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Banco do Povo de Jaboticabal 
bate recorde de fi nanciamentos 

no mês de maio
Foram emprestados quase R$ 

100 mil em créditos na unidade
O Banco do Povo Paulista (BPP) 
de Jaboticabal segue atingindo 
bons resultados em 2017. Após 
registrar no primeiro trimestre 

aumento de 133% na liberação 
de recursos, em comparação ao 
ano anterior, o banco alcançou 
mais um resultado expressivo 

no ano: quase R$ 100 mil foram 
liberados apenas em maio.
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Cães e gatos vacinados contra 
a raiva

Campanha foi prorrogada por 
mais quinze dias

Os proprietários de cães e gatos 
de Jaboticabal ganharam mais 
uma chance de preveni-los da 

raiva. Até sexta-feira (02), o 
Departamento de Vigilância de 

Vetores e Zoonozes continuou 
aplicando a vacina antirrábica 

gratuitamente.
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Serviços de limpeza e tapa-
buraco prosseguem em 

Jaboticabal
Programa “Cidade Linda é 

Cidade Limpa” dá nova cara 
ao município

A Secretaria Municipal de 
Obras está com várias equipes 
empenhadas nos serviços de 
limpeza e tapa-buraco pela 
cidade. O conjunto de ações 

faz parte do programa “Cidade 
Linda é Cidade Limpa”, que 
desde janeiro dá uma cara 

nova a Jaboticabal.
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Escola Paulo Freire recebe 
carreta do Cinemóvel Carrefour

Mostra itinerante já exibiu 
produções que tratam da 

importância da valorização da 
diversidade para mais de 8,6 mil 

pessoas, a maioria estudantes 
do ensino fundamental
A próxima semana será 

especial para um grupo de 
300 alunos da EMEB Paulo 

Freire. Nos dias 8 e 9 de junho, 
eles participarão do projeto 
Cinemóvel Carrefour, que 

levará sessões de cinema para 
alunos do Ensino Fundamental 

I e II.
Pág. 05

Distrito Industrial: alienação 
de lotes para novas empresas 

acontece em 5 de junho
Sete espaços serão 

disponibilizados para os 
empresários interessados

A nova concorrência pública 
para a alienação de lotes 
localizados no Núcleo de 

Desenvolvimento Integrado 
“José Aparecido Tomé” - Distrito 

Industrial acontece em 05 
de junho, às 09h. O Distrito 
está localizado em posição 

estratégica para escoamento 
da produção, às margens da 

Rodovia Brigadeiro Faria Lima – 
SP 326, na altura do Km 342.
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Bolsa Família: equipe faz 
operação no condomínio 

Vida Nova II
Recadastramento é 

fundamental para continuar 
recebendo o benefício

A secretaria de Assistência 
Social continua empenhada 
no recadastramento do Bolsa 

Família em Jaboticabal. 
Na terça (30) e quarta-feira 

(31), uma equipe atendeu no 
condomínio Vida Nova II.
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Biblioteca 
Municipal 

recebe o escritor 
Caio Riter

CULTURA
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Geoprocessamento 
abre novas 

oportunidades 
no mercado de 

trabalho
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Jaboticabal recebe 4º secretário de Estado 
no ano e volta a ser liderança regional 

Cidade foi sede de evento regional do Programa Município VerdeAzul
Aos poucos Jaboticabal 

está retomando a confi ança e 
já fi gura como referência re-
gional. Em apenas cinco me-
ses, o governo Hori demons-
tra que articulação política 
não é mais problema para o 
município. Na manhã da úl-
tima quinta-feira (1º), Jabo-
ticabal recebeu o Secretário 
de Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, o quarto secretário de 
Estado que visita a cidade em 
apenas cinco meses.

Concerto do maestro João Carlos Martins 
não terá ingressos antecipados

Jaboticabal recebe nes-
te sábado (03), a apre-
sentação do Maestro 
João Carlos Martins com 
o concerto “Na Roda com 
o Maestro – Uma home-
nagem a Johann Sebas-
tian Bach”. A apresenta-
ção única acontece na 
Conha Acústica, às 20h. 
Quem desejar, pode en-
tregar um agasalho, um 
litro de leite ou um kg de 
alimento não perecível.

É importante chegar cedo para garantir um lugar

Fundo Social abre inscrições para cursos 
de informática

Estão abertas as inscri-
ções para os cursos de 
informática do Fundo So-
cial de Solidariedade. As 
aulas começam em 16 de 
junho no prédio do Super 
Acessa. Serão cinco alunos 
por turma com duração de 
três meses.

Os interessados devem 
procurar o Fundo Social 
de Solidariedade na Aveni-
da Major Glicério, 276, no 
Centro.

Além do curso de informática básica, Fundo Social também oferece curso de manutenção de computadores

Parceria entre DEL e Academia DBF disponibiliza 
aulas gratuitas de Muay Thai

Aulas acontecem duas vezes por semana no Ginásio de Esportes do Jatubá, no Jardim Paulista; vagas são limitadas

Uma parceria entre o De-
partamento de Esportes e 
Lazer e o Centro de Trei-
namento DBF disponibi-
liza, a partir da segunda 
quinzena de junho, aulas 
gratuitas de Muay Thai no 
Ginásio do Jatobá.

As inscrições aconte-
cem no local das aulas, 
nos dias 15 e 17 de ju-
nho. “Crianças a partir de 

seis anos, adolescentes e 
adultos de ambos os sexos 
podem participar das au-
las. Além da disciplina das 
artes marciais, os partici-
pantes também praticarão 
um esporte que propicia 
bem-estar e qualidade de 
vida”, afi rma o diretor do 
DEL, José Luiz Moiteiro.
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FIQUE SABENDO
Geoprocessamento abre novas 

oportunidades no mercado de trabalho

Com o desenvolvimen-
to de novas tecnologias, o 
mercado de trabalho tem se 
transformado rapidamente 
e exigido profi ssionais cada 
vez mais especializados. É 
o caso do geoprocessamen-
to, conjunto de tecnologias 
que coleta e sistematiza da-
dos de coordenadas e loca-
lidades para o desenvolvi-
mento constante de novas 
aplicações. 

A ferramenta infl uencia 
de maneira crescente as 
áreas de cartografi a, aná-
lise de recursos naturais, 
transportes, comunicações, 
energia e também o plane-
jamento urbano e regio-
nal. “O geoprocessamento 
é considerado uma análise 
técnica do espaço geográfi -
co e principal instrumento 
de apoio à gestão ambien-
tal”, explica o docente João 
Teixeira Neto, da área de 
meio ambiente do Senac Ja-
boticabal. 

Área inovadora 
busca profi ssionais 
qualifi cados; 
docente do Senac 
Jaboticabal orienta 
sobre a carreira

Objetivo da ação 
foi o de orientar os 
pacientes na escolha 
dos alimentos a 
partir da leitura 
das informações 
nutricionais

Consumidores 
ainda concorrem a 
dezenas de vales-
compras além de 
tablets e celulares 
na Promoção 
Prêmios o Ano 
Inteiro do Comércio 
de Jaboticabal

Amplamente utilizado 
para verifi car a vulnerabili-
dade de aquíferos, mapear 
áreas degradadas, orientar 
a escolha da melhor locação 
para obras de saneamento e 
até mesmo monitorar a qua-
lidade de água em reserva-
tórios, o geoprocessamento 
engloba métodos como o 
Sensoriamento Remoto (SR), 
o Sistema de Informação 
Geográfi ca (SIG) e o Sistema 
de Posicionamento Global 
(GPS). “Sua utilidade abran-
ge ainda pesquisas científi -
cas de todas as áreas profi s-
sionais”, diz o docente.

Mesmo com tanta tecno-
logia à disposição, quan-
do o geoprocessamento é 
aplicado em uma pesquisa, 
por exemplo, ainda existe 
a necessidade de ir a cam-
po para analisar as infor-
mações que estão sendo 
obtidas. Por esse motivo, 
somente um profi ssional 
qualifi cado poderá estabe-
lecer essa conexão e anali-
sar corretamente os dados 
fornecidos pela ferramenta.

Qualifi cação
Com o objetivo de aper-

feiçoar profi ssionais para 
o uso da técnica, o Senac 
Jaboticabal está com ins-
crições abertas para o cur-
so Geoprocessamento para 
Planejamento e Gestão Am-
biental, com duração de 32 
horas.  

Durante as aulas serão 
abordados conceitos bási-

cos de cartografi a, sensoria-
mento remoto e sistemas 
de informações geográfi -
cas, como também instru-
mento de apoio à gestão 
ambiental. 

“A atuação desse pro-
fi ssional inclui áreas de 
administração municipal, 
empresas de engenharia e 
de sistemas de análises am-
bientais. Com o geoproces-
samento a função agrega 
um importante aliado nas 
etapas de levantamento de 
dados, diagnóstico do pro-
blema, tomada de decisão, 
planejamento, projeto, exe-
cução de ações e medição 
dos resultados”, fi naliza 
João. 

Os interessados no cur-
so devem conferir os pré-
requisitos pelo portal www.
sp.senac.br/jaboticabal, no 
qual as inscrições também 
podem ser realizadas. Mais 
informações pelo telefone 
(16) 3209-2800 ou pessoal-
mente na instituição. 

Serviço:
Geoprocessamento para 

Planejamento e Gestão Am-
biental 

Data: aos sábados, de 10 
de junho a 5 de agosto

Horário: 8h30 às 12h30
Informações: www.

sp.senac.br/jaboticabal ou 
(16) 3209-2800

Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

maio, 831 - Centro

Comércio de Jaboticabal vai 
sortear um carro zero KM em 2017

Unimed Jaboticabal inova e presta orientação 
nutricional a pacientes durante as compras

Aciaja, CDL, Sinco-
mércio, Senac, Unimed 
e Prefeitura de Jabotica-
bal lançaram, em 2017, 
a Promoção Prêmios o 
Ano Inteiro do Comér-
cio de Jaboticabal, que 
vai sortear prêmios 
como vales-compras, 
celulares, tablets e, em 
dezembro, um carro 
zero KM para os con-
sumidores. Os sorteios 
serão divididos em cin-
co datas comemorati-
vas durante o ano.

A promoção já reali-

A Unimed Jaboticabal 
convidou, na terça-feira 
(30), um grupo de pacien-
tes do Serviço de Medici-
na Preventiva (Sempre) 
para orientá-los durante 
as compras de alimentos. 
A ação, realizada no Su-
permercado da Nova, em 
Jaboticabal, teve como 
objetivo ensinar os parti-
cipantes a interpretarem 
informações nutricionais 
dos rótulos e ajuda-los 
na escolha dos produtos 
mais saudáveis.

A atividade foi con-
duzida pelas nutricio-
nistas Michela Martins e 
Luciana Torquato e pela 
psicóloga Solange Silva. 
Elas forneceram uma lis-
ta típica de supermerca-
do que incluiu diversos 
alimentos, como queijo, 
macarrão, biscoito e re-
frigerante. A partir dela, 
os pacientes foram às 
prateleiras e passaram a 
examinar os rótulos, ano-
tando as informações nu-
tricionais para avaliar os 

zou, no Dia das Mães, 
o primeiro sorteio de 
20 vales-compras de 
R$ 500 cada. A próxi-
ma data comemorativa 
é o Dia dos Namorados, 
que vai sortear quatro 
celulares no dia 14 de 
junho. Além disso, o ca-
lendário da promoção 
do comércio prevê sor-
teios no Dia dos Pais, 
das Crianças e Natal, 
que vai contar com uma 
programação especial 
em 2017.

Além do sorteio de 
muitos prêmios, a Pro-
moção Prêmios o Ano 
Inteiro do Comércio de 
Jaboticabal lançou uma 
programação cultural 
com ofi cinas, gincanas, 
workshops, sessão saú-
de, palestras e shows 
de música.

Na segunda, 29 de 
maio, o Senac recebeu 

benefícios ou prejuízos 
oferecidos pelos alimen-
tos.

Para Michela, a infor-
mação correta é essencial 
para que o paciente pos-
sa fazer escolhas acerta-
das na hora das compras. 
“O alimento light, por 
exemplo, apresenta uma 
redução de 25% ou mais 
em itens como caloria, 
gordura ou sódio, entre 
outros. Já o diet, indica 
que determinado compo-
nente nutricional é total-
mente retirado daquele 
produto, como o açúcar”, 
afi rma.

Os pacientes identifi -
caram, por exemplo, que 
uma marca de gelatina 
diet apresenta em suas 
informações nutricionais 
mais sódio do que a gela-
tina comum. “Nesse caso, 
o paciente com pressão 
alta deve preferir a co-
mum, e um paciente dia-
bético deve optar pela 
diet”, reforça a nutricio-
nista.

Os pacientes partici-
pantes aprovaram a ini-
ciativa. “É ótimo poder 
realizar esse tipo de ati-
vidade. Eu não tenho o 
hábito de ler o rótulo dos 
alimentos, mas vi que é 
muito importante com-
parar as informações, 
como dos alimentos in-

o Workshop: Vitrinis-
mo – Dia dos Namora-
dos, abrindo a progra-
mação cultural da data 
comemorativa, que será 
completada na próxima 
semana com a Quinta 
no Museu (especial com 
músicas do Dia dos Na-
morados), ofi cina de 
sugestões de presentes, 
de artesanato e de culi-
nária, quiz para casais, 
palestra sobre Educa-
ção Sexual e testes rápi-
dos de DSTs.

A participação em to-
das as atividades é gra-
tuita e aberta à popu-
lação. A programação 
completa você confere 
no site da Aciaja (acia-
ja.com.br). Para mais 
informações entre em 
contato com o Senac, 
pelo telefone (16) 3209-
2800, ou com a Aciaja: 
(16) 3202-0315.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A BRENO EDUARDO DE ARAÚJO e 
MARCELA GOMES DE ARAÚJO
(Prenotação 154.618 de 08/03/2017)

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

                       FAZ SABER a Breno Eduardo de Araújo, RG nº 41.479.721-8-SSP/SP, CPF nº 
365.151.298/31, operador de câmeras, e sua mulher Marcela Gomes de Araújo, RG nº 43.076.772-
9-SSP/SP, CPF nº 332.504.398/43, auxiliar de escritório, ambos 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 Professor Romário Gouveia, número 142 Nova Jaboticabal (endereço constante da matrícula 
do imóvel), que nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômi-
ca Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento imobiliário nº 144440248484, garantido 
pela alienação fi duciária, registrada sob nº 05 na matrícula nº 36.399, que grava o imóvel situado na 
Rua Vitório Brendolan, número 260, vem lhes notifi car para cumprimento das obrigações contratuais 
principais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas vencidas números 40, 41 e 42, apurado 
pela credora até o dia 06/03/2017, no valor total de R$4.696,27 (quatro mil, seiscentos e noventa e 
seis reais e vinte e sete centavos), sujeito 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.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS a comparecerem no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na Avenida Major Novaes nº 535, centro, telefone 
(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$479,62 (quatrocentos e setenta 
e nove reais e sessenta e dois centavos), referente as custas com a notifi cação extrajudicial, no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cientifi cados de que o não cumprimento da obri-
gação no prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel, nos termos do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma que, com este ato, perdem 
V.Sªs. a propriedade do imóvel em favor 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. Jaboticabal, 18 de 
maio de 2017. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:   
 JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

tegrais e normais, por 
exemplo”, avalia a dona 
de casa Andreia Miranda 
Ferreira.

“Esse tipo de ação aju-
da a identificar os ali-
mentos de forma muito 
personalizada, confor-
me a minha necessi-
dade. Se você precisa 
controlar a pressão, é 
fundamental verificar 
a quantidade de sódio 
dos alimentos”, ressal-
ta o analista de sistema 
Adilson Sebastião, que 
participou da visita. “Eu 
não tinha o costume de 
olhar os rótulos. Como 
preciso controlar peso e 
pressão, a partir de ago-
ra vou poder fazer uma 
análise mais completa 
do que eu consumir”, 
completa.

Diferencial
Promover atividades 

em ambientes abertos, 
fugindo da rotina do dia a 
dia, é o diferencial que a 
Unimed Jaboticabal apre-
senta a seus pacientes, 
na avaliação da empresá-
ria Andreia Mendes Me-
renda. “Às vezes, vamos 
a uma praça, ou a um lu-
gar aberto, e esse tipo de 
descontração, saindo da 
formalidade, ajuda a as-
similar as orientações de 
forma mais efi caz”, afi r-
ma.
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Agricultura rima com Meio Ambiente

Em 5 de junho, comemora-
se o Dia Mundial do Meio Am-
biente, Dia Nacional da Reci-
clagem e Dia da Ecologia no 
Brasil.

No Estado de São Paulo, ce-
lebramos a data com orgulho 
porque temos certeza de que 
caminhamos na direção cor-
reta para unir conservação 
da natureza com aumento 
de produtividade e geração 
de renda. Iniciativas como o 
Boletim Técnico “Recomenda-
ções Gerais para Conservação 
do Solo e Água na Cultura de 
Cana-de-açúcar”, com atua-

fl ores ornamentais. Estudos 
que resultam ainda em carra-
paticidas à base de alecrim, 
como desenvolvido pela nos-
sa Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 
(Apta). É uma alternativa sus-
tentável ao uso de produtos 
químicos, que deixam resídu-
os no leite e na carne a serem 
consumidos pela população.

Desenvolvemos também 
um sistema que garante sa-
nidade ao solo dispensando 
o uso de agentes químicos 
ao utilizar a solarização. A 
própria luz do sol garante a 
sanidade ao solo, que pro-
duz mais por ser saudável e 
não colide com a conserva-
ção ambiental isto é um dos 
métodos que integra o nosso 
PROSAF – Programa de Sani-
dade para Agricultura Fami-
liar.

Para o uso adequado de 
agroquímicos, desenvolve-
mos o Programa Aplique 
Bem, do Instituto Agronômi-
co (IAC), que em uma década 
treinou 55 mil trabalhadores 
rurais, gratuitamente, para 
a realização de aplicação de 

lizações na legislação, nos 
conceitos de classifi cação 
varietal e nas práticas do seg-
mento da cana elaborada por 
um grupo técnico da Pasta.

Nossa preocupação com 
os recursos hídricos inclui 
também fi nanciamentos que 
proporcionam a troca de 
equipamentos de irrigação. 
O produtor que quer moder-
nizar sua maneira de irrigar, 
tornando-a mais efi ciente e 
ambientalmente correta, con-
ta com linha de fi nanciamen-
to do Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista (Feap) 
– com até R$ 200 mil para a 
construção isolada de poços 
artesianos ou semi-artesianos 
e até R$ 500 mil para a aqui-
sição e/ou modernização de 
equipamentos de irrigação. O 
prazo de pagamento é de até 
8 anos, inclusa a carência de 
até 3 anos.

O produtor pode também 
contar com as tecnologias de 
controle biológico como os 
ácaros-predadores do Institu-
to Biológico, que combatem o 
ácaro-rajado – um dos princi-
pais problemas na cultura de 

agroquímicos de acordo com 
as normas de segurança. Fo-
ram 858 municípios, em 22 
Estados e no Distrito Fede-
ral. Também em sete países: 
Burkina Faso, Costa do Mar-
fi m, Colômbia, Gana, Mali, 
México e Vietnã.

Ainda preocupados com o 
uso de agroquímicos, apoia-
mos o Projeto Campo Limpo, 
realizado pelo Instituto Na-
cional de Processamento de 
Embalagens Vazias (inPEV), 
que é o órgão responsável 
pelo sistema de recolhimento 
das embalagens destes pro-
dutos no País. Promovemos 
a conscientização da popula-
ção nas escolas e no campo 
sobre a adequada gestão de 
resíduos na zona rural. Atual-
mente, 113 centrais no Brasil 
todo realizam a coleta e o en-
caminhamento dos resíduos.

Com o Programa Nascen-
tes de Holambra e Nascentes 
de Botucatu/Pardinho esta-
mos recuperando as águas 
paulistas. Em Holambra, a 
meta inicial é recuperar 4.464 
hectares de matas ciliares, 
uma área equivalente a 5.400 

campos de futebol, utilizan-
do 6,3 milhões de mudas de 
espécies nativas. O progra-
ma está sendo desenvolvido 
nas bacias hidrográfi cas do 
Alto Tietê, Paraíba do Sul e 
Piracicaba-Capivari-Jundiaí, 
regiões que concentram mais 
de 30 milhões de habitantes.

Em Botucatu, o projeto re-
cuperará, até o fi m de 2017, 
uma área equivalente a qua-
se 86 estádios do Maracanã, 
onde haverá cercamento e 
manutenção para consolida-
ção da vegetação, com o obje-
tivo de preservar as áreas de 
contribuição dos mananciais 
de água no município, recu-
peração de estradas rurais, 
terraceamento agrícola e ins-
talação de fossas biodigesto-
ras.

São os cuidados que leva-
ram nosso Estado a ser re-
cordista no preenchimento 
do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), que chegou a quase 
100% do território paulista. Já 
estamos também preparados 
para fazer o Programa de Re-
gularização Ambiental (PRA).

Uma consciência observa-

FUJA

Devemos fugir de toda a 
aparência do mal e de tudo 
que não agrada a Deus. Ele 
é perfeito e maravilhoso e 
só quer o nosso bem. Faça 
tudo o que você puder, 
para agradar o coração 

Ele era escravo e podia 
ter se saído bem, apenas 
sendo amante da mulher 
de Potifar. Todos os dias, 
ela sendo usada pelo dia-
bo, para tentá-lo de todas 
as maneiras, para ter um 
caso com ele. Mas ele con-
tinuou sendo fiel a Deus, 
não aceitava ser amante 
dela. Ela ficou furiosa, ou 
seja, endemoniada, que-
ria porque queria ter um 
caso com ele. Então ela 
começou a ameaçá-lo, mas 
ele resistiu a todo tipo de 
encanto, até que ela, não 
suportando mais aquela 
situação, um belo dia o 
seu marido não estava em 

Dele. Muitos têm caído e 
tropeçado na vida, porque 
tem deixado o inimigo en-
ganá-los. Cuidado com as 
armadilhas do diabo. Ele 
é esperto e vive ao nosso 
derredor, bramando como 
leão, tentado achar uma 
brecha para entrar na sua 
vida. E quando ele entra, 
destruói tudo, tirando a 
paz, a saúde, a felicidade, 
etc. Mas se você obede-
cer ao Senhor e respeitar 
todos os mandamentos, 
nunca tropeçará. José, do 
Egito, não caiu na armadi-
lho do diabo. Ele estava na 
casa do seu senhor Potifar, 
tomando conta de tudo. 

casa, ela diabolicamente 
agarrou José e tentou dei-
tar com ele à força. Ele, 
porém, fugiu dela, saiu 
correndo, deixando a sua 
túnica. Ela começou a gri-
tar tão alto que parecia 
uma louca, dizendo que 
ele havia lhe agarrado e 
tentou estuprá-lá. Chama-
ram seu marido, que veio 
o mais rápido possível. 
Quando ele chegou, ela 
fez um drama, começou a 
chorar descontroladamen-
te, falando que ele queria 
possuí-la de qualquer jei-
to. Mas ela conseguiu fugir 
dele, e mostrou a túnica. 
Seu marido mandou pren-

dê-lo na prisão. Mesmo 
sendo preso por um crime 
que não cometeu, ele não 
pecou contra Deus, ficou 
firme na sua fé, confian-
do que o dia da sua vitória 
chegaria. Ele teve todas as 
oportunidades de pecar e 
perder o melhor de Deus, 
mas não pecou, nem trans-
grediu aos mandamentos 
do Senhor. O diabo per-
deu e ficou envergonha-
do. José não caiu na ar-
madilha, porque ele tinha 
certeza que Deus estava 
com ele, que tudo ia dar 
certo. E realmente Deus o 
exaltou no meio dos gran-
des, de escravo, tornou-

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

se o primeiro governador 
do Egito. Faça como José, 
quando for tentado, fuja, 
nem olhe para trás, não 
importa o que o inimi-
go fizer, ou usar alguém 
para inventar mentiras a 
seu respeito. Confia no Se-
nhor, que vê todas as coi-
sas. Ele fará justiça para 
você, porque você foi fiel 
à Ele em tudo (Leia Genesis 
39). Esta é a minha oração. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com                        

da também fora das políticas 
de governo, com exemplos 
como o Grupo de Trabalho da 
Pecuária Sustentável (GTPS), 
criado em 2007 por repre-
sentantes de todos os elos 
da cadeia de valor da pecuá-
ria bovina, como produtores, 
indústrias, organizações do 
setor, produtores e associa-
ções, varejistas, fornecedo-
res de insumos, instituições 
fi nanceiras, organizações da 
sociedade civil, centros de 
pesquisa e universidades.

Este é um momento propí-
cio para mostrar que a agri-
cultura está incorporando 
cada vez mais noções de sus-
tentabilidade. Isso é estraté-
gico para o futuro da agricul-
tura, tanto para manter solo 
e água com qualidade, como 
para uma cumprir uma exi-
gência da sociedade: incorpo-
rar esse conceito nos méto-
dos de trabalho, produção e 
comercialização.

Estes são todos exemplos 
de uma nova agricultura. Pu-
jante, dinâmica, tecnológica, 
produtiva e amiga da nature-
za

A LUZ DA BOA NOVA NOS ILUMINA

Os tempos estão chega-
dos. Tudo caminha lenta-
mente, para nascer entre os 
povos, as lições do EVAN-
GELHO, dos ensinamentos 
pregados pelo CRISTO JESUS 
na sua caminhada pelo PLA-
NETA TERRA, onde deixou 
gravado as lições que DEUS 
deu à ELE... a missão impor-
tante de evangelizar a todos 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

nós. É a eterna verdade a se 
deslumbrar no UNIVERSO, 
para os que de boa vontade 
e livres de preconceitos, pos-
sam seguir os caminhos da 
luz e da redenção espiritual.  
São os tempos que marcam 
as transformações nos mun-
dos da evolução, se proces-
sando tudo que esta escrito 
nos livros das leis de DEUS. A 
ignorância se espalha, a fal-
ta de fé e a crença em DEUS 
se processava muito escassa 
entre os nascidos na época, 
onde o reinado dominava os 
postulados na falta de um 
poder espiritual, para trazer 
a paz, a união e a fraternida-
de. JESUS nasceu para salvar 
a humanidade, executar e 
implantar em todos o amor 
e o perdão.  É uma nova era 
que nascia num mundo in-

crédulo das verdades eter-
nas. O homem tinha que se 
evangelizar. A fé tinha que 
se individualizar, trazen-
do novas conquistas e um 
mundo melhor. A esperança 
era uma semente que tinha 
que crescer, os frutos nascer 
para fortifi car os postulados 
das ideologias e leis criadas 
pelo CRIADOR. A evolução 
tinha que se realizar, a luz 
da BOA NOVA, o amor de JE-
SUS a todos fi lhos de DEUS. 
Dando de graça o que rece-
bia e implantava entre todos, 
com muita humildade, na 
caridade, onde fora dela não 
há salvação. O brilho do sol, 
que nascia nas manhãs, onde 
tudo foi se alterando com os 
poderes do amor, nas noites 
onde as estrelas, brilhando, 
iluminavam os escuros mun-

dos da ignorância e das tre-
vas. O conhecimento adqui-
rido abre os caminhos para 
a EVOLUÇÃO.  É um mundo 
novo, dentro da renovação 
que se opera no decorrer dos 
tempos. Vamos de encontro 
com a BOA NOVA, passando 
por tempos de evangelização 
doutrinaria, vibrando amor, 
caridade e perdão. As alte-
rações são muitas, o plano 
modifi cado, de acordo com 
a evolução de uns, dotados 
de conhecimentos, para uma 
prática no relacionamento 
entre encarnados e desencar-
nados. Somos caminheiros 
em busca de realidades, con-
tidas nas páginas eternas das 
leis de DEUS. Vivemos culti-
vando a semente do amor, na 
beleza imortal do espirito, 
que sonha com as purezas da 

esperança, na fé eterna, cons-
ciente do mundo que cresce 
com a luz que vibra energias 
positivas. A vida eterna do 
espírito progride no cami-
nhar pelas sucessões de in-
corporações materiais - para 
conseguirmos uma evolução 
progressiva e lenta, nos re-
cursos encontrados nas idas 
e vindas pelos planos mate-
rial e espiritual. A esperança 
nasce para criarmos sonhos 
que um dia se tornarão re-
alidades, dependendo do 
nosso esforço e vontade de 
criarmos um mundo de luz 
amor e perdão A felicidade 
é uma conquista do espírito 
encarnado que trabalha no 
tempo, vivendo nos recur-
sos vindos da natureza que 
nascem com o decorrer das 
encarnações *A REENCAR-

NAÇÃO É UMA REALIDADE*A 
VIDA CONTINUA NO ALEM 
TUMULO* precisamos viver 
muito para evoluirmos *. 
A CRENÇA EM DEUS * A FÉ 
EM ENCONTRARMOS A FE-
LICIDADE *A CERTEZA DE 
QUE  NÃO MORREMOS,MAIS 
SIM VIVEMOS n                                                                                                          
ETERNAMENTE EM ESPIRITO*  
Somos produtos de DEUS  e 
irmãos de JESUS.*  NINGUEM 
PODE VER  O REINO DE DEUS 
SE NÃO NASCER DE NOVO.*  
Eu vos digo em verdade que 
são chegados os tempos em 
que todas as coisas devem 
ser restabelecidas em seu 
verdadeiro sentido para dis-
sipar as trevas, confundir 
os orgulhosos e glorifi car os 
justos. O ESPÍRITO DE VER-
DADE. O EVANGELHO SEGUN-
DO O ESPIRITISMO.    

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

INTERNACIONAL

Por trás de todo 
grande profissional 
há sempre um geren-
ciamento e a First 
Models Agency, agên-
cia brasileira, com 
casting nacional e 
internacional é res-
ponsável pela admi-
nistração de grandes 
nomes, como Tainá 
Cezarino. A modelo 
brasileira, da cidade 
de São Carlos, já está 

despontando em ter-
ritório Internacional. 
Tainá Cezarino (19), 
tem 1,79 de altura, 
tem arrasado em di-
versos trabalhos Bra-
sil a fora. A loira já 
estrelou em trabalhos 
pela Itália, Turquia, 
Inglaterra, estampou 
capas de revistas em 
milão e trabalhou 
para grandes marcas 
como, DISEL-Veneza e 
WELLA, além disso fez 
participação de video 
clip para série brasi-
leira a Herança, Reali-
ty Show. E programas 
de Tv-”Turquia”. Acho 
bom vocês gruarda-
rem bem esse rosti-
nho e nome, porque 
vão ouvir falar muito 
por aí! Nao resta dúvi-
das!!! De olho nela!

 PROFESSOR BENÊ

“CONSTRUÇÃO”

Deus, Criador do universo 
em todo seu sentido: hori-
zontal e vertical, em toda sua 
plenitude mineral, sideral, 
química ou psicológica,  tam-
bém garante fartura, realida-
de plena, de tal modo que o 
“rei da criação” possa usufruir 
toda as benesses do universo 
com plenitude!

É o que está revelado no 
salmo 104:  “de tuas altas mo-

radas irrigas os montes com 
o fruto e a realidade de tuas 
obras!” ou seja, a bondade de 
Deus envolve o universo que 
ele criou a serviço do homem, 
rei da criação! 

Ele cuida para que o ser 
humano seja benefi ciado em 
plenitude pelo seu amor pa-
terno! 

O culto prestado a Deus, 
manifesta uma exigência de 
retorno de tal modo, possa 
suplantar a ganância mesqui-
nha, geradora da corrupção, 
alicerçado na iinjustiça!

Temos consciência  das 
”trevas” do egoísmo que se 
alastra; que agride gerando 
desigualdade social, que der-
rama sangue e cobre a “terra” 
de lágrimas; semeia injustiça, 
abre vales de desespero na 
sociedade.

Lutar por um “mundo ir-
mão“ é construir a sociedade 
fraterna!

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 240 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 minimo R$ 87.000,00

 Tel.: (11) 2464-6464 - Flávio Cunha Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 581

LEILÃO ONLINE 
Dia 19 de junho de 2017, às 11 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 

TROCO APARTAMENTO
 

DOIS QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEIRA,
DOIS BANHEIROS, DUAS VAGAS DE GARAGEM, 

SALA COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. 
VIRADO PARA O MAR. 

NA VILA CAIÇARA  - PRAIA GRANDE.
POR APARTAMENTO DE DOIS QUARTOS COM 

SACADA EM JABOTICABAL.

CONTATO:
011-97086-7595 

Sr WASHINGTON
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Concerto do maestro João Carlos Martins não terá 
ingressos antecipados

Jaboticabal recebe 
neste sábado (03), a 
apresentação do Ma-
estro João Carlos Mar-
tins com o concerto 
“Na Roda com o Maes-
tro – Uma homenagem 
a Johann Sebastian 
Bach”. A apresentação 
única acontece na Co-
nha Acústica, às 20h. 
Quem desejar, pode 
entregar um agasalho, 
um litro de leite ou 
um kg de alimento não 
perecível.

“O Maestro é um 
exemplo vivo de supe-
ração. É um prazer re-
cebê-lo em Jaboticabal 
para esse espetácu-
lo gratuito. Agradeço 
ao emprenho da CPFL 
Energia por propiciar 
esse momento mági-
co para os amantes da 
boa música”, afirma o 
prefeito José Carlos 

É importante chegar cedo para garantir um lugar
Hori.

Os locais são limita-
dos. “É importante que 
os interessados em as-
sistir o concerto che-
guem à Concha Acústi-
ca com antecedência. 
Todo alimento arreca-
dado será destinado 
ao Fundo Social de So-
lidariedade”, ressalta 
o diretor de Cultura, 
José Mário de Oliveira.

História de Supe-
ração - João Carlos 
Martins iniciou seus 
estudos de piano na 
infância e, aos 13 
anos, começou sua 
carreira no Brasil. Cin-
co anos depois ganhou 
projeção no exterior. 
Aos 20 anos, estreou 
no famoso Carnegie 
Hall, em Nova York, 
em apresentações pa-
trocinadas pela então 
primeira dama dos Es-

tados Unidos, Eleanor 
Roosevelt.

O maestro passou 
por dois incidentes 

que poderiam ter pos-
to fim à sua carreira 
musical. Em 1966, aos 
26 anos, sofreu uma 

lesão no braço quando 
jogava uma partida de 
futebol em Nova York, 
que o manteve afasta-

do dos palcos por sete 
anos. 

Quando retornou 
às atividades, gravou 
a obra completa de 
Bach. Em 1995 foi fe-
rido num assalto na 
Bulgária e ficou com 
o lado direito do cor-
po paralisado. Vítima 
da síndrome de mo-
vimentos repetitivos 
encerrou a carreira de 
pianista aos 63 anos, 
mas não deixou o uni-
verso da música. Estu-
dou regência, fundou 
a Filarmônica Bachia-
na Jovem em 2006 e 
hoje é regente e dire-
tor-artístico da Bachia-
na Filarmônica SESI-SP.

Show - A apresenta-
ção em Jaboticabal é 
viabilizada pela lei de 
incentivo fiscal Pro-
Ac, com patrocínio da 
CPFL Energia, apoio da 
Secretaria de Cultura 
de Jaboticabal e pro-
dução da D’color Pro-
duções Culturais. 

Câmara de Jaboticabal julga as contas de 2014 da 
Prefeitura na segunda-feira (05/06)

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal se reúnem 
na próxima segunda-
feira (05/06), às 20 
horas, para a discus-
são e votação do Pro-
jeto de Decreto Le-
gislativo nº 13/2017. 
A matéria, única na 
Ordem do Dia, aprova 
as contas referentes 
ao Exercício de 2014 
da Prefeitura Munici-
pal e rejeita o parecer 
prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP). A 
sessão ordinária será 
transmitida ao vivo 
pela WEBTV da Câma-
ra.

O projeto é fruto do 
parecer da Comissão 
de Finanças e Orça-
mento da Casa, que 
após análise do pare-
cer do TCE e da oiti-
va com o ex-prefeito 
Raul Gírio, chefe do 
Executivo no perío-
do, encaminhou pela 
aprovação das contas 
de 2014. A decisão fi -
nal cabe ao Plenário. 

Por contrariar o pa-

recer do órgão fi sca-
lizador, a matéria de-
pende da aprovação 
de 2/3 dos membros 
da Câmara, ou seja, 
serão necessários 
nove votos favoráveis 
ao Projeto de Decreto. 
Isso porque, segundo 

o Regimento Interno 
da Casa, o cálculo do 
quórum qualifi cado 
de 2/3 deve despre-
zar as frações e ado-
tar “como resultado o 
primeiro número in-
teiro superior”. (Pará-
grafo 4º do Art. 191). 

Na tarde de quinta-
feira (01/06), o atual 
Líder do Governo na 
Câmara se posicionou 
contrário à aprovação 
do decreto.

ENTENDA – A Pri-
meira Câmara do Tri-
bunal de Contas do 

Estado de São Pau-
lo rejeitou as contas 
da Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal 
no exercício de 2014 
em sessão realizada 
no dia 08 de março 
de 2016. Entre as ir-
regularidades apon-

tadas pelo TCE está o 
aumento do défi cit fi -
nanceiro em 302,50% 
e a falta de repasse da 
contribuição patronal 
ao Serviço de Previ-
dência, Saúde e Assis-
tência Municipal de 
Jaboticabal (SEPREM). 
O prefeito solicitou 
reexame e, em sessão 
no dia 15 de março de 
2017, o Tribunal Ple-
no manteve o parecer 
desfavorável. No dia 
11 de maio a Câmara 
de Jaboticabal rece-
beu o parecer contrá-
rio do TCE e no dia 12 
de maio o documento 
foi remetido pelo pre-
sidente da Casa à Co-
missão de Finanças e 
Orçamento. Na terça-
feira (30/05) a Comis-
são ouviu as explica-
ções do ex-prefeito 
Raul Gírio sobre os 
apontamentos do ór-
gão fi scalizar e, por 
fi m, emitiu parecer 
favorável à aprovação 
das contas. A decisão 
fi nal será na segunda-
feira (05/06), em vo-
tação plenária.
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Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Por isso não tema, 
pois estou com você;

não tenha medo, 
pois sou o seu Deus.

Eu o fortalecerei e o 
ajudarei;

eu o segurarei
com a minha mão 

direita vitoriosa. 
Amém.
Isaías 41:10

Biblioteca Municipal recebe o escritor Caio Riter
A Biblioteca Pública 

Municipal “Júlia Luiz 
Ruete” recebe na próxi-
ma terça-feira (06), às 
14h, o escritor Caio Ri-
ter para um bate-papo 
literário com o público 
infantojuvenil.

A visita do escritor 
faz parte da programa-
ção ofi cial da 10ª edi-
ção do Viagem Literá-
ria, uma parceria entre 
a Prefeitura de Jaboti-
cabal, por meio do De-
partamento de Cultura, 
com o SP Leituras, Siseb 
e Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo.

O escritor  - Nascido 
em Porto Alegre, Caio 
Riter é formado em Jor-
nalismo e Letras. É pro-
fessor, mestre e doutor 
em Literatura Brasileira. 
Seus livros receberam 
importantes distinções 

Verso para Deus

literárias, como os prê-
mios: Açorianos, Barco 
a Vapor, Orígenes Lessa 
e Selo Altamente Reco-
mendável FNLIJ, entre 
outros. 

Participa como pa-
lestrante em cursos 

de capacitação de pro-
fessores em cidades 
do Rio Grande do Sul. 
Acredita que ser pro-
fessor e estar em con-
tato diário com ado-
lescentes sempre foi e 
será a melhor escola. 

Tem vários livros pu-
blicados, entre eles: A 
fi lha das sombras, O 
rapaz que não era de 
Liverpool, Meu pai não 
mora mais aqui, Bia e 
Nando longe de casa, 
Apenas Tiago. 

Escola Paulo Freire recebe carreta 
do Cinemóvel Carrefour

A próxima semana 
será especial para um 
grupo de 300 alunos da 
EMEB Paulo Freire. Nos 
dias 8 e 9 de junho, eles 
participarão do projeto 
Cinemóvel Carrefour, 
que levará sessões de ci-
nema para alunos do En-
sino Fundamental I e II.

As sessões acontecem 
em sala especial, mon-
tada em um caminhão 
climatizado, que conta 
com telão de 120 pole-
gadas, 30 poltronas, in-
cluindo rampa e acomo-
dação para cadeirantes e 
sistema de som estéreo.

O objetivo do projeto 
que passa por Jabotica-
bal pela primeira vez é 
levar às escolas da rede 
pública fi lmes que tra-
tam da valorização da 
diversidade, para a cria-
ção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. 
Serão dois fi lmes apre-
sentados – os alunos do 
Ensino Fundamental I 
assistirão ao fi lme Up: 
Altas Aventuras e o Ensi-
no Fundamental II assis-
tirá Divertida Mente.

Mostra itinerante já exibiu produções que tratam da 
importância da valorização da diversidade para mais de 8,6 

mil pessoas, a maioria estudantes do ensino fundamental
Cada fi lme seleciona-

do é composto por um 
processo que envolve: 
Apresentação do Filme; 
Temáticas Centrais; Ob-
jetivos, Atividade de 
Sensibilização (antes do 
fi lme); Atividade de Ge-
neralização e Aplicação 
(depois do fi lme), Refl e-
xão e Sugestão de Mate-
riais Adicionais.

Antes das sessões, os 
professores envolvidos 
recebem uma cartilha 
para que trabalhem com 
seus alunos as temáticas 
de cada fi lme apresenta-
do.

“Ficamos muito feli-
zes quando recebemos 
a proposta da vinda 
da carreta do Cinemó-
vel para Jaboticabal. A 
ideia de levar a atração 
para a escola Paulo Frei-
re vem ao encontro do 
pensamento do prefeito 
Hori de descentralizar 
as atividades culturais. 
Foi assim com o projeto 
Cine Cidade que passou 
pelas Cohab I e II, e ago-
ra o Cinemóvel na Paulo 
Freire”, explica José Má-

rio de Oliveira, Diretor 
de Cultura do municí-
pio.

A vinda da carreta do 
projeto Cinemóvel Car-
refour é uma parceria da 
Prefeitura de Jabotica-
bal, por meio do Depar-
tamento de Cultura, com 

o Projeto Gira Brasil, co-
ordenado pela Magma 
Cultura e pelo Instituto 
Carrefour, e é patrocina-
do pelo Carrefour Solu-
ções Financeiras, via Lei 
Rouanet de Incentivo à 
Cultura do Ministério da 
Cultura.

PATROCÍNIO REALIZAÇÃO

17 a 20 de Abril
Caxias do Sul-RS

24 a 28 de Abril
Santa Maria-RS

02 e 03 de Maio  
Canoas-RS

04 e 05 de Maio 
Gravataí-RS

09 a 12 de Maio 
Pinhais-PR

15 e 16 de Maio
Curitiba-PR

18 e 19 de  Maio 
São Vicente-SP

22 e 23 de  Maio
Diadema-SP

24 a 26 de Maio 
São Caetano do Sul-SP

29 de Maio a 02 de Junho 
São Paulo-SP

05 a 07 de Junho 
Ribeirão Preto-SP

08 e 09 de Junho 
Jaboticabal-SP

12 e 13 de Junho 
Aparecida de Goiânia-GO

14 a 16 de Junho
Goiânia-GO

19 e 20 de Junho 
Anápolis-GO

26 e 27 de Junho 
João Pessoa-PB

28 a 30 de Junho 
Cabedelo-PB

03 e 04 de Julho 
Natal-RN

06 e 07 de Julho 
Mossoró-RN

10 a 14 de Julho 
Fortaleza-CE

31 de Julho a 04 de Agosto 
Manaus-AM

07 a 11 de Agosto
Itacoatiara-AM

PROGRAMAÇÃO

FILMES EXIBIDOS NO PROJETO:

UP Altas Aventuras:
Classificação indicativa: Livre

Divertida Mente:
Classificação indicativa: Livre

O Sorriso de Monalisa:
Classificação indicativa: 12 anos

Mãos Talentosas:
Classificação indicativa: 12 anos

MINISTERIO 
DA CULTURA 

E CARREFOUR 
APRESENTAM 

PROJETO 
GIRA BRASIL

Bolsa Família: equipe faz operação 
no condomínio Vida Nova II

A secretaria de Assis-
tência Social continua 
empenhada no recadas-
tramento do Bolsa Fa-
mília em Jaboticabal. Na 
terça (30) e quarta-feira 
(31), uma equipe aten-
deu no condomínio Vida 
Nova II.

“Estamos cumprindo 
uma etapa que foi ini-
ciada semana passada 
no Vida Nova I e termi-
nou na quarta no Vida 
Nova II. Convido todos 
que sejam benefi ciados 
pelo Bolsa Família para 
se recadastrarem. Aque-
les que tiveram interes-
se em outros programas 
sociais também com-

Recadastramento é fundamental para continuar 
recebendo o benefício

pareceram para fazer o 
cadastro”, explica a se-
cretária de Assistência 
Social, Tatiana Pellegri-
ni.

Para os moradores de 
outros bairros, a Casa 
do Bolsa Família, na Pra-
ça Saul Borsari, ao lado 
da Unidade de Saúde da 
Mulher, continua reali-
zando o recadastramen-
to de segunda a sexta, 
das 7h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h.

Documentação - É ne-
cessária a apresentação 
de documentos pes-
soais da família: certi-
dão de nascimento das 
crianças, RG, CPF, Título 

de eleitor, comprovante 
de residência (conta de 
luz) e cadastro do imó-
vel (para Vida Nova I e II, 

caso tenha).
Quem perdeu o prazo 

corre o risco de ter o be-
nefício suspenso.  
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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 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do Fluxo de Caixa e das mutações do patrimônio líquido para o exercício fi ndo naquela data.

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, indepen-
dentemente 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 brasilei-

ras 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, in-
dependentemente 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 Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião 
sobre a efi cácia desses controles internos da Entidade. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da 

Associação de Apoio a Projetos Comunitários - AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2016 e o desempenho de suas operações para o exercício fi ndo 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 2015, foram auditadas 

por nossa fi rma de auditoria independente, cujo relatório emitido em 30/06/2016 não continha modifi cação de opinião.

Ribeirão Preto (SP), 29 de maio de 2017.

AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S
CRC-2SP 022486/O-4 CVM – 9555

Tanagildo Aguiar Feres
Contador - CRC1SP067138/O-0 

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS - AAPROCOM
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS –

AAPROCOM
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO

 EXERCÍCIO FINDO EM DEZEMBRO DE 2016

NOTA 1 – Contexto Operacional
A Associação de Apoio a Projetos Comunitários – AAPROCOM, estabelecida com sede própria à Rua Getúlio Vargas, n° 91 Bairro Sorocabano Jaboticabal, estado 

de São Paulo, inscrito no CNPJ 60.242.609/0001-07 e na Prefeitura Municipal de Jaboticabal sob o n° 105.600, tem como atividades preponderantes.
I – A promoção da saúde da família;
II – Assistência social direcionada à família, à criança e ao adolescente, ao idoso, à pessoa com defi ciência, ao migrante, ao itinerante e ao morador de rua;
III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultura 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 n° 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 Preparações: 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 emissão de ativos e 

passivos fi nanceiros são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos e passivos fi nanceiros  se aplicável após reconhecimento inicial.
III – Imobilizado: Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e perdas e 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 há 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 do resultado.

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

No tocante às despesas, predominam os gastos com folha de salários e seus respectivos encargos, trabalhistas e previdenciários. As despesas em sua grande parte 
advém dos processos assistenciais. Há também as despesas administrativas para gerir os projetos desenvolvidos pela entidade, que versam sobre saúde e assistenciais, 
assim como as despesas de localização e funcionamento, entre outras.

3 – Ativo

3.1 Disponível          2016              2015
Caixa         1.364,17          2.468,84
Bancos Conta Movimento           10,00               10,00
TOTAL        1.374,17          2.478,84

3.2 Aplicações Financeiras        2016            2015
Banco Mov. Recurso Proj. Termo Parceria          87,30          3.560,00
Bancos c/ Aplicação     72.036,23      188.513,37
Bancos c/ Aplicação – Recursos de projetos     8.005,61        13.896,50
TOTAL      80.129,14      205.969,87

3.3 Outros Créditos         2016              2015
Adiantamento a Fornecedores      5.340,67        12.406,58
Adiantamento Salarial - CTR             0,00             250,00
Recursos Projetos a Receber    66.000,08        66.000,08
Recursos Projetos a Receber - CTR             0,00        27.000,00
Recurso de T. de Parc. A Receber - PSF  575.150,00   1.135.000,00
Recursos Projetos a Receber – 3ª idade    31.500,00        31.500,00
Recursos de Projetos a Receber      8.713,67          8.713,67
Recurso de T. de Parc. A Receber - PSF Fed 150.000,00       150.000,00
Adiantamento PSF no exercício    49.247,79        49.247,79
TOTAL    885.952,21   1.480.118,12

3.4 Ativo Não Circulante

3.4.1 Imobilizado         2016            2015
Imóveis    
Equipamentos de Informática    15.102,55        13.852,55
(-) Depreciação      -2.718,51            -605,89
Móveis e Utensílios     31.547,60        31.547,60
(-) Depreciação     -9.906,44         -5.734,43
Obras e benfeitorias       8.240,00          8.240,00
(-) Depreciação      -1.765,46                 0,00
Máquinas e Equipamentos      2.350,00          2.350,00
(-) Depreciação         -711,57            -711,41
Equipamentos eletrônicos       5.815,00          5.815,00
(-) Depreciação      -1.766,70            -499,60
Equipamentos de copa e cozinha      5.099,00          5.099,00
(-) Depreciação         -625,00                  0,00
TOTAL VALOR ORIGINAL    68.154,15        66.904,15
(-) Total da Depreciação    -17.493,68         -7.551,33
TOTAL      50.660,47        59.352,82

4 – PASSIVO

4.1 Obrigações         2016            2015
Fornecedores     39.687,39        23.853,80
Obrigações Trabalhistas - CTR             0,00          5.861,99
Obrigações Trabalhistas - PSF  438.913,47      407.504,32
Obrigações Trabalhistas - 3ª idade      2.779,87          6.921,29
Obrigações Trabalhistas - NACA    14.239,63        16.028,99
Obrigações Trabalhistas - PSF Federal    74.259,44      126.768,37
TOTAL    569.879,80      460.170,39

4.2 Outros Débitos          2016            2015
Cheques a Comp. Pagto Futuro - Diversos   11.563,90          7.447,29
Cheques a Comp. Pagto Futuro - CTR             0,00        15.653,49
Cheques a Comp. Pagto Futuro - PSF    99.925,80        56.810,39
Cheques a Comp. Pagto Futuro - NACA        302,00        26.170,25
Cheques a Comp. Pagto Futuro - 3ª idade            0,00        16.251,90
Cheques a Comp. Pagto Futuro - Culturando            0,00             660,00
Cheques a Comp. Pagto Futuro - Leitura            0,00                 0,00
Cheques a Comp. Pagto Futuro - NACA   22.320,80        29.065,21
Cheques a Comp. Pagto Futuro - PSF Fed.   20.733,04        19.208,78
TOTAL    200.096,33      171.267,31

4.3 Receitas Diferidas          2016             2015
Rend. Aplicação Financeira - Fed. E Mun.     8.005,61        13.896,50
TOTAL        8.005,61        13.896,50

4.4 Recursos de Subvenções        2016             2015
Recurso de Projeto “NACA/SOS Estadual”   15.343,73                 0,00
Recurso de Projeto “NACA/SOS Municipal”   12.101,39             602,21
Recurso de Projeto “ Comcriaja III”             0,00          2.950,00
Recurso de Projeto “ 3ª Idade“      9.823,91                 0,00
TOTAL      37.269,03          3.552,21

4.5 Obrigações Tributárias           2016              2015
ISS retido a recolher          640,03             240,72
TOTAL           640,03             240,72

4.6 Provisões          2016           2015
Provisão de férias     62.737,40      302.348,37
Provisão de encargos sobre férias    24.205,38      107.575,56
Provisão de FGTS rescisório             0,00      229.847,91
Provisão de adicional FGTS             0,00        57.471,05
Provisão de aviso prévio              0,00      136.421,64
  
Provisão PSF Federal     76.893,73        89.195,83
TOTAL    163.836,51      922.860,36

4.7 Recursos de Projetos/Subvenção/T. Parceria        2016             2015
Recurso Projeto Ponto de Leitura             0,00                 0,00
Recurso Projeto Culturando      3.141,10          3.541,79
TOTAL        3.141,10          3.541,79

4.8 Fundo Social (Patrimônio Social)         2016             2015
Fundo Institucional     23.813,78        29.837,72
Doações e Subvenções      25.903,00        24.653,00
Resultado Exercícios anteriores     -2.844,78         -6.023,94
Resultado Exercício corrente   -11.429,23         -2.844,78
TOTAL      35.442,77        45.622,00

Jaboticabal (SP), 31 de Dezembro de 2016

Winston Massaru Marumoto                                       Logos Assessoria Contábil Ltda
             Presidente                                                                    CRC2SP026168/O-8 
                                                                                               Maurilio Benedito Delfi no
                                                                                           Contador - CRC1SP158104/O-6 

Nota 2016 2015 CIRCULANTE Nota 2016 2015
CIRCULANTE 967.651           1.688.567       979.727           1.698.756       

Disponível Obrigações
Numerário 3.1 1.364                  2.469                  Fornecedores 4.1 39.687                 23.854                 
Banco Conta Movimento 3.1 10                       10                       Obrigações Trabalhistas 4.1 530.192               563.085               
Total Disponível 1.374                  2.479                  Outros Débitos 4.2 200.096               171.267               

Outros Créditos e Direitos Receitas Diferidas 4.3 8.006                  13.897                 
Banco Conta Mov. Recurso 3.2 87                       3.560                  Recursos Subvenção/Parceria 4.4 37.269                 3.552                  
Banco Conta Aplicação 3.2 72.036                 188.513               Obrigações Tributárias 4.5 640                     241                     
Banco Conta Aplicação Recurso 3.2 8.006                  13.897                 Provisões 4.6 163.837               922.860               
Outros Créditos 3.3 886.147               1.480.118            
Total Outros Créditos e Direitos 966.277             1.686.088          

ATIVO NÃO CIRCULANTE 50.660             59.353             PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 68.154             66.904             Rec. e Projetos/Subvenção 3.141               3.542               
Computadores e Periféricos 3.4 15.103                 13.853                 Recurso Projeto Ponto de Leitura -                      
Móveis e Utensílios 3.4 31.548                 31.548                 Recurso Projeto Culturando 4.7 3.141                  3.542                  
Obras e Benfeitorias 3.4 8.240                  8.240                  
Máquinas e Equipamentos 3.4 2.350                  2.350                  
Equipamentos Eletrônicos 3.4 5.815                  5.815                  
Equipamentos Copa e Cozinha 3.4 5.099                  5.099                  

FUNDO SOCIAL

Depreciação (17.494) (7.551) Fundo Patrimonial 35.443 45.622
Computadores e Periféricos 3.4 (2.719) (606) Fundo Patrimonial 4.8 20.969 41.201
Móveis e Utensílios 3.4 (9.906) (5.734) Doações 4.8 25.903 7.266
Equipamentos Eletrônicos 3.4 (1.765) (711) Superavit/Déficit 4.8 (11.429) (2.845)
Máquinas e Equipamentos 3.4 (712) (500)
Obras e Benfeitorias 3.4 (1.767)
Equipamentos Copa e Cozinha 3.4 (625)

TOTAL DO ATIVO 1.018.311       1.747.920       TOTAL DO PASSIVO 1.018.311       1.747.920       

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICIPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2016 2015

Recursos - Subvenção CTR 108.380         
Recursos - Termo de Parceria - PSF 6.034.788      5.987.961      
Recursos - Subvenção 3ª idade 116.283         126.152         
Recursos - Subvenção NACA 341.488         368.681         
Recursos - Projeto Ponto da Leitura 30                 
Recursos - Projeto Comcriaja 14.180           14.128           
Recursos - Projeto Culturando 671               31.005           
Recursos - Projeto Comcriaja II 8.000            5.000            
Recursos - Projeto Comcriaja III 2.950            
Festa do Quitute 7.355            19.705           
Doações 3.348            7.160            
Campanha Escondidinho 8.200            7.304            
Campanha do Pizza 1.900            
Receitas Financeiras 361               489               
Despesas Operacionais (18.242)         (22.524)         

RESULTADO OPERACIONAL 6.521.283    6.653.471    

Despesa - Festa do Quitute (7.975)           (10.608)         
Despesas Financeiras (3.244)           (1.186)           
Despesas Tributárias (133)              (27)                
Despesas com recursos próprios (2)                  (2.254)           
Despesa - Campanha da Pizza (2.997)           
Despesa - Escondidinho (903)              
Despesa - Projeto 3ª idade (116.283)       (126.152)       
Despesa - Projeto NACA (252.023)       (263.815)       
Despesa - Projeto CTR (108.380)       
Despesa - Projeto PSF (4.220.042)     (4.273.682)     
Despesa - Projeto Comcriaja (14.180)         (14.128)         
Despesa - Projeto Ponto de Leitura (30)                
Despesa - Projeto Culturando (671)              (31.005)         
Despesa - Projeto Comcriaja II (8.000)           (5.000)           
Despesa - Projeto NACA/SOS Estadual (89.465)         (104.867)       
Despesa - Projeto PSF Federal (1.814.746)     (1.714.279)     
Despesa - Projeto Comcriaja III (2.950)           

TOTAL DAS DESPESAS (6.532.712)  (6.656.316)  

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (11.429)        (2.845)          

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO EXERCÍCIO DE 2016

ASSOC. APOIO A PROJ. COMUM. MUNIC. JABOTICABAL - AAPROCON

CNPJ 60.242.609/0001-07

Fundo Patrimonial Superávit/Déficit Total do Fundo 
Social

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 29.838                  11.363 41.201

Doações e Subvenções 7.266 7.266
Superávit/Déficit de exercícios anteriores 11.363 (11.363)
Superávit/Déficit do exercício 0 (2.845) (2.845)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 48.467 (2.845) 45.622

Doações e Subvenções 1.250 1.250
Superávit/Déficit de exercícios anteriores 2.845 (2.845) 0
Superávit/Déficit do exercício (11.429) (11.429)

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2016 52.562 (17.119) 35.443

ASSOCIAÇÃO APOIO PROJETOS COMUNIT MUNIC DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA O EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2016 31/12/2015

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Superávit do exercício (11.429)           (2.845)            
(+) Depreciação 9.942                      1.903                      

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL (1.487) (941)

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
Aplicações de Recursos 125.841                 (153.703)         
Outros Créditos 593.971                 (1.021.131)      

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 719.811                 (1.174.834)

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP
Fornecedores 15.834            (5.420)            
Contas a Pagar (731.199)         
Obrigações Trabalhistas (32.893)           134.966                 
Outros Débitos 28.829            1.053.322              

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO ATIVO CIRCULANTE + ELP (719.429) 1.182.868              

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.105) 7.093                      

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de Imobilizado (7.266)            

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 (7.266)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aquisição de Empréstimo Bancário
Aumento de Capital

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                          -                          

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1.105) (173)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 2.479                      2.652                      
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (1.105)            (173)               
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 1.374                      2.479                      

AAPROCOM - ASSOC. APOIO A PROJ. COMUN. MUNICIPIO DE JABOTICABAL
CNPJ: 60.242.609/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2016 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)
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Foram emprestados quase R$ 100 mil em créditos na unidade

Banco do Povo de Jaboticabal bate recorde de 
fi nanciamentos no mês de maio

O Banco do Povo 
Paulista (BPP) de Jabo-
ticabal segue atingin-
do bons resultados em 
2017. Após registrar 
no primeiro trimestre 
aumento de 133% na 
liberação de recursos, 
em comparação ao 
ano anterior, o banco 
alcançou mais um re-
sultado expressivo no 
ano: quase R$ 100 mil 
foram liberados ape-
nas em maio.

O resultado é re-
corde para a unidade. 
“Desde o início do ano 
adotamos uma fi loso-
fi a que possibilita aos 
nossos agentes André 
Dias e Anderson Iório 
a realizar o melhor 
trabalho possível. A 
fl exibilidade no aten-
dimento e a dedicação 

dos nossos funcioná-
rios, por exemplo, são 
algo a ser destacado. 
Aliado a isso, as taxas 
de crédito são muito 
atraentes”, explica o 
secretário de Indústria 
e Comércio, Paulo Po-
lachini.

Nos cinco primeiros 
meses de 2017 já fo-
ram liberados R$ 245 
mil em créditos.

Sobre o banco – É 
um programa desen-
volvido pelo Governo 
do Estado de São Pau-
lo em parceria com as 
prefeituras. Desde sua 
abertura na cidade, fo-
ram emprestados R$ 
5,8 mi. O banco realiza 
empréstimos para pes-
soa física informal no 
valor de R$ 200 a R$ 
3 mil, enquanto que 

para empresas com 
faturamento anual até 
R$ 360 mil o valor libe-
rado pode chegar a R$ 
7.500. Além das ações 
para micros e peque-
nos negócios, o BPP 
disponibiliza linhas de 
crédito especiais para 
motofretistas, produ-
tores rurais e coope-
rativas. Destaca-se a 
taxa de juros de ape-
nas 0,35% ao mês. 

O Banco do Povo 
Paulista de Jabotica-
bal está localizado 
na Central do Em-
preendedor no Paço 
Municipal e o aten-
dimento é feito com 
agendamento prévio 
pelo telefone (16) 
3202-7885, das 8h às 
11h e das 13h30 as 
16h30.

Festa do Quitute: atenção para prazo de triagem para 
artesãos interessados

Qualquer artesão de Jaboticabal pode participar. Peças devem ser entregues na Escola de Arte
A Comissão Organi-

zadora da 35ª Festa 
do Quitute e Expofei-
ra de Arte e Artesana-
to de Jaboticabal in-
forma que prorrogou 
as inscrições para os 
artesãos interessados 
em participar da Feira 
do Quitute e Expofeira 
de Arte e Artesanato. 
As peças de arte e ar-
tesanato para a sele-
ção dos artesãos foi 
até quinta-feira (1º). 
Os trabalhos devem, 

entregues na Esco-
la de Arte “Professor 
Francisco Berlingieri 
Marino, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 17h.

Cada artesão inscre-
veu até cinco peças 
artesanais para ava-
liação. Já os artistas, 
até três peças. “É a 
oportunidade de ex-
por ao bom público 
que passa pela festa 
diariamente. Os tra-
balhos serão avalia-
dos por um grupo ex-

periente, que decidirá 
os participantes e os 
produtos que esta-
rão à disposição dos 
visitantes”, explica o 
presidente da festa, 
Wellington de Caiado 
Castro.

A Escola de Arte 
“Professor Francisco 
Berlingieri Marino” 
fica na Rua Mizael de 
Campos, 202 – Cen-
tro. Mais informações 
pelo telefone (16) 
3202-8561.

Ofi cina “Ganhe Mercado” orienta empreendedores em Jaboticabal
O “SEBRAE aqui”, de 

Jaboticabal, promoveu 
na quinta-feira (25) a ofi -
cina “Ganhe Mercado”. 
No auditório da prefei-
tura, empreendedores 
foram orientados sobre 
a utilização do marke-
ting direcionado como 
ferramenta-chave para 
avançar no mercado.

A ofi cina foi ministra-
da pelo consultor Fábio 
Menezes. “Saber atingir 
um público-alvo espe-
cífi co faz com que ele 
saia na frente e ganhe 
muito mais mercado. 
Por isso, estar antenado 
às estratégias de ma-

rketing disponíveis é 
importantíssimo”, des-
taca a diretora da Cen-
tral do Empreendedor, 
Vanessa Gonçalves.

Uma série de ativida-

des é promovida pelo 
“SEBRAE Aqui” durante 
todo o ano. Para mais 
informações e eventos 
basta ligar para (16) 
3203-3398.

Genaro Paschoini
OAB/SP 119.416

Advogado

Avenida Benjamin Constant, 653 - Centro - 
CEP 14870-140 - Jaboticabal/SP

Tel/Fax: (16) 3202-8181 e 3202-2904
gpadvogados@hotimail.com
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Fundo Social abre inscrições para cursos de 
informática

Estão abertas as ins-
crições para os cursos 
de informática do Fun-
do Social de Solidarie-
dade. As aulas come-
çam em 16 de junho no 
prédio do Super Aces-
sa. Serão cinco alunos 
por turma com dura-
ção de três meses.

Os interessados de-
vem procurar o Fundo 
Social de Solidariedade 
na Avenida Major Gli-
cério, 276, no Centro. 
“É uma oportunidade 
de se qualifi car para o 

mercado de trabalho 
tanto para os leigos 
quanto para aqueles 
interessados no cur-
so de manutenção de 
computadores. Desta-
co a formação de um 
horário exclusivo para 
os idosos”, ressalta a 
primeira-dama Adria-
na Hori.

Horários – O Fundo 
Social de Solidariedade 
informa que as turmas 
foram distribuídas em 
dois horários: terças 
e quintas das 9h30 às 

Além do curso de informática básica, Fundo Social também oferece curso de manutenção de computadores
10h30 e das 14h30 às 
15h30. A turma exclu-
siva dos idosos aconte-
ce nas quartas-feiras e 
sextas-feiras das 9h30 
às 10h30 e das 14h30 
às 15h30. O curso de 
manutenção de com-
putadores acontece 
nas segundas-feiras 
das 9h às 11h e das 
14h30 às 16h.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato do Fundo So-
cial de Solidariedade é 
(16) 3202-8994.  

Jaboticabal recebe 4º secretário de Estado 
no ano e volta a ser liderança regional 

Cidade foi sede de evento regional do Programa Município VerdeAzul

Aos poucos Jaboti-
cabal está retomando 
a confi ança e já fi gura 
como referência regio-
nal. Em apenas cinco 
meses, o governo Hori 
demonstra que arti-
culação política não é 
mais problema para o 
município. Na manhã 

da última quinta-feira 
(1º), Jaboticabal rece-
beu o Secretário de 
Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, o quarto se-
cretário de Estado que 
visita a cidade em ape-
nas cinco meses.

Salles esteve no Clu-
be da Velha Guarda em 

evento do Programa 
Município VerdeAzul. 
Prefeitos e vereadores 
de cidades da região 
compareceram para 
receber informações 
sobre o programa. Hori 
destaca o bom relacio-
namento e o esforço 
para que Jaboticabal 

esteja sempre com as 
portas abertas nos go-
vernos Estadual e Fede-
ral. “Ficamos contentes 
pela presença do se-
cretário. É um jovem 
inteligente, dinâmico e 
determinado. Isso tudo 
faz diferença. Volto a 
ter esperança de que 

Jaboticabal voltará a 
ser uma referência re-
gional”, afi rma.

Antes de Salles, esti-
veram no município o 
secretário de Agricul-
tura e Abastecimento, 
Arnaldo Jardim, o che-
fe da Casa Civil, Samuel 
Moreira, e o secretário 
de Turismo, Laércio 
Benko.

O secretário convida-
do ressaltou o protago-
nismo do município e o 
desempenho do aterro 
municipal. “É importan-
te destacar o trabalho 
exemplar que o prefeito 
Hori faz, por exemplo, 
na área de resíduos. 
É um aterro nota dez. 
São poucos os aterros 
no Estado que tem nota 
máxima”, elogia. “Isso, 
por exemplo, no âmbi-
to do nosso programa 
‘Lixão Zero’ é um exem-
plo para todos os muni-
cípios seguirem como 

se faz uma gestão ade-
quada dos resíduos do-
miciliares”, completou.

Município VerdeA-
zul – Completando 10 
anos em 2017, o pro-
grama do governo do 
Estado tem como ob-
jetivo medir e apoiar 
a efi ciência da gestão 
ambiental com a des-
centralização e va-
lorização da agenda 
ambiental nos mu-
nicípios. Estimular e 
auxiliar as prefeituras 
paulistas na elabo-
ração e execução de 
suas políticas públi-
cas estratégicas para o 
desenvolvimento sus-
tentável do estado de 
São Paulo. A secretaria 
investe cerca de R$ 15 
mi nos municípios que 
vão bem no programa, 
revertendo o valor em 
caminhões de lixo e 
pipa, triturador de ga-
lhos e de resíduos.
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6ª Corrida e Caminhada de Bairros bate 
recorde em número de participantes

Mais de 200 pesso-
as estiveram no dis-
trito de Córrego Rico 
na manhã do último 
domingo (28) para 

participar da 6ª edi-
ção da Corrida e Ca-
minhada de Bairros. 
O número de partici-
pantes surpreendeu 

Evento incentiva a prática de atividades físicas e tem crescido a cada edição

Parceria entre DEL e Academia DBF 
disponibiliza aulas gratuitas de Muay Thai

Aulas acontecem duas vezes por semana no Ginásio de Esportes do 
Jatubá, no Jardim Paulista; vagas são limitadas

Uma parceria entre 
o Departamento de Es-
portes e Lazer e o Cen-
tro de Treinamento DBF 
disponibiliza, a partir 
da segunda quinzena 
de junho, aulas gratui-
tas de Muay Thai no Gi-
násio do Jatobá.

As inscrições aconte-
cem no local das aulas, 
nos dias 15 e 17 de ju-
nho. “Crianças a partir 
de seis anos, adolescen-
tes e adultos de ambos 
os sexos podem parti-
cipar das aulas. Além 
da disciplina das artes 

marciais, os participan-
tes também praticarão 
um esporte que propi-
cia bem-estar e qualida-
de de vida”, afi rma o di-
retor do DEL, José Luiz 
Moiteiro.

O proprietário do 
Centro de Treinamento 

XXXIII Campeonato Estadual de Li Tchuó 
Pa Kung Fu

Foi realizado na cida-
de de Colina no dia 28 de 
maio, o 33º Campeonato 
Estadual de Li Tchúó Pa 
Kung Fu. Nossa equipe, 
ONG Amor Solidário, 
comandada pelo mestre 
Valcir Albieri, técnica 
Tatiane Marteloni e pro-
fessor Claudemir Costa, 
teve um ótimo resultado, 
trazendo 20 medalhas 
de ouro e 06 medalhas 
de prata, conquistando 
assim a 2º colocação na 
somatória geral. 

O mestre Valcir Albie-
ri desenvolve o Li Tchuó 
Pa Kung Fu na ONG 
Amor Solidário desde 
2011, vimos então que 
seus alunos obtiveram 
grandes mudanças em 
seu comportamento, 
não somente em suas 

aulas de Li Tchuó Pa 
Kung Fu, mas também, 
trazendo ótimas notas e 
boas referências nas es-
colas.  Além de ótimos 
atletas foi adotado uma 
maneira diferenciada de 
se trabalhar, para trans-

formar crianças, em 
grandes cidadãos, para 
que no futuro, eles pos-
sam ter mais respon-
sabilidade em sua vida 
diária, tanto profi ssio-
nalmente, quanto pes-
soalmente. 

 Na da ONG do 
Amor Solidário atende-
se crianças, jovens e 
adolescentes (de até 24 
anos). As aulas de Li 
Tchuo Pa Kung Fu são 
oferecias nos seguintes 
horários:

DBF, Demetro Borges, 
informa que as aulas 
acontece às quartas-
feiras (19h) e sábados 
(9h). “Toda empresa 
precisa investir em res-
ponsabilidade social. 
Muitas pessoas querem 
treinar mas não tem 
como pagar uma aca-
demia. Essa parceria 
não visa formar lutado-
res profi ssionais, mas 
oferecer uma atividade 
física que possa man-
ter nossas crianças e 
adolescentes longe das 
drogas e da violência”.

No ato da matrícula 
as crianças devem es-
tar acompanhadas dos 
pais portando a Certi-
dão de Nascimento e os 
maiores de 18 anos de-
vem apresentar o RG ou 
Carteira de Habilitação. 
Para mais informações, 
o telefone de contato do 
DEL é (16) 3202-0587.

 

DATA ATÉ 17 ANOS ACIMA DE 18 ANOS 
Segunda feira 19hr30min ás 21hr 21hr ás 22hr30min 
Quarta feira 19hr30min ás 21hr 21hr ás 22hr30min 
Sábado 14hrs ás 17hrs 14hrs ás 17hrs 
 

 

 

e foi o maior desde a 
criação do evento.

Com percurso de 3 
km, a prova teve saí-
da e chegada da EMEF 

Tereza Noronha de 
Carvalho e premiou 
com medalha todos 
que concluíram o tra-
jeto. O evento foi or-
ganizado por um gru-
po de corredores de 
Jaboticabal, sob co-
ordenação de Divaldo 
Rodrigues dos Santos, 
e teve apoio da Pre-
feitura do município, 
por meio do Departa-
mento de Esportes.

“Foi a maior edição 
de todos os tempos. 
Gostaria de agrade-
cer ao prefeito Hori 
e às secretarias e de-
partamentos da pre-
feitura que ajudaram 
na realização deste 
evento”, fala Divaldo.

Abertas inscrições 
para aulas de karatê
Interessados devem procurar a secretaria do 

Ginásio de Esportes nos horários de treinos

O Departamento de 
Esportes e Lazer da 
Prefeitura de Jabo-
ticabal informa que 
estão abertas as ins-
crições para as aulas 
de karatê. Os inte-
ressados devem pro-
curar a secretaria do 
Ginásio de Esportes, 
de segunda e quarta, 
das 09h às 10h ou das 
14h às 16h.

Toda criança a par-
tir dos seis de idade 
pode participar das 
aulas. As inscrições 
são feitas pelo Sen-
sei Paulo Mota que 

voluntariamente está 
colaborando com 
nossas escolinhas. “É 
uma grande oportuni-
dade de treinar com 
um técnico conheci-
do nacionalmente e 
responsável pela for-
mação de atletas que 
hoje estão na seleção 
brasileira”, afi rma o 
diretor do DEL, José 
Luiz Moiteiro.

Para mais informa-
ções, o telefone de 
contato da secretaria 
do Ginásio Munici-
pal de Esportes é (16) 
3202-0587.  

GAZETA ESPORTES

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 28/05/2017 da 01h33 à 01h50. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 28/05/2017 das 08h45 às 09h17. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 29/05/2017 das 10h17 às 10h37. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 29/05/2017 das 11h05 às 11h38. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado

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

alguns telefones fixos da localidade de Guariba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 29/05/2017 das 12h37 às 13h01. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado
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Ministério da Saúde prorroga campanha 
de vacinação conta Infl uenza

O Ministério da Saú-
de prorrogou até 9 de 
junho a Campanha 
Nacional de Vacina-
ção contra Infl uenza. 
Os grupos benefi cia-
dos devem procurar 
uma das Unidades Bá-
sicas de Saúde do Mu-
nicípio.

“O número de imu-
nizados contra a gri-
pe fi cou muito abaixo 

Todas as unidades básicas de saúde oferecem a vacina
do esperado. Essa é 
a última chance dos 
grupos benefi ciados 
pela campanha pro-
curarem uma das 
unidades de saúde 
em horário de aten-
dimento. Além da 
infl uenza, não pode-
mos esquecer que a 
vacina também imu-
niza contra o H1N1”, 
afi rma a Coordenado-

ra da Vigilância Epi-
demiológica, Maura 
Barreto.

Até o momento Ja-
boticabal imunizou 
55% dos grupos be-
nefi ciados pela cam-
panha. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato do Depar-
tamento da Vigilância 
Epidemiológica é (16) 
3203-8545.

Cães e gatos vacinados contra a raiva

Os proprietários de 
cães e gatos de Jaboti-
cabal que ainda não va-
cinaram seus animais 
de estimação ganha-
ram mais uma chan-
ce de preveni-los da 
raiva. Sexta-feira (02), 
o Departamento de Vi-
gilância de Vetores e 
Zoonozes continuou 
aplicando a vacina an-
tirrábica gratuitamente.

Para isso, o proprie-
tário teve de levar o 
animal à sede do de-
partamento, que está 

Campanha foi prorrogada por mais quinze dias
localizado na Incubado-
ra de Empresas, na Rua 
Jaime Ribeiro, 319, Vila 
Industrial, e atendido 
das 13h30 às 16h. “A 
raiva é uma virose que 
não tem cura. Uma vez 
contaminado, a morte 
é certa. Temos que tra-
balhar para que o vírus 
não chegue na espécie 
humana”, destaca a se-
cretária de Saúde, Maria 
Angélica Dias. A campa-
nha - Nos dois últimos 
sábados, as equipes da 
secretaria imunizaram 

8.553 animais nos diver-
sos pontos de vacinação 
distribuídos pela cidade. 
Já a imunização na zona 
rural continua e atingiu 
até o momento cerca de 
800 animais. O distrito 
de Lusitânia já foi visi-
tado por uma equipe de 
agentes e neste dia 3 de 
junho será a vez de Cór-
rego Rico. Para mais in-
formações, o telefone 
de contato do Departa-
mento de Vigilância de 
Vetores e Zoonozes é o 
(16) 3202-8564.

Serviços de limpeza e tapa-buraco prosseguem em 
Jaboticabal

Distrito Industrial: alienação de lotes para novas 
empresas acontece em 5 de junho

A Secretaria Muni-
cipal de Obras está 
com várias equipes 
empenhadas nos ser-
viços de limpeza e 
tapa-buraco pela ci-

A nova concorrência 
pública para a aliena-
ção de lotes locali-
zados no Núcleo de 
Desenvolvimento Inte-
grado “José Aparecido 
Tomé” - Distrito Indus-
trial acontece em 05 
de junho, às 09h. O 
Distrito está localiza-
do em posição estraté-
gica para escoamento 
da produção, às mar-
gens da Rodovia Briga-
deiro Faria Lima – SP 
326, na altura do Km 

dade. O conjunto de 
ações faz parte do 
programa “Cidade 
Linda é Cidade Lim-
pa”, que desde janei-
ro dá uma cara nova a 

342.
O edital completo, 

as datas e os dados 
técnicos estão dispo-
nível no site oficial 
da Prefeitura www.
jaboticabal.sp.gov.br. 
“O edital traz todas as 
informações necessá-
rias para o empreen-
dedor interessado em 
um dos lotes, inclusi-
ve o preço mínimo por 
metro quadrato. A pre-
feitura vem investindo 
em benfeitorias para 

Jaboticabal.
O serviço de tapa-

buraco desta sema-
na visita os bairros 
Parque dos Laranjais 
e Barreiro. Enquanto 

melhorar a infraestru-
tura necessária para 
a instalação de novas 
empresas”, afirma o 
secretário de Indústria 
e Comércio, Paulo Po-
lachini.

Estão disponíveis os 
lotes nºs 37, 38 e 39 da 
quadra “03”; nºs 56, 57 
e 59 da quadra “04” e o 
nº 81 da quadra “05”. 
Mais informações pelo 
telefone (16) 3209-
3303 ou no site www.
jaboticabal.sp.gov.br.

isso, a Rua Comenda-
dor João Maricato re-
cebe equipes de lim-
peza e capinação. Já a 
Praça dos Italianos e 
a Praça dos Imigran-

Programa “Cidade Linda é Cidade Limpa” dá nova cara ao município

Sete espaços serão disponibilizados para os empresários interessados

tes Japoneses passam 
por roçamento.

Diversas áreas ver-
des no bairro Nova 
Aparecida também 
recebem roçamento. 

A troca de lâmpadas 
prossegue em vá-
rios pontos da cida-
de, como nas praças 
da Cohab II e Jardim 
Grajaú.
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