental, tanto no 
meio urbano como no 
rural e prefeituras

Prefeitura troca lâmpadas queimadas do Residencial 
Jaboticabal e Parque das Araras

Durante a semana, 
as equipes respon-
sáveis pela troca de 
lâmpadas queimadas 
passaram pelo Par-
que das Araras e Re-
sidencial Jaboticabal. 
A operação continua 
nos bairros da cidade 
e a expectativa é que 
todas as lâmpadas se-
jam trocadas em pou-
cas semanas.

Operação continua em outros bairros da cidade

“O desafi o de colo-
car a casa em ordem é 
muito grande. Encon-
tramos uma cidade 
com graves proble-
mas de iluminação. 
Corremos atrás e, 
aos poucos, estamos 
trocando as mais de 
2.200 lâmpadas quei-
madas. Mais uma vez 
ressalto a importância 
da população ser pa-

ciente nesse momen-
to onde não medimos 
esforços para trocar 
as lâmpadas queima-
das”, afi rma o prefeito 
José Carlos Hori.

Além da troca de 
lâmpadas queimadas, 
a Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos 
continua realizando a 
operação tapa buraco 
e a limpeza da cidade.   

Interessados já podem participar do próximo vestibular

Operação Tapa-buraco visita vários bairros em Jaboticabal

Dando sequência à 
operação que tem como 
objetivo melhorar a ma-
lha viária do município, 
a Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Obras, 
atua em várias regiões 
nesta semana.

Jardim das Rosas, 
Ponte Seca, Santo Antô-
nio, Sorocabano e Co-
lina Verde são alguns 
dos bairros visitados. 
“É um trabalho contí-
nuo que signifi ca muito 

para nossa cidade. Es-
peramos avançar cada 
vez mais e melhorar a 
trafegabilidade para os 
motoristas”, comenta o 
secretário de Obras e 
Serviços Públicos, José 
Carlos Abreu.

Confi ra alguns tre-
chos por onde o tapa-
buraco está passando:

- Rua Alcebíades Fon-
tes Leite 

- Av. Fermo Bellodi x 

Prefeitura segue cronograma de reparos em toda cidade
Rua Julio de Marco

- Av. Francisco A. de 
Oliveira

- Vários pontos da 
Vila Industrial 

- Rua Professor Val-
dir Pedro Morano x Av. 
Ariovaldo Esbaile

- Rua Domingos Sela-
ro

- Rua Getúlio Vargas
- Rua Sebastião Mor-

gatto
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H o r i  i n a u g u r a  c r e c h e  n o 
P a r q u e  d a s  A r a r a s

A Prefeitura de Jabo-
ticabal deu um impor-
tante passo na criação 
de novas vagas em cre-
ches. Foi inaugurada no 
fi nal da tarde da última 
segunda-feira (17), a 
EMEB Mário de Stéfani 
no Parque das Araras.

A creche tem capa-
cidade para 150 crian-
ças. A terraplanagem 
foi iniciada no fi nal 
de 2012 e a conclusão 
aconteceu no início de 
abril, após a prefeitu-
ra quitar débitos com 
a empresa responsável 
pela obra. “Essa entrega 
representa uma vitória 
pessoal. Acompanhei 
o início da terraplana-
gem feita pelos funcio-
nários da Secretaria de 
Obras e, agora, tenho o 
prazer de inaugurá-la. 
A EMEB é fundamental 
para mais vagas aos 
moradores do bairro 
que precisavam andar 
muito para deixar seus 
fi lhos na creche mais 

Desde janeiro, Prefeitura está convocando 770 crianças e zera fi la antiga de espera

próxima”, relembra o 
prefeito José Carlos 
Hori.

“O prefeito Hori con-
quistou os recursos, 
acompanhou o início 
da obra e nada mais 
justo do que agora 
entregá-la à popula-
ção. Um prédio amplo, 
com todo o conforto 
que nossas crianças 
merecem. Todos estão 
de parabéns”, exalta o 
vice-prefeito Vitório de 
Simoni.

Moradora do bairro, 
Aline Helena de Olivei-
ra Singenes, comemo-
ra a abertura da nova 
creche e lembra das di-
fi culdades que os mo-
radores enfrentavam 
para chegar à creche 
mais próxima. “Muitas 
pessoas precisam dei-
xar seus fi lhos na cre-
che para trabalhar. Por 
anos eram obrigados 
a atravessar a margi-
nal, fazendo um traje-
to bastante perigoso. 

Estou encantada com a 
creche e, com certeza, 
minha fi lha vai estudar 
aqui”.

“Tenho que agradecer 
a todos os funcionários 
públicos que trabalha-

ram até a entrega da 
obra, especialmente, 
as profi ssionais que, a 
partir de hoje, estarão 
aqui diariamente cui-
dando de nossas crian-
ças, garantindo forma-

ção de qualidade para 
todos”, declara o secre-
tário de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
Adilson Martins.

O projeto – A nova 
creche está apta a re-

ceber até 150 novos 
alunos. São 1395 m² 
divididos em refeitó-
rio, salas de aula, bloco 
administrativo, dormi-
tórios, pátio coberto e 
área de playground.

“Cidade Linda é Cidade Limpa”: equipes de limpeza 
executam serviços em vários pontos da cidade

As equipes de lim-
peza da Secretaria 
de Obras e Serviços 
Públicos não estão 
dando trégua para 
a sujeira. Com cro-
nograma intenso, 
a operação “Cidade 
Linda é Cidade Lim-
pa” atua para deixar 
Jaboticabal mais 
agradável para to-
dos.

No Parque das 
Araras e na Aveni-
da Carlos Berchieri 
está sendo feito ro-

çamento e pintura 
de guias. Também é 
realizada a limpeza 
de gabiões no Cór-
rego Cerradinho. 
Enquanto isso, os 
bairros Nova Apa-
recida e Vila Indus-
trial também rece-
bem atenção esta 
semana com a lim-
peza de áreas ver-
des.

Na mesma Vila In-
dustrial, uma equi-
pe faz o recolhi-
mento de entulhos 

e terá como próxi-
ma parada o bairro 
Santo Antônio. 

“Temos uma gran-
de demanda e pre-
cisamos da ajuda 
da população nesse 
trabalho. Por isso, 
peço que não jo-
guem entulho em 
terrenos, nem qual-
quer outro tipo de 
sujeira nas ruas”, 
destaca o secretário 
de Obras e Serviços 
Públicos, José Car-
los de Abreu.

Prefeitura convoca mais 60 crianças para creches 
em Jaboticabal

Educação trabalha para zerar fi la de espera até o fi nal do mês
A Secretaria de Edu-

cação convocou nesta 
semana mais 60 crian-
ças que aguardavam 
por vagas em creches. 
O objetivo é zerar a lis-
ta de espera de 2016 já 
na próxima semana.

“Quando assumimos 
em janeiro, tínhamos 
772 crianças esperando 
por vaga. Com muito 
trabalho estamos con-
seguindo reverter esses 
números e, em breve, 

teremos ótimas notí-
cias”, explica o secretá-
rio de Educação, Adil-
son Martins.

Os pais recebem car-
tas informando sobre 
as vagas e se apresen-
tam à secretaria para 
saber em quais unida-
des as vagas foram dis-
ponibilizadas.

Na última segunda-
feira (17), a inaugura-
ção da EMEB Mário de 
Stéfani, no Parque das 

Araras, veio para ajudar 
ainda mais no processo 
de liberação de vagas. 
A creche tem capacida-
de para 150 crianças. A 
terraplanagem foi ini-
ciada no fi nal de 2012 e 
a conclusão aconteceu 
no início de abril, após 
a prefeitura quitar débi-
tos com a empresa res-
ponsável pela obra.

Operação realizada em Jaboticabal não pára
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CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o 
artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade 
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do 
Decreto-Lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de 
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser 
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede 
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 10 de abril de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA

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

Semana do Livro Infantil agita a Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal 
“Júlia Luiz Ruete” esteve 
bastante movimentada na 
semana durante a realiza-
ção da Semana do Livro 
Infantil 2017. Com uma de-
coração que levou os perso-
nagens de Monteiro Lobato 
e Ziraldo pelos jardins e sa-
las de leitura, os visitantes 
puderam interagir com as 

travessuras do Saci-Pererê 
e as maluquices do Menino 
Maluquinho.

A abertura aconteceu na 
terça-feira (18) com a expo-
sição de livros dos escrito-
res homenageados Monteiro 
Lobato e Ziraldo. A progra-
mação seguiu na quarta-fei-
ra (19) com a Feira de Tro-
ca de Livros, que devido à 

Locução: Bala de Prata
Autor: Bala de Prata

Ô Mulher... 
Porque você me chama a toda 

hora no meu telefone!
Quando sai com as amigas, só 

fala no meu nome.
Se está apaixonada, abra de 

uma vez o seu coração e não se 
engane.

Eu te darei todo amor e até o 
meu sobrenome!

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!

A abertura aconteceu na terça-feira (18)
procura foi “esticada” até o 
dia 27.

A programação se encer-
ra com um bate-papo es-
pecial na quinta-feira (27) 
com a escritora Adriana Ro-
drigues Zocca sobre o livro 
REVELANDO PRÍNCIPES E 
PRINCESAS lançado por ela 
e Natália Souza Nogueira e 
que vem com ilustração de 
Deidiane Pereira Prateso.

O bate-papo tem início às 
14h e logo em seguida é a 
vez da Cia Expressão e Arte 
fazer contação de história 
com José Alfredo Teixeira 
Homem.

Trocando livros - A Feira 
de Troca de livros continua 
até o dia 27 de abril, das 
9h30 às 17h e é bastante 
simples. Basta o interessa-
do levar um livro em bom 
estado e escolher um dos tí-
tulos que está à disposição 
na mesa de trocas.

“Nós recebemos muitos 
livros usados que vieram 

em doações para que uti-
lizássemos no projeto Ler 
é Saber! Como são títulos 
muito legais, surgiu a ideia 
de fazer a Feira de Troca, o 
que deu muito certo”, expli-
ca José Mário de Oliveira, 
diretor de Cultura do muni-
cípio.

Ler é Saber! - O Projeto 
Ler é Saber é uma parceria 
da Prefeitura de Jabotica-
bal com o Lions Clube de 
Jaboticabal e consiste em 
receber doações de livros 
usados que normalmente 
seriam descartados como 
material reciclado e colocá-
los à disposição da popula-
ção. “Na verdade estamos 
fazendo uma reciclagem, 
que em vez de ser apenas 
de material, passa a ser de 
conhecimento. O livro que 
poderia ser perdido no lixo 
ou em reciclagem de papel, 
ganha novos donos e novos 
leitores”, diz o diretor de 
Cultura.

Jaboticabal inicia campanha de vacinação contra gripe
Professores passam a fazer parte dos grupos contemplados

Foi iniciada na segunda-
feira (17) a 19ª Campanha 
Nacional de Vacinação Con-
tra a Infl uenza, promovida 
pelo Ministério da Saúde – 
MS. Em Jaboticabal, a Secre-
taria de Saúde está prepara-
da para vacinar cerca de 20 
mil pessoas de grupos priori-
tários, até 26 de maio, último 
dia da campanha.

Integram o público-alvo, 
pessoas a partir de 60 anos, 

crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos (quatro 
anos, 11 meses e 29 dias), 
trabalhadores de saúde, pro-
fessores das redes pública e 
privada, gestantes e puérpe-
ras (até 45 dias após o parto).

“A gente vai incluindo gra-
dativamente os grupos que 
serão contemplados com a 
vacina devido à quantidade 
de doses que o MS distribui-
rá”, explica a coordenadora 

do Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Etapas
De 17 a 24 de abril serão 

contemplados os trabalha-
dores de saúde pública e 
privada e idosos (60 anos ou 
mais).

A partir de 24 de abril de-
vem vacinar-se gestantes, 
puérperas, crianças de seis 
meses a menores de cinco 
anos (4 anos, 11 meses e 29 
dias).

Do dia 2 de maio em dian-
te será a vez dos portadores 
de doenças crônicas. É im-
portante apresentar ao servi-
ço de saúde uma solicitação 
do médico que acompanha 
o caso ou a receita da medi-
cação que comprova o uso 
contínuo devido à doença 
crônica.

A partir de 8 de maio serão 
benefi ciados professores dos 
setores público e privado.

No dia 13 de maio será re-

alizado o Dia “D”.
Os integrantes dos grupos 

devem procurar uma das uni-
dades abaixo, das 8h às 17h.

Ciaf I “Luiz Alberto Ber-
nal” - Praça Saul Borsari, s/n 
- Santa Luzia

Ciaf III “Amadeu Lessi” - 
Avenida Duque de Caxias, nº. 
2000 - Sorocabano

Ciaf IV “Antonio Ricardo 
Benatti” - Rua Djalma Aleixo 
de Souza, nº. 499 - COHAB II

Ciaf V “Aurélio Niero” - Rua 
Aurélio Migliori, nº. 100 - Jar-
dim Santa Rosa

Ciaf VI “Gino Bassi” - Rua 
Jornalista Cláudio Luiz Ber-
chieri, s/n - Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” - Rua 
São João, 3051, Conjunto Ha-
bitacional Ulisses Guimarães

Ciaf Lusitânia - Avenida An-
gelo Ulian Filho, s/n

Ciaf Córrego Rico - Aveni-
da Manoel Barbosa, s/n

ESF “Tereza Noronha” - Rua 
Rita Ribeiro, 10 – Cohab I

Jaboticabal vence mais uma na Taça EPTV de Futsal

A equipe masculina de 
futsal, de Jaboticabal, se-
gue vencendo e conven-
cendo. Com mais uma 
boa apresentação, o time 
comandado pelo técni-

GAZETA ESPORTES
Equipe superou Guaíra por 2 a 0

co Poto bateu Guaíra por 
2 a 0, em jogo realizado 
na noite de segunda-feira 
(17), no Ginásio de Es-
portes “Baby Barioni”, em 
Monte Alto.

Os gols da partida fo-
ram marcados por Tiagui-
nho e Renan, no segundo 
tempo. “Foi um jogo difi -
cílimo, enfrentamos uma 
equipe muito competiti-

va. Nossos meninos mos-
traram mais uma vez sua 
força e podemos sair de 
quadra com mais uma vi-
tória”, contou o diretor do 
Departamento de Espor-
tes de Jaboticabal, José 
Luiz Moiteiro.

Com a vitória, Jabotica-
bal avançou às quartas de 
fi nal e aguarda o fechamen-
to da rodada para conhecer 
o próximo adversário. 

A noite ainda teve a go-
leada de Ituverava por 4 
a 1 contra Pradópolis e o 
empate no tempo normal 
entre Colômbia e Cajuru, 
1 a 1. Nos pênaltis, Cajuru 
venceu por 2 a 0.
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CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 - R$
Ativo 2016 2015
Ativo circulante 8.080.112 5.925.288
Caixa e equivalentes de caixa 975.469 923.370
Contas a receber 1.953.159 1.794.313
Estoques 408.337 401.764
Adiantamentos 4.414 2.296
Outros créditos 4.738.733 2.803.545
Ativo não circulante 14.399.421 14.133.809
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 174.246 47.236
Imobilizado 14.225.175 14.086.573
Total do ativo 22.479.533 20.059.097
Passivo e patrimônio líquido 2016 2015
Passivo circulante 13.459.853 9.837.630
Empréstimos e fi nanciamentos 109.870 109.870
Prestadores de serviços a pagar 173.419 173.896
Fornecedores 875.152 695.832
Tributos e contribuições a recolher 11.338.246 7.935.357
Obrigações com pessoal 265.700 264.598
Provisões de férias e encargos 609.979 597.169
Outros débitos 87.487 60.908
Passivo não circulante 18.302.656 18.796.237
Empréstimos e fi nanciamentos 469.880 469.880
Fornecedores 1.225.253 1.221.988
Tributos e contribuições a recolher 5.419.273 8.184.222
Tributos diferidos 3.900.164 3.922.318
Outros débitos 3.298.676 3.411.490
Provisão para demandas judiciais 3.989.410 1.586.339
Patrimônio líquido (  9.282.976) (  8.574.770)
Capital social 4.530.263 4.530.263
Ajuste de avaliação patrimonial 7.570.909 7.613.912
Prejuízos acumulados (21.384.148) (20.718.945)
Total do passivo e patrimônio líquido 22.479.533 20.059.097

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS, 
PARECER DA AUDITORIA E PRINCIPAIS FATOS ADMINISTRATIVOS, 

ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS E 
ADMINISTRADORES NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA

Paulo Miki Junior - Presidente
Alberto José Beltrame Nogueira - Vice-Presidente

Técnico Contabil: Alberto Fernandes Castilho - CRC 1SP103737/O-9

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2016 e 2015 - R$
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício (   708.274) (1.566.246)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício às
 disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
 Ajustes de exercícios anteriores 68 (            68)
 Depreciações 557.043 469.106
 Valor residual das baixas do ativo imobilizado - 601.189
 Provisão (reversão) para demandas judiciais 2.403.070 (   875.537)
 Tributos diferidos (     22.153) (   232.383)
Prejuízo do exercício ajustado 2.229.754 (1.603.939)
Variações ativos/passivos:Aumento contas receber (   158.846) (   504.014)
 Aumento nos estoques (       6.573) (   123.435)
 (Aumento) redução em adiantamentos (       2.118) 3.010
 Aumento em outros ativos (2.062.198) (2.751.505)
 Aumento em fornecedores e
  prestação de serviços a pagar 182.108 563.184
 Aumento em tributos e contribuições a recolher 637.940 5.402.112
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva Ajuste de avaliação Prejuízos 
 - R$ social de capital avaliação patrimonial acumulados Total
Saldos em 1 º de janeiro de 2015 4.530.263 702.708 8.065.007 (20.306.434) (7.008.456)
Ajustes de exercícios anteriores - - - (              68) (            68)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - (   683.478) 683.478 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 232.383 (     232.383) -
Prejuízo do exercício - - - (  1.566.246) (1.566.246)
Transferência da reserva de capital para prejuízos acumulados - (702.708) - 702.708 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 4.530.263 - 7.613.912 (20.718.945) (8.574.770)
Ajustes de exercícios anteriores - - - 68 68
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - - (     708.274) (   708.274)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.530.263 - 7.570.909 (21.384.148) (9.282.976)

Demonstrações dos Resultados Exercícios - R$ 2016 2015
Receitas operacionais de assistência à saúde 15.300.062 13.530.790
Receita com SUS 3.215.216 3.039.379
Receita operacional bruta 18.515.278 16.570.169
(-) Impostos incidentes sobre faturamento (     904.583) (     796.395)
Receita operacional líquida 17.610.695 15.773.774
Custos serviços prestados assistência à saúde (  4.859.683) (  4.467.159)
Lucro bruto 12.751.012 11.306.615
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (12.343.516) (10.497.908)

Outras receitas operacionais 640.749 671.232
Lucro (prejuízo) antes do resultado fi nanceiro 1.048.245 1.479.939
Receitas fi nanceiras 6.236 349
Despesas fi nanceiras (1.784.908) (3.278.917)
 (1.778.672) (3.278.568)
Prejuízo antes da tributação (   730.427) (1.798.629)
Diferido: Imposto de renda 16.288 170.870
Contribuição social 5.865 61.513
Prejuízo do exercício (   708.274) (1.566.246)
Prejuízo por ação (         0,12) (         0,26)
 Aumento em obrigações com pessoal
  e provisão de férias e encargos 13.912 106.418
 (Redução) aumento em outros débitos (     86.235) 364.234
Disponibilidades líquidas geradas
 nas atividades operacionais 747.744 1.456.065
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado (   695.645) (   813.237)
Disponibilidades líquidas aplicadas
 nas atividades de investimentos (   695.645) (   813.237)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos:
Variação dos empréstimos e fi nanciamentos - 185.206
Disponibilidades líquidas geradas
 pelas atividades de fi nanciamentos - 185.206
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 52.099 828.034
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 975.469 923.370
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 923.370 95.336
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 52.099 828.034

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
2ª VARA
Praça do Café s/n, ., Aparecida - CEP 14887-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução
Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Púb Municipais de Jaboticabal

Cooperserv
Executado: José Antonio Moreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11

O(A) Doutor(a) Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Jaboticabal, da
Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e
Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os autos da Ação de Execução de Título
Extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL-COOPERSERV contra JOSÉ
ANTONIO MOREIRA, feito nº 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11 - 2ª
Vara Cível. Assim, constando dos autos que o executado JOSÉ ANTONIO MOREIRA,
brasileiro, CPF nº 167.087.738-80 e RG nº 27.269.536-1, encontra-se em lugar incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica o mesmo devidamente CITADO,
para que dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do Código de
Processo Civil, no valor de R$4.788,58 (quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos), devidamente atualizado na data de seu efetivo pagamento,
acrescido das custas processuais a serem calculadas e de honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s)
executado(a,s) efetue o pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba
honorária será reduzida pela metade (artigo 652-A, § único do Código de Processo Civil)
ou, querendo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens
quanto bastem à satisfação do crédito, ficando ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para
que, querendo, apresente(m) EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS
(art. 738, do Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito do
exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução,
inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado, através de Advogado,
requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de
Processo Civil). E, para que chegue ao conhecimento de todos, em especial do executado
JOSÉ ANTONIO MOREIRA, é expedido o presente edital com prazo de trinta (30) dias,
que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Jaboticabal, 24 de março de
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 116,72 M2 - TAQUARITINGA - SP
• • Taquaritinga - SP. Bairro Ipiranga. Rua Francisco Mesquita, 12. Casa e edícula. Áreas totais: terr. 300m² 
e constr. 240m². Matr. 7.790 do RI local. Obs.: Ocupada. (AF)
Lance Mínimo: R$ 99.900,00

Tel.: (11) 2464-6464 - Carolina Lauro Sodré Santoro - Leiloeira Oficial - JUCESP nº 758 

LEILÃO ONLINE 
Dia 25 de abril de 2017, às 13 horas

 À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE OS SITES - WWW.BRADESCO.COM.BR E WWW.SODRESANTORO.COM.BR 

Torneio 1º de Maio tem 
cinco jogos no domingo (23)

Para a alegria dos aman-
tes do futebol, o tradicional 
Torneio 1º de Maio, realizado 
pelo Departamento de Es-
portes de Jaboticabal, volta 
na manhã de domingo (23), 
após paralisação de Páscoa. 
As equipes prometem muita 
disputa nos cinco jogos que 
serão realizados no campo 
do bairro Jardim das Rosas.

“O pessoal gosta mui-
to deste torneio e ninguém 
quer perder. Será uma ma-
nhã muito gostosa tanto para 
quem vai jogar, quanto para 

Competição será retomada após feriado de Páscoa

quem vai assistir”, comenta o 
diretor do Departamento de 
Esporte de Lazer, José Luís 
Moiteiro. 

Confi ra abaixo os confron-
tos:

1º jogo - 8h00 - Biofarm x 
Total Health

2º jogo - 8h40 - Correios x 
Prefeitura

3º jogo - 9h20 - Professo-
res x B. Tobate

4º jogo - 10h - Oxiquímica 
A x Martins Cruz

5º jogo - 10h40 - CCM A x 
Vencedor 1º jogo

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 676, DE 18 DE ABRIL DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 17 de abril de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga o título de Cidadão Jaboticabalense 
Professor Doutor AGENOR CORTARELLI e dá 
outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich

Art. 1º. Fica outorgado ao Professor Doutor AGENOR CORTA-
RELLI o título de Cidadão Jaboticabalense.

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão So-
lene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 
pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente 
Decreto-Legislativo correrão por conta de verba própria consignada 
em orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 18 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 30/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 09/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 677, DE 18 DE ABRIL DE 2017.

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada 
dia 17 de abril de 2017, aprovou e nos termos 
do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Outorga Título de Cidadã Jaboticabalense à 
Dra. Fátima Cristina Rodrigues Camacho e dá 
outras providências. 

Autoria: Ednei Valencio

Art. 1º. Fica outorgado o Título de Cidadã Jaboticabalense à 
Sra. Fátima Cristina Rodrigues Camacho.

Art. 2º. A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão So-
lene na Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada 
pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução do presente De-
creto Legislativo correrão por conta de verba própria consignada em 
orçamento vigente.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Jaboticabal, 18 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 33/2017) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 10/2017) 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESA HOMOLOGADA: SMARAPDINFORMÁTICA LTDA 
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2017
OBJETO: Locação de uma solução informatizada de Gestão 

Pública, contemplando licenças de uso, serviços de implantação, trei-
namento para capacitação de pessoal técnico, conforme especifi ca-
ções constantes no edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 161.000,00 (cento e ses-
senta e um mil reais)

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: SMARAPDINFORMÁTICA LTDA
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 01/2017
OBJETO: Locação de uma solução informatizada de Gestão 

Pública, contemplando licenças de uso, serviços de implantação, trei-
namento para capacitação de pessoal técnico, conforme especifi ca-
ções constantes no edital e seus anexos.

VALOR DO CONTRATO: R$ 161.000,00 (cento e sessenta e 
um mil reais)

DATA DO CONTRATO: 20/04/2017

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cum-

primento / Execução

Exeqüente: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Púb Munici-
pais de JaboticabalCooperserv

Executado: José Antonio Moreira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
PROCESSO Nº 0008278-10.2011.8.26.0291 - Ordem nº 1420/11

O(A) Doutor(a) Andrea Schiavo, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do 
Foro de Jaboticabal, da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório do 2º Ofício se 
processam regularmente os autos da Ação de Execução de Título Extraju-
dicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JABOTICABAL-COOPERSERV 
contra JOSÉ ANTONIO MOREIRA, feito nº 0008278-10.2011.8.26.0291 
- Ordem nº 1420/11 - 2ª Vara Cível. Assim, constando dos autos que o exe-
cutado JOSÉ ANTONIO MOREIRA, brasileiro, CPF nº 167.087.738-80 e 
RG nº 27.269.536-1, encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido 
o presente edital, pelo qual fi ca o mesmo devidamente CITADO, para que 
dentro do prazo legal de TRÊS (03) DIAS, efetue o pagamento do débito 
reclamado no pedido inicial, nos termos dos arts. 652 e 652-A, ambos do 
Código de Processo Civil, no valor de R$4.788,58 (quatro mil setecentos e 
oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizado na 
data de seu efetivo pagamento, acrescido das custas processuais a serem 
calculadas e de honorários advocatícios fi xados em 10% (dez por cento) 
do valor do débito, conforme pedido inicial. Caso o(a,s) executado(a,s) 
efetue o pagamento integral do débito no prazo acima assinalado, a verba 
honorária será reduzida pela metade (artigo 652-A, § único do Código de 
Processo Civil) ou, querendo, nomeie bens à penhora, sob pena de lhe se-
rem penhorados tantos bens quanto bastem à satisfação do crédito, fi cando 
ainda devidamente INTIMADO(A)(S), para que, querendo, apresente(m) 
EMBARGOS dentro do prazo legal de QUINZE (15) DIAS (art. 738, do 
Código de Processo Civil), ou, neste mesmo prazo, reconhecido o crédito 
do exequente e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executa-
do, através de Advogado, requerer seja admitido a pagar o restante em até 
6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
(um por cento) ao mês (art. 745-A, do Código de Processo Civil). E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, em especial do executado JOSÉ 
ANTONIO MOREIRA, é expedido o presente edital com prazo de trinta 
(30) dias, que será publicado e afi xado na forma da lei. NADA MAIS. 
Jaboticabal, 24 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006,

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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VENDE-SE
Vendo terreno na Rua José Boverio, nº 131 

Bairro Morada Nova
Valor abaixo do preço de mercado

Contato: (16) 9.9330-2113
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Nota de repúdio: 
irresponsabilidade nas redes sociais

A Prefeitura de Jaboti-
cabal lamenta o boato ir-
responsável espalhado na 
noite de terça-feira (18). 
Um vídeo e um áudio rapi-
damente tomaram conta 
do WhatsApp e Facebook, 
afi rmando que funcioná-
rios e agentes públicos 
cometeram um crime am-
biental. O vídeo não foi 
gravado em Jaboticabal 
mas, de forma maldosa, 
aponta crimes graves a 
autoridades e servidores 
públicos, denegrindo a 
imagem da cidade. 

Para nós, a rede social 
é espaço de diálogo, um 

“ponto de encontro” do 
poder público e a popu-
lação. Por aqui, ouvimos 
sugestões, respondemos 
dúvidas, encaminhamos 
pedidos, divulgamos in-
formações, ouvimos e 
aprendemos muito com 
as críticas. É um espaço 
democrático, que deve 
ser usado de forma res-
ponsável, educada e sau-
dável. Afi nal, acusações 
infundadas não devem 
ser disseminadas de for-
ma irrestrita nas redes 
sociais – além de ser cri-
me. 

O Departamento Jurí-

dico da Prefeitura já está 
tomando todas as me-
didas judiciais cabíveis 
para inibir a propagação 
de denúncias falsas pela 
internet. E, mais uma vez, 
faz um alerta sobre o pe-
rigo ao compartilhar in-
formações falsas, criando 
uma devastadora onda de 
boatos maldosos contra 
pessoas inocentes. 

Essa é uma ação que 
acontece em outro esta-
do. Assista o vídeo origi-
nal no link 

https://www.youtu-
be.com/watch?v=pOF-
gaOQGZM&app=desktop


