
A GAZETA
ANO XXXVI - N.º 1.715 - Jaboticabal, 25 de Abril de 2.015 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50

Integrantes da Rede Social de 
Proteção da Criança e do Adoles-
cente se reuniram neste mês de 
abril para conhecer os serviços 
prestados pelo Fundo Social de 
Solidariedade de Jaboticabal. A 
reunião aconteceu no Paço Mu-
nicipal e contou com represen-
tantes do Fundo Social, com o 
juiz de direito da Vara da Infân-
cia e da Juventude, Dr. Alexandre 
Gonzaga Baptista dos Santos; 
além de representantes de entida-
des, Fórum, entre outros.

“Podemos fazer uma avaliação 
muito positiva da nossa reunião. 
Tivemos a oportunidade de apre-
sentar toda a forma de trabalho 
do Fundo Social, desde o princí-
pio com os estudos da atuação do 
Fundo até a completa reestrutu-
ração administrativa que implan-
tamos. Apresentamos todos as 
nossas ações e os nossos projetos, 
todos com resultados concretos 

Trabalhos para Rede Social de 
Proteção da Criança e do Adolescente

e positivos, e podemos debater e 
refl etir como nossa atuação pode 
ser inserida no público infanto 
juvenil, bem como futuros proje-
tos que podem ser instituídos. O 
Fundo Social está em constante 
processo de aprimoramento e ex-
pansão”, afi rma Jonathan Ramos.

A primeira dama do municí-

pio, Cidinha Girio, comemora 
os resultados. “Ficamos sempre 
muito orgulhosos de apresentar 
nosso trabalho e acreditamos que 
a recepção da equipe da Rede 
Social foi muito positiva. Nos 
colocamos à inteira disposição”, 
concluiu a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade.

A Prefeitura de Jaboticabal, 
por meio do Departamento de 
Medicina e Segurança do Traba-
lho (DMST) realizou neste mês 
de abril, de 7 a 10, treinamento 
para os membros da Comissão 
Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) biênio 2015/2016. O 
treinamento aconteceu na escola 
Coronel Vaz.

Na oportunidade foram reali-
zadas palestras, apresentação de 
vídeos sobre DST Aids, primei-

Treinamento com membros da CIPA

ros socorros, combate de incên-
dio, entre outros. O treinamento 
contou, também, com a parti-
cipação de Ana Paula Bianchi, 
enfermeira do Trabalho que mi-
nistrou palestra sobre a área da 
saúde.

“O treinamento teve a parti-
cipação de todos os envolvidos, 
destacando o dia a dia no traba-
lho e fi zemos tudo o que regula-
menta as normas de segurança do 
trabalho e uma grande explana-

ção de como deve ser o trabalho 
da Cipa. Foi uma semana de ati-
vidades bem intensas”, destaca 
Ronaldo Gallo, engenheiro de 
segurança do trabalho.

A CIPA tem por objetivo a 
prevenção de acidentes e doen-
ças decorrentes do trabalho, de 
modo a tornar compatível perma-
nentemente o trabalho com a pre-
servação da vida e a promoção da 
saúde do trabalhador.

Grupo Katinguelê agita Festa do Trabalhador em Jaboticabal
Uma tarde com muita diversão e alegria

O feriado de 1º de maio, Dia 
do Trabalho, será comemorado 
com uma série de atrações em 
Jaboticabal. A festa do Trabalha-
dor começa às 14h, na Estação de 
Eventos Cora Coralina (Varejão), 
com abertura de Luanna Ribeiro 
e Banda. Em seguida é a vez do 
Keep Samba e, fechando as co-
memorações, a Prefeitura traz o 
grupo de pagode Katinguelê.

“A população terá uma tarde 
de 1º de maio diferente. Serão 
várias atrações que se apresen-
tam na Estação de Eventos Cora 
Coralina, com toda segurança 
que as famílias merecem, para 
assistir o show do Katinguelê, 

uma banda que coleciona suces-
sos em sua carreira. Estão todos 
convidados para essa grande fes-
ta”, afi rma o Prefeito Raul Girio.

Além das atrações musicais, o 
evento conta também com praça de 
alimentação. A entrada é gratuita.

Grupo Katinguelê - Segundo 
o site ofi cial do grupo, em come-
moração aos 25 anos de carreira, 
o Katinguelê está lançando o dé-
cimo CD “Por amor” e apresenta 
seu novo vocalista “Diguinho”, 
que vem trazendo um formato 
atual nas interpretações musicais.

Essa mudança traz ao grupo 
uma inovação nas interpreta-
ções musicais. O que não falta 

ao grupo é motivo para come-
morar: nesta trajetória, mais de 
oito milhões de discos vendidos 
e um repertório de grandes su-
cessos.

Fundo Social de Solidariedade inicia 

curso do Polo da Beleza em junho
A Prefeitura de Jaboticabal, 

por meio do Fundo Social de 
Solidariedade, realizou na  sexta-
feira, dia 17, as inscrições para o 
Polo da Beleza. São quatro cur-
sos fornecidos, sendo de assis-
tente de cabeleireiro, manicure e 
pedicure, depilação e design de 
sobrancelhas, e maquiador. Os 
cursos terão início em junho.

“Durante todo o dia, aproxi-
madamente 200 pessoas procu-
raram o Fundo Social de Solida-
riedade para fazer as inscrições. 
Logo às 7h30 tinha aproximada-
mente 110 pessoas na fi la. Distri-
buímos 40 senhas para preenchi-
mento das vagas e mais 40 para 
lista de espera”, destaca Izilda 
Costa.

No dia 27 de maio aconte-
ce a formatura da sétima turma 
do Polo da Beleza. E no dia 22, 
aconteceram os registros das ati-
vidades dos cursos noturnos com 
destaque para a produção das 

noivas. Já no dia 23, quinta-feira, 
a turma do período da tarde aten-
deu a comunidade no  Centro de 
Convivência do Idoso, a partir 
das 14h, encerrando mais uma 
etapa das alunas.

Dezenas de olhinhos atentos 
estavam focados nos persona-
gens do Sítio do Picapau Amare-
lo. Não eram telespectadores do 
famoso programa que estavam 
em frente à TV, mas sim alu-
nos do 3º ano da EMEB Palma 
Travassos, que estavam na Bi-
blioteca Municipal Júlia Ruete 
acompanhando a apresentação 
de uma equipe super dinâmica 
da própria biblioteca. O motivo 
da apresentação? A comemora-
ção pelo Dia do Livro Infantil, 
com justas homenagens a Mon-
teiro Lobato.

 A programação começou no 
dia 16 e termina no dia 30 deste 
mês, com exposição de livros 
infantís, destacando as obras de 
Monteiro Lobato, das 9h às 11h 

Biblioteca sedia “Sítio do Livro” e encanta alunos do Palma Travassos
e das 14 às 17h. Durante todo 
o mês acontece o projeto “Sítio 
dos Livros”, uma iniciativa da 
Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel).

A apresentação que aconte-
ceu na quarta-feira, dia 22, aos 
alunos do Palma Travassos, 
contou com a presença do di-
retor de Cultura, Abel Ziviani, 
e do secretário municipal de 
Educação, professor César Es-
per. Abel fez uma introdução 
e Esper, a abertura oficial do 
evento. “Por mais que a vida 
hoje em dia dependa da tec-
nologia, não podemos deixar 
de buscar conhecimento nos 
livros. Leitura é fundamental 

e os livros têm um papel mui-
to importante na formação das 
pessoas”, lembrou o secretário, 
incentivando as crianças a bus-
carem nos livros as aventuras 
que as mágicas páginas ofere-
cem. 

A divertida apresentação 
terminou com a distribuição 
de uma jujuba, simbolizando 
as famosas pílulas da boneca 
Emília, junto a um convite para 
que a leitura seja incorporada 
à vida de todos. “Pílula da lei-

tura! Indicações: desenvolver 
o hábito da leitura. Posologia: 
dose única acompanhada de 
leitura de um livro para efeito 
imediato. Recomendações: para 
efeito prolongado, recomenda-
se ler, pelo menos um livro por 

semana”. Ou seja, se depender 
da criatividade da equipe da Bi-
blioteca Municipal e do incen-
tivo da Secretaria de Educação, 
Jaboticabal será o berço de uma 
geração que valoriza a leitura e 
o conhecimento.

Jonas de Gallileu

A Big Band Jabuticabeira, da 
Escola de Arte Prof. Francisco 
B. Marino, esteve na noite do dia 
22, no Clube da Velha Guarda 
de Taquaritinga, apresentando 
um grande repertório de músicas 
brasileiras, como samba, frevo e 
baião.

“Contamos com uma grande 
parceria, que são os conservató-

Apresentação da Big Band Jabuticabeira em Taquaritinga

rios de Música da nossa região, 
como Monte Alto e Taquaritinga. 
Fomos para Taquaritinga mostrar 
a qualidade musical do nosso 
município, levando o nome da 
Cidade da Música”, destaca Beto 
Luppia, diretor da Escola de Arte.

Sobre a Big Band
Formada por músicos com va-

riadas formações e experiências 

musicais. Contam com ampla 
experiência musical, com práti-
cas de bandas musicais, coreto, 
orquestra, baile, grupos de choro 
e na formação e participação de 
instrumentos de conservatório. 
Conta também com inúmeras 
participações em festivais de 
destaque pelo Brasil, como de 
Ourinhos, Curitiba e Tatuí.

Confi ança se adquire com 
respeito e bom senso

Na mansidão da honestidade 
encontra-se 

momentos saudáveis

Enfrente desafi os, mas não 
extrapole a  credibilidade 
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Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

A vida sexual feminina - eles precisam 

saber! - varia de acordo com a idade, tempo 

de união e singularidade de cada pessoa. 

Homens e mulheres podem ter ritmos dife-

rentes e isso depende de vários fatores. Na 

meia-idade, enquanto as inglesas preferem 

shoppings e as alemãs se preocupam mais 

com trabalho, as brasileiras não abrem mão 

de homem e de cuidar do corpo.

Se a mulher brasileira, envolvida há 

tempos numa união “estável”, tivesse 

temperamento igual ao da inglesa, seus 

parceiros estariam em maus lençóis. 

Pesquisa divulgada pela revista feminina 

SEXUALIDADE DAS MULHERES CASADAS VARIA SEGUNDO A IDADE E A CULTURA

First revelou que 40% delas preferem ir 

às compras a fazer amor! Mas o aparen-

te desdém vai além, pois quase em igual 

proporção elas se dizem satisfeitas com 

sexo uma ou duas vezes por semana e só 

um terço se mostra frustrada com a fre-

qüência da intimidade. Metade delas, ca-

sadas há mais de 20 anos, até esnoba: di-

zem que poderiam continuar a união sem 

ter relações sexuais com o marido. A pes-

quisa omite a freqüência com que os fl eu-

máticos maridos as procuram. Os dados 

poderiam consolar parceiros que se sin-

tam rejeitados porque sua mulher recusa 

relações freqüentes. Ou diminuir a culpa 

dos que já não têm vontade a toda hora 

após alguns anos. Mas quem conhece os 

ingleses desconfi aria da seriedade delas 

ao responder à enquete. Explico-me: na 

primeira vez em que fi zeram a enquete  

em Londres, o entrevistador sentou-se no 

segundo andar de um daqueles ônibus dú-

plex e perguntou à senhora que estava ao 

seu lado se podia avisar na proximidade 

do teatro onde ele iria comprar ingressos. 

Ela aquiesceu gentilmente. Puxou con-

versa sobre a vida Londrina. Ela olhou  

para  ele enviesada e  disse: “Turistas de-

mais”. Bateu na testa! Fico imaginando a 

reação das inglesas quando alguém lhes 

indaga como é sua vida sexual... Mesmo 

se houvesse veracidade no resultado, o 

homem brasileiro em geral não é tão fl eu-

mático quanto o britânico. Seria legítimo 

levarmos em conta também que a sexu-

alidade feminina não é exatamente um 

espelho do gênero masculino, nem igual 

em todas as idades ou estado civil. As 

atitudes que diferenciam os homens das 

mulheres em relação ao sexo são um tema 

freqüente nos consultórios e na vida dos 

pombinhos. Há mulheres separadas que 

fi cam por muito tempo sem fazer amor 

(aqui entre nós, algo quase inimaginável 

para as avulsas espadas masculinas, ou 

para jovens solteiras com libido à fl or 

da pele!). Casadas e casados têm atitude 

mais calma, pois sua ansiedade e carên-

cia são atenuadas pelo vínculo. Pesquisas 

ou afi rmações revelam tendências, não 

verdade universal. Cada pessoa tem sin-

gularidades, a psicologia do gênero não 

é homogênea, o desejo e as preferências 

não são iguais para todos, sendo difícil 

estabelecer o que é mais normal ou sau-

dável nessa área. Poderíamos dizer que a 

vida do casal tem muitas dimensões além 

da cama, mas se não há desejo sexual 

se perde uma de suas animadas e vitais 

motivações. Uma verdade resiste a tudo: 

as diferenças entre os sexos, e o não re-

conhecimento, e compreensão, recíproca 

delas, é motivo de muitos contratempos 

do casal. Há clichês sobre o assunto: ele 

é mais ativo e impetuoso, mas também 

precisa ser desejado e estimulado, e gos-

ta de saber que a mulher o deseja; ela é 

mais romântica, precisa de carinho, de se 

sentir admirada não só por ser objeto de 

satisfação. Freud dizia que as diferenças 

se devem à distinção entre os órgãos ge-

nitais e a subjetividade decorrente disso. 

Sabe-se que há fatores mais complexos, 

psicológicos e culturais, na constituição 

da identidade e do gênero, embora pes-

quisas evidenciem diferenças no cérebro 

masculino e no feminino que ilustram 

as diferenças quanto à sexualidade. Mas 

elas variam de acordo com cada pessoa e 

sua etapa de vida. Saber disso, ajuda no 

convívio.

Todos os dias milhares de pessoas 

perdem o brilho no olhar, a vontade de 

viver, o desejo de lutar, mas o que se 

observa é que esses milhares de pessoas 

não percebem e continuam na Vida como 

autômatos no dia a dia e assim a Vida pas-

sa. De repente algo ou alguém lhes dá um 

lampejo e começam a perceber o quanto 

estão deixando a Vida passar, deixando 

tudo acontecer para ver como é que fi ca. 

O momento atual muito tem contri-

buido para essa situação, já que as pes-

REFLEXÃO - SOLIDÃO  ACOMPANHADA

soas não percebem a imensa solidão em 

que vivem, falsamente escondida na pri-

mazia  da tecnologia. A cena mais recor-

rente hoje é o individuo com o celular na 

mão digitando e lendo, no trabalho ou no 

lazer, em casa ou na Rua. Seja onde for, 

o celular tornou-se o companheiro inse-

parável da pessoa, que parece se agarrar 

a esse objeto tecnologicamente avançado 

a fi m de que a solidão  desapareça, mas 

o que vemos é: cada vez mais os conta-

tos virtuais tentam substituir o real con-

tato entre as pessoas, cada vez mais nos 

afastamos do convívio humano, do estar 

junto, do bate-papo real, do olho no olho, 

e aí a solidão é companheira constante: 

percebemos como realmente estamos sós, 

distantes de nossos semelhantes, do real 

sentido da amizade sincera, que aquece o 

coração. A tecnologia é necessária, mas 

o contato pessoal, olho no olho, é funda-

mental para a realização humana. 

A música “Lista”, de Oswaldo Monte-

negro, que diz: “Faça uma lista de grandes 

amigos, quem você mais via há dez anos 

atrás, quantos você ainda vê todo dia, quan-

tos você já não encontra mais...”, nos leva 

à refl exão: quantos amigos temos? Como 

está nossa relação pessoal e interpessoal?

Hoje pensamos o quanto esse tema 

está presente, mas não coseguimos res-

ponder à pergunta da música.

Recorrendo à história, o CVV foi criado 

há 53 anos, ou seja, há mais de meio Século 

um grupo já se preocupava com o aumento 

da solidão, que desencadeia o ato de pôr fi m 

à Vida, uma vez que já não se encontra sen-

tido para continuar vivendo. À medida que 

o tempo vai passando, tudo se modifi ca e o  

CVV  vem acompanhando essa transforma-

ção, tornando-se fl exível e evoluindo. Hoje 

continuamos ao telefone, pessoalmente, e 

respondemos a cartas, mas acrescentamos 

o chat, o e-mail, o Posto Virtual e já esta-

mos nos  aproximando do estabelecimento 

de um número único para o País, o que nos 

tornaria efetivamente emergência 24 horas 

na unidade do Servir. 

Nestes 53 anos muito se modifi cou  

--  as relações, as experiências, os meios 

de contato etc.  --, mas o ser humano 

continua essencialmente o mesmo e so-

frendo cada vez mais de solidão, pois as 

redes sociais e todo o aparato moderno 

não conseguem criar o calor humano, o 

Amor, que é a essência do Ser. Então, o 

CVV permanece disponível para o outro, 

de preferência 24 horas, já que a angústia, 

a dor de quem nos procura não pode es-

perar. O CVV foi criado para Servir inte-

gralmente a quem nos procura, não é um 

grupo de autoajuda, embora consigamos 

sempre mutuamente nos ajudar no nosso 

aperfeiçoamento contínuo. Além disso, 

ninguém chega ao CVV para receber ho-

menagem ou honrarias por ser o Voluntá-

rio do mês, pois o verdadeiro Voluntário 

é o CVV: a Instituição é a alma, é quem 

faz acontecer. Sem seu equilíbrio, sua 

disponibilidade e sua infraestrutura, que 

nos permite aperfeiçoamento contínuo, 

não seria possível dialogar com quem 

nos liga, qualquer que fosse a situação. 

Nós Voluntários  fi zemos a opção de ser-

mos Voluntários e a outra pessoa naquele 

momento só tem o CVV, então ela tem 

o direito de ser acolhida com confi ança, 

respeito, compreensão, amor e tudo de 

melhor que o CVV oferece.

Josiana – Boletim/CVV

Pr. Anastácio Martins

Muitas pessoas não pensam antes de 

abrirem a sua boca e acabam se meten-

do em muitas confusões, por causa das 

palavras que saem da sua boca grande. 

As nossas palavras são como sementes 

lançadas sobre a terra, cedo ou tarde elas 

iram produzir frutos. É por isso que de-

vemos tomar muito cuidado com as nos-

sas palavras, porque elas têm o poder de 

A PALAVRA CERTA

nos fazer vencedor ou perdedor. Quantas 

pessoas que hoje não estão vivendo uma 

vida de fracasso ou de derrota, porque só 

vivem confessando palavras negativas, 

sem saber que elas vão produzir todos os 

tipos de frutos amargos. Para que você 

tenha uma vida boa e possa desfrutar 

de todas as coisas que Deus já prepa-

rou, basta somente usar a palavra certa 

que é a Palavra de Deus, que diz: o que 

é impossível para o homem é possível 

para Deus. Com essa palavra você ven-

ce qualquer difi culdade, seja ela qual for. 

Quando Deus está na nossa frente, é im-

possível alguma coisa dar errado. Porque 

ninguém pode impedir Deus de operar na 

nossa vida. O salmista Davi sabia muito 

bem usar a palavra certa para obter gran-

des vitórias e conquistas. Ele não falava 

qualquer coisa sem pensar, a boca dele só 

confessava palavras boas. Quando Davi 

foi enfrentar o gigante Golias, que esta-

va desafi ando os fi lhos de Israel, Davi 

não teve medo, por mais que o gigante o 

ameaçava e zombava dele dizendo: sou 

algum cachorro, para tu vires a mim com 

paus? Vem a mim, e darei a tua carne às 

aves do céu e às bestas do campo. Davi, 

porém, disse ao fi listeu: tu vens a mim 

com espada, e com lança, e com escudo; 

porém eu vou a ti em nome do Senhor dos 

Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens 

afrontado. Porque hoje mesmo o Senhor te 

entregará na minha mão; e ferir-te-ei, e te 

tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos 

fi listeus darei hoje mesmo às aves do céu 

e às bestas do campo; e toda a terra saberá 

que há Deus em Israel. E saberá toda esta 

congregação que o Senhor salva, não com 

espada, nem com lança; porque do Senhor 

é a guerra. (I Samuel 17.43 aos 47). Davi 

soube usar as palavras em seu favor, ele 

não foi precipitado em pronunciar nenhu-

ma palavra sem a direção do Senhor Deus. 

É assim que todos nós devemos fazer, não 

falar precipitadamente, nem falar o que 

pensamos ou o que vem à nossa mente. 

Precisamos ser sábios no falar, mas prin-

cipalmente no ouvir. Davi ouviu com aten-

ção as palavras do gigante, e respondeu 

de acordo com a palavra de Deus. Se nós 

fi zermos a mesma coisa, nunca vamos ma-

goar ninguém, nem mesmo ferir uma pes-

soa com as nossas palavras, porque deve-

mos falar somente aquilo que gostaríamos 

de ouvir. É importante falarmos o tempo 

todo de coisas boas, só assim poderemos 

desfrutar de uma boa colheita. Enfi m, 

comece a partir de hoje a falar somente 

coisas positivas. O Salmista disse: O meu 

coração ferve com palavras boas; enquan-

to escrevo esta canção em homenagem ao 

Rei. A minha língua é como a pena de um 

bom escritor. (Salmos 45.1) Faça como 

Davi, sempre confessando que o Senhor é 

a força da sua vida e a sua fortaleza.   Esta 

é a minha oração. Ouça o nosso programa: 

A Verdade da Palavra. Diáriamente na 

GAZETA FM 107.9 das 05h30 às 06h30 e 

das 22h00 às 23h00mim Seg. a Sex.  cate-

draldopovodedeus@hotmail.com          

facebook catedral_dopovodedeus@

hotmail.com

No mundo em que vivemos, nasce a 

esperança que construímos com muito 

amor.        

A felicidade é uma luz que nos ilumi-

na e nos guia para caminhos de realiza-

ções, que são realidades vividas eterna-

mente.                          

Os sonhos são promessas que podem 

acontecer num mundo onde vivemos  tra-

balhando, num cenário de luzes e elos, 

que iluminam nossos desejos de vencer-

mos nossas fraquezas e alcançarmos o 

fi m necessário e certo.                

Seremos trabalhadores na construção 

de um mundo melhor, mais culto, muito 

espiritual e com ideais que transformam a 

ignorância em alfabetizados de sabedoria, 

prontos para o trabalho a ser desenvolvi-

dos, dentro da hierarquia de valores, onde 

somamos ideais e virtudes que iluminam 

os caminhos que nos levam a DEUS.       

As vidas sucessivas trazem para o es-

pírito a implantação de disciplina e deve-

res, para serem vividos e executados na 

família, dentro da união, a paz e da frater-

na visão de direitos, que se exige renún-

A FELICIDADE SE CONSTRÓI COM AMOR

cia e apego aos bens materiais, dentro da 

reforma íntima.       

Somos produtos de DEUS. Filhos 

eternos do amor, na construção de fontes 

de luzes, que iluminam os pensamentos, 

os modos de vivermos em direção à BOA 

NOVA, de um mundo feliz, dentro da 

transformação que muda os destinos den-

tro da eternidade.       

 A volta do espírito ao corpo, dentro 

da reencarnação, seguimos as verdades 

eternas dentro das necessidades que nos 

obriga a entendermos a vida do espírito 

contínua, além túmulo, vinculados à evo-

lução, num crescimento espiritual, para  

mudanças de comportamento perante o 

modo de pensar e agir, diante dos proble-

mas que criamos  no relacionamento com 

a família e o mundo profano.              

Estamos num planeta de provas e 

expiações, mundo de resgate cármico in-

dividual e coletivo, vidas anteriores, pas-

sado repleto de acontecimentos que  trou-

xeram separações  longe do amor, da paz 

e da harmonia entre os povos que vive-

ram em  guerras  e cultivaram o ódio. As 

perseguições e desentendimentos eram 

muitos, as lutas marcaram épocas, vive-

ram com ideais diferentes, pensamentos,  

ações e reações, fi caram marcados nos 

tempos das vidas eternas do espírito.             

Somos eternos em espírito.        

Vivemos para  aprender e conhecer as 

verdades vindas de DEUS.              

O amor nasce como uma semente, 

que lançada nos caminhos, iluminam os 

seres que vivem nos mundos criados por 

DEUS. HOJE, AMANHÃ E SEMPRE.                 

As verdades são escritas no exemplo 

onde reina o amor, trazendo a humildade 

no exemplo de JESUS, com o perdão. 

Santidade não é coisa complicada, é 

buscar o Senhor

Nós fomos feitos para Deus. Santidade 

não é coisa complicada, é buscar o Senhor. 

Precisamos buscá-la e almejar o céu con-

APRENDA O SEGREDO PARA A SANTIDADE 
tinuamente. Podemos ser santos quando 

damos um ‘não’, todos os dias, ao pecado, 

sendo dóceis ao Senhor e O adorando sem-

pre. A partir disso, estamos chegando ao 

segredo da santidade: a adoração. Cremos 

que a Pessoa de Jesus [o Corpo, o Sangue, 

a Alma e a Divindade] está totalmente pre-

sente na hóstia consagrada. O saudoso Papa 

João Paulo II, deitava-se no chão de sua ca-

pela particular e repetia: “Eis o nada diante 

do Tudo. Eis o nada, meu Senhor”. Esse foi 

o segredo da santifi cação desse grande ho-

mem de Deus, e é o segredo de todo aquele 

que quer se santifi car. E eu louvo muito a 

Deus por ter colocado essa realidade na 

vida da Canção Nova desde 1978, quando 

o Senhor nos revelou que queria que fôsse-

mos uma comunidade de amor e adoração. 

Graças a Ele nós o somos, e você é teste-

munha disso. Louvado seja Nosso Senhor 

Jesus Cristo! - Seu irmão,

Mesmo dedicado por muitos anos às 

atividades ambientais e energéticas fi quei 

admirado, na semana passada, ao conhe-

cer com mais detalhes o relatório inter-

nacional Bioenergy & Sustainability: 

bridging the gaps sobre o estado atual 

e o promissor futuro da bioenergia no 

planeta. O trabalho é uma iniciativa 

da FAPESP – Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo com 

o Comitê Científi co para Problemas do 

Ambiente (Scope, na sigla em inglês), 

agência intergovernamental associa-

da à Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco).

Estamos diante de um precioso volu-

me de informações produzidos por 137 

especialistas de 24 países e 82 institui-

ções que se debruçaram por dois anos 

sobre as diversas questões relacionadas 

Bioenergia: Ponte para o futuro
com produção e uso de bioenergia e sus-

tentabilidade. Uma ponte segura para o 

futuro. Coordenado por cientistas liga-

dos aos programas FAPESP de Pesquisa 

em Bioenergia (BIOEN), Pesquisas em 

Caracterização, Conservação, Restaura-

ção e Uso Sustentável da Biodiversidade 

(BIOTA) e Mudanças Climáticas Glo-

bais (PFPMCG), com base em mais de 

2.000 referências e estudos, o relatório 

apresenta análise abrangente de tecnolo-

gias e práticas atuais da bioenergia, in-

cluindo produção, sistemas e mercados, 

e o potencial de expansão sustentável e 

de maior adoção da bioenergia, em pa-

ralelo com uma revisão crítica dos seus 

impactos.

O Brasil tem uma base de energias 

renováveis capaz de suprir 41% das 

suas necessidades energéticas, o pro-

grama mundialmente exemplar de pro-

dução do etanol combustível a partir 

da cana-de-açúcar e uma comunidade 

científi ca engajada em projetos bem 

sucedidos de agricultura, energia, pro-

dução de alimentos e biomassa. Foi isso 

que certamente nucleou um conjunto de 

especialistas de diversas áreas da ciên-

cia e regiões do mundo para o esforço 

sem precedentes de concentrar em uma 

única publicação todo o conhecimento 

disponível em bioenergia.

A bioenergia pode chegar a pro-

ver um quarto da energia mundial até 

2050, reduzindo poluentes e a emissão 

de gases do efeito estufa e promovendo 

desenvolvimento sustentável, entre ou-

tros benefícios econômicos e sociais. O 

relatório indica os caminhos e desafi a 

os líderes mundiais a empreenderem 

movimentos para adotar a bioenergia 

como fi lha pródiga da humanidade. Es-

pecialmente por aqui. A disponibilidade 

de terras para produção de bioenergia 

está concentrada na América Latina e 

na África Subsaariana, em áreas que es-

tão sendo utilizadas predominantemen-

te, com baixa intensidade, como pasto.

Cerca de 360 milhões de hectares 

de terras aptas para a agricultura de 

sequeiro estão disponíveis na Amé-

rica Latina e Caribe, ou 37% do total 

mundial e mais de três vezes a área ne-

cessária para atender às necessidades 

alimentares do mundo. Se operados 

adequadamente, com processos efi cien-

tes, 20% dessa área poderiam produzir 

24 exajoules (EJ) de biocombustíveis 

líquidos por ano, o equivalente a 11 mi-

lhões de barris de petróleo por dia, mais 

do que a produção petrolífera atual dos 

Estados Unidos ou da Arábia Saudita.

O relatório deverá subsidiar polí-

ticas estratégicas de São Paulo para o 

setor. Ele representa o estado da arte 

da bioenergia, uma fronteira pioneira 

de conhecimento muito cara ao estado. 

O governador Geraldo Alckmin tem 

tratado o assunto de maneira prioritá-

ria para o futuro da agricultura, ado-

tou medidas de estímulo a cogeração, 

retirou ICMS para equipamentos des-

tinados ao retrofith, mantem o me-

nor imposto sobre o etanol do país e 

simplificou a tributação para facilitar 

a ampliação da energia produzida a 

partir do bagaço da cana e determinou 

que a Secretaria da Energia mais nós 

da Agricultura e Abastecimento inten-

sificássemos a geração da bioenergia 

no Estado de São Paulo.

O conhecimento compilado, as 

conclusões e recomendações de Bio-

energy & Sustainability devem ser 

incorporados às políticas públicas e 

utilizados para orientar iniciativas pú-

blicas e privadas, colocando-se como 

referências para a construção de novos 

desenhos de cidadania ambiental.

As práticas bioenergéticas podem 

melhorar os sistemas de produção de 

alimentos e o desenvolvimento econô-

mico rural, estimulando investimentos 

na produção agrícola em áreas pobres 

e fornecendo um sistema dinâmico al-

ternado para produzir energia ou ali-

mento sempre que necessário.

Além do mais, considero um dever 

ético investir em práticas produtivas de 

bioenergia e alimentos combinadas es-

pecialmente em áreas pobres e em de-

senvolvimento do planeta. O relatório 

é intenso, alentado e detalhado. Não é 

certamente para se ler suas 700 pági-

nas de um só fôlego. Mas vale a pena 

conhecê-lo e guardá-lo como referência. 

A íntegra de Bioenergy & Sustainability: 

bridging the gaps está disponível para 

download e leitura em bioenfapesp.org/

scopebioenergy.

Arnaldo Jardim é Engenheiro Civil e 

Secretário de Agricultura e Abastecimen-

to do Estado de São Paulo

Há poucos dias atrás, encon-
trei em periócico de São Paulo, 
uma reportagem emocionante 
cujo o assunto versava sobre 
ação de Pedro Paolino de 89 
anos, missionário italiano na 
Amazônia, há mais de meio sé-
culo.

Sobre o título acima, a repor-
tagem colocava em foco carisma 
humano e evangélico do missio-
nário na região do Acre, ou seja 
em Madureira a 140 Km do Rio 
Branco. Com mais de meio sé-
culo de atividade nesta região da 
Amazônia, tendo sofrido 84 ma-

P/ PROFESSOR BENÊ

CAMPEÃO DA FRATERNIDADE

lárias, realizado numerosas via-
gens por regiões, onde era mato.

Não tinha onde dormir; prepa-
rava suas alimentação a nível da 
comida pobre da população. Por 
muitos anos, realizou viagens por 
seringais, aldeias indíginas para 
selebrar batismos, casamentos 
e outras cerimonias religiosos, 
tudo sob o incômodo de malária, 
infecções intestinais, vermes que 
não impediam de ser um “guer-
reiro da fé e da cidadania”.

Na Itália tinha feito curso de 
enfermeiro, o que lhe valeu con-
dições para combater a malária, 
a febre amarela, lepra e outras 
doenças que infestavam a região.
Não era médico diplomado, mas 
suas atividades fi zeram-no mere-
cedor do título de “médico prá-
tico”.

Além do mais, ajudou a cons-
truir e dinamisar escolas, “a beira 
de estradas, à margens dos rios, 
nos seringais. Orientou a po-
pulação a se ativar na produção 
agrícola, a desenvolver o gado e 
a combater a miséria.

Aos 89 anos, ele ainda diz 
muito singelamente “EU NÃO 
ME ARREPENDO DE TER 
FEITO MAL OU BEM, MAS 
LUTEI PELO BEM”.
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Boca Juniors é do povo, mas só enriquece; 

milionário River Plate está pobre

O maior clássico do futebol argentino, 

Boca Juniors x River Plate, vai acontecer 

nas oitavas de fi nal da Libertadores deste 

ano, talvez bem antes do que eles gosta-

riam. O time do povo contra a equipe milio-

nária, como são conhecidos os arquirrivais.

No entanto, se comparar a parte fi nan-

ceira dos dois clubes de Buenos Aires, as 

posições se invertem: o Boca é quem está 

rico, e o River fi cou pobre. Um refl exo 

das posições de ambos na fase de gru-

pos da competição continental - o clube 

xeneixe foi o primeiro colocado geral, e 

a equipe tricolor foi a pior segunda co-

locada?

Em seu balanço fi nanceiro do ano 

fi scal 2013-2014, o Boca Juniors revelou 

ter conseguido 509,5 milhões de pesos 

(172,8 milhões de reais) de arrecadação 

e gastado 485,9 milhões de pesos (164,8 

milhões de reais), terminando com supe-

rávit de 14,6 milhões de pesos (8 milhões 

de reais).

De um ano fi scal para o outro, o clube 

comandado por Daniel Angelici aumen-

tou sua receita com patrocinadores como 

Nike (37,4 mi para 51,2 mi de pesos) e 

Banco Francés (16,4 mi para 29,3 mi de 

pesos), mas os gastos com o time de fu-

tebol profi ssional, por exemplo, também 

subiram (173 mi para 196,4 mi de pesos). 

Assim, a dívida total caiu pouco e está 

em 140,4 milhões de pesos, ou R$ 47,6 

milhões.

Enquanto isso, o River Plate vive uma 

situação complicada, pois sua dívida não 

pára de crescer. A gestão do ídolo Daniel 

Passarella (2009-2013) foi uma das mais 

controversas da história, e ele deixou as 

contas bastante comprometidas.

O ano fi scal de setembro de 2013 a 

agosto de 2014 deu ao clube milionário 

455 milhões de pesos (R$ 154,3 milhões) 

em arrecadação, mas os gastos subiram 

de 492 milhões (R$ 167 mi) para 654 mi-

lhões de pesos (R$ 222 mi) em compara-

ção entre o período anterior e o do último 

balanço fi nanceiro.

Assim, o défi cit do River Plate ape-

nas no último ano fi scal foi de R$ 67,7 

milhões.

Nesta semana, o tesoureiro Andrés 

Ballotta revelou que a dívida total do clu-

be está na casa dos 400 milhões de pesos, 

ou R$ 135,7 milhões.

Apesar da situação, o River pode ce-

lebrar pelo último encontro internacional 

entre os arquirrivais: vitória na semifi nal 

da Copa Sul-Americana do ano passado 

com placar agregado de 1 a 0 e futuro 

título diante do Atlético Nacional (Co-

lômbia).

Fonte:http://espn.uol.com.br/noti-

cia/503455_boca-juniors-e-do-povo-

mas-so-enriquece-milionario-river-plate-

esta-pobre

Goleiros: Agustín Orión, Emanuel Trípodi e Guillermo Sara. Defensores: Daniel Díaz Capitão, 
Marco Torsiglieri, Alexis Rolín, Lisandro Magallán Lesionado, Guillermo Burdisso Lesionado, Juan 
Cruz Komar, Gino Peruzzi, Leandro Marín e Fabián Monzón. Meio-campistas: Fernando Gago, Pablo 
Pérez Lesionado, Marcelo Meli, Federico Bravo, Adrián Cubas Lesionado, Cristian Erbes, José Pedro 
Fuenzalida, Nicolás Lodeiro, Federico Carrizo, Gonzalo Castellani, Nicolás Colazo, Rodrigo Betancur 
e Franco Cristaldo. Atacantes: Juan Manuel Martínez, Cristian Pavón Lesionado, Pablo Osvaldo, 
Andrés Chávez, Jonathan Calleri, Guido Vadalá e Sebastian Palacios.

Goleiros: Marcelo Barovero, Nicolás Rodríguez, Julio Chiarini e  Nicolás Francese. Defensores: 
Jonathan Maidana, Éder Balanta, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Emanuel Mammana, Bru-
no Urribarri, Gabriel Mercado e Leonel Vangioni. Meio-campistas: Camilo Mayada, Matías Krane-
vitter, Ariel Rojas, Martín Aguirre, Leonardo Ponzio, Guido Rodríguez, Ezequiel Cirigliano, Carlos 
Sánchez, Gonzalo Martínez, Osmar Ferreyra, Augusto Solari, Gonzalo Martínez, Tomás Martínez, 
Pablo Aimar. Atacantes: Rodrigo Mora, Fernando Cavenaghi, Leonardo Pisculichi, Giovanni Simeo-
ne, Teófi lo Gutiérrez, Lucas Boyé, Sebastián Driussi e Juan Cruz Kaprof.

Corinthians 2015: Renato Augusto, Gil, Bruno Henrique, Guerreiro, Ralf e Cássio. Agachados: 
Elias, Emerson, Jadson e Fábio Santos.

São Paulo: Rogério Ceni; Bruno Hudson, Lucão, Edson Silva e Reinaldo, Carlinhos, Maicon, Sou-
za, Denilson, Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Michel Bastos, Cafú, Luís 
Fabiano  e Kardec.

Veja os confrontos das oitavas de fi nal:
TIME QUE DECIDE EM CASA  TIME QUE MANDA O 1º JOGO
Q1 Boca Juniors-ARG (1º)   River Plate-ARG (16º)
Q2 Cruzeiro-BRA (8º)   São Paulo-BRA (9º)
Q3 Corinthians-BRA (4º)   Guaraní-PAR (13º)
Q4 Racing-ARG (5º)    Montevideo Wanderers-URU (12º)
Q5 Tigres_MEX (2º)    Universitário Sucre-BOL (15º)
Q6 Atlético Nacional-COL (7º)  Emelec-EQU (10º)
Q7 Internacional-BRA (3º)   Atlético-MG-BRA (14º)
Q8 Independiente Santa Fé-COL (6º)  Estudiantes-ARG (11º)

Goleiros: Dida, Alisson Becker, Muriel Becker e  Jacsson. Defensores: Réver, Juan, Ernando, Pau-
lão, Alan Costa, Léo Emprestado, Cláudio Winck, William, Alan Ruschel, Geferson LE. Meio-cam-
pistas: Nicolás Freitas, Rodrigo Dourado, Nílton, Charles Aránguiz, Bertotto, Wellington emprestado, 
Anderson, D’Alessandro Capitão, Alex, Luque, Alisson Farias. Atacantes: Nilmar, Eduardo Sasha, 
Rafael Moura, Bruno Gomes, Vitinho emprestado, Jorge Henrique, Taiberson e Lisandro López.

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson. Defensores: Leonardo Silva, Jemerson, Edcarlos, Emerson, 
Tiago, Marcos Rocha, Patric, Douglas Santos, Pedro Botelho. Meio-campistas: Leandro Donizete, 
Lucas Cândido, Rafael Carioca, Danilo Pires, Josué, Eduardo, Jesús Dátolo, Maicosuel, Sherman 
Cárdenas e Dodô. Atacantes: Jô, Lucas Pratto, Carlos, Guilherme, Cesinha, André e Luan.

Libertadores só paga mais que Mi-

neiro se Atlético-MG e Cruzeiro forem à 

semifi nal

O que é mais vantajoso para as fi -

nanças: Copa Libertadores ou o Campe-

onato Mineiro? Uma vez que a primeira 

é obsessão de nove entre dez clubes bra-

sileiros, e o segundo é o tão mal falado 

Estadual, a resposta pareceria óbvia, mas 

não é. A realidade é que, a menos que teu 

time seja campeão continental, ou pelo 

menos vá às semifi nais, o segundo é mais 

lucrativo do que o primeiro em diversos 

aspectos.

Considere Atlético-MG e Cruzeiro 

como exemplos. A Conmebol paga US$ 

900 mil pela primeira fase da Libertado-

res, US$ 300 mil para cada jogo como 

mandante. Ambos os mineiros já garanti-

ram este dinheiro, pouco mais de R$ 2,5 

milhões na cotação atual – favorece o tor-

neio sul-americano o fato de o dólar hoje 

custar mais de R$ 2,9, maior nível sobre 

o real desde setembro de 2004.

A Conmebol ainda repassa US$ 550 

mil pela partida em casa nas oitavas de 

fi nal, US$ 650 mil pelas quartas de fi -

nal, US$ 700 mil pelas semifi nais, US$ 

1 milhão para o vice-campeão e US$ 2,3 

milhões para o campeão. Esses são os 

mesmos valores da Libertadores de 2014, 

inclusive. Não houve reajuste de um ano 

para outro. Quer dizer que Atlético-MG 

e Cruzeiro, se fi zerem campanhas razo-

áveis e caírem só nas quartas de fi nal, 

receberão US$ 2,1 milhões da entidade 

sul-americana, ou R$ 6 milhões.

No Campeonato Mineiro, se chega-

rem à decisão (o que, convenhamos, é 

rotina), Atlético-MG e Cruzeiro irão fatu-

rar cerca de R$ 6,5 milhões em 2015, se-

gundo dirigentes consultados pelo blog. 

Este dinheiro vem da Globo, detentora 

dos direitos de transmissão dos dois clu-

bes mineiros, e não da Federação Mineira 

de Futebol (FMF). É o valor mais próxi-

mo possível para esta comparação com a 

Conmebol.

A Libertadores só passa a pagar mais 

do que o Estadual a quem chegar à semi-

fi nal ou à fi nal. A quantia sobe para US$ 

2,8 milhões (R$ 8 milhões) aos semifi na-

listas, US$ 3,8 milhões (R$ 10,9 milhões) 

ao vice-campeão e US$ 5,1 milhões (R$ 

14,6 milhões) ao campeão. Isso se a 

bolha do dólar não estourar antes que a 

competição continental acabe, em agosto, 

e murchar os valores por causa da con-

versão.
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Martins Cruz & Cia Ltda., 
torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Insta-
lação nº 52000373 e requereu 
a Licença de Operação   para 
serviço de  fundição de metais 
ferrosos, sito à Rodovia Bri-
gadeiro Faria Lima nº 2200 
Km. 342 + 55 metros – Jabo-
ticabal - SP.

ART MUSEU FER-
RAGENS LTDA-ME, tor-
na público que recebeu 
da CETESB a Renovação 
da  Licença de Operação 
nº 52001667, válida até 
17/04/2019  para serviço de 
corte e dobra de metais, sito 
à Rua São João nº 3091, Dis-
trito Industrial Bruno Verar-
dino, Jaboticabal - SP.

ÓTIMA PORTUNIDADE
Vendo terreno de 200 metros quadrados, pronto para 

construir no bairro Jardim São José, Rua Norival Petri-
ni Jr nº 70, quadra E lote 08.

Valor R$ 13.500,00 + parcelas mensais
Tratar com Luís - FONES:

Casa (16) 3975-1664 e Claro (16) 9.9239-0126

ALUGA-SE
Apartamento em Praia Grande, de frente para o mar. 

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA

CNPJ 60.595.451/0001-40
EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015 A 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de 
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166/71, com 
redação dada pela Lei 9.701/98, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento 
ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o artigo 605 da CLT, vem 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 2015, 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 2015, 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 2015), constituirá o pro-
dutor 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 7º 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 do Estado onde tem 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 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 do seu Estado, podendo ainda, ser enviada 
via internet no e-mail 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, 07 de Abril de 2015
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente

ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista en-

contrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. Afonso Celso 
Araujo, portador CTPS, 30.998 - série 104 a /SP, a comparecer 
na empresa MANOEL SOARES DO AMARAL -ME (PADARIA 
PÃO KENT), localizada na Avenida Major Novaes Nº 949 (cen-
tro), nesta cidade de Jaboticabal/SP a fi m de retornar ao emprego 
ou justifi car as faltas desde o dia 20/02/2015, dentro do prazo de 
03 (três) dias a partir desta publicação, sob pena de fi car rescindi-
do, automaticamente o contrato de trabalho, conforme termos do 
artigo 482 da C.L.T.

Jaboticabal, 23 de abril de 2015

A BIOFARM QUÍMICA 
E FARMACÊUTICA LTDA, 
torna público que requereu à 
CETESB a Renovação da Li-
cença de Operação para fabri-
cação de medicamentos para 
uso veterinário, sito à Avenida 
João Batista Ferraz Sampaio, 
710, Bairro Barreiro Jabotica-
bal/SP

Autor: Nilson Alves Rigo

Ôh mulher!!!
Queria você por um dia,
Prá fazer tudo que penso.
Não posso nem te ver,
Que fi co muito tenso.
Se tudo isso acontecer,
Vai ser um amor 
imenso!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

ALUGA-SE
Apartamento em Praia de Mongaguá. 
Diárias e Feriados. Tratar com Elza: 

(16) 3203-2192
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Balanço Patrimonial  - Período : 01/01 a 31/12
ATIVO     2014   2013

Ativo     1.886.828,48  1.923.887,19

CIRCULANTE    637.235,43   657.984,33

DISPONÍVEL    277.003,32   359.025,74

ADIANTAMENTOS   1.976,69   0,00

TITULOS A RECEBER   7.652,57   3.860,52

SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER  349.552,85   290.534,07

ESTOQUES    1.050,00   4.564,00

NÃO CIRCULANTE   1.249.593,05  1.265.902,86

PERMANENTE    1.249.593,05  1.265.902,86

PASSIVO 2014 2013

Passivo     1.886.828,48  1.923.887,19

CIRCULANTE    221.816,63   241.368,73

CIRCULANTE    221.816,63   241.368,73

NÃO CIRCULANTE   126.241,06   147.869,15

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   126.241,06   147.869,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   1.538.770,79  1.534.649,31

PATRIMÔNIO SOCIAL   1.534.649,31  1.226.181,45

SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS    4.121,48   308.467,86

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Pas-

sivo mais Patrimônio Líquido importam em R$

1.886.828,48 (um milhao, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito Reais 

e quarenta e oito Centavos)

PRESIDENTE  TESOUREIRO
ANTONIO ALCEU BELLODI FRANCISCO ANTONIO FILARDI
CPF: 012.144.898-34  CPF: 743.594.798-91

CONSELHEIRO FISCAL   CONSELHEIRA FISCAL
PLINIO SERGIO VOLPE  RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS  
CPF: 264.978.758-91   CPF: 088.985.268-57

CONSELHEIRO FISCAL   HELIJA ORG CONTABIL S/S
HUMBERTO MONTANS BELLODI ANTONIO CARLOS IJANC’
CPF: 058.957.218-00   TC CRC: 1SPO65569/O0

Demonstração de Superávit/Défi cit Acumulados
Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

VALOR

(+) Saldo Inicial do Exercício   Superávit                   1.534.649,31

(+)Ajustes Credores de Exercício Anteriores    0,00

(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores   0,00

(+) Correção Monetária do Saldo Inicial    0,00

(-) Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital  0,00

(+) Reversões de Reservas     0,00

       Reservas de Contingência     0,00

       Reservas de Lucros a Realizar    0,00

(+) Resultado Líquido do Exercício  Superávit  4.121,48

(-) Transferências para Reservas     0,00

(-) Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados  0,00

=  Superávit acumulado   Superávit  1.538.770,79

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2014.

PRESIDENTE  TESOUREIRO
ANTONIO ALCEU BELLODI FRANCISCO ANTONIO FILARDI
CPF: 012.144.898-34  CPF: 743.594.798-91

CONSELHEIRO FISCAL   CONSELHEIRA FISCAL
PLINIO SERGIO VOLPE  RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS  
CPF: 264.978.758-91   CPF: 088.985.268-57

CONSELHEIRO FISCAL   HELIJA ORG CONTABIL S/S
HUMBERTO MONTANS BELLODI ANTONIO CARLOS IJANC’
CPF: 058.957.218-00   TC CRC: 1SPO65569/O0

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

     Patrimônio  Outras  Ajustes Aval.  Superávit /  Total do

     Social  Reservas  Patrimonial  Défi cit  Patrimônio  Líquido

Saldo em 31/12/2013     1.534.649,31  1.226.181,45  0,00   0,00   308.467,86 

Movimento do Período

Superávit / Défi cit do Período    0,00   0,00   0,00   4.121,48   4.121,48

Ajustes da Avaliação Patrimonial    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Recursos de Superávit com Restrição    0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Transf. de Sup. de Recursos sem Restrição   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Saldos Finais     1.226.181,45  0,00   0,00   312.589,34   1.538.770,79

Demonstração do Resultado do Exercício
Período: 01/01 a 31/12

    2014   2013

Receitas Brutas

  Total:   1.436.409,29 C  1.478.745,27C

= Receita Líquida    1.436.409,29 C  1.478.745,27C

= Superávit Bruto    1.436.409,29 C  1.478.745,27C

(-) Despesas Financeiras

  Total:   12.605,47 D  12.102,46D

(-) Despesas Gerais

  Total:   1.992.383,39 D  1.705.741,74D

(-) Despesas Tributárias

  Total:   628,05 D   452,31D

(-) Outras Despesas Operacionais

  Total:   1.778.952,18 D  1.769.564,20D

(+) Receitas Financeiras

  Total:   25.966,52 C  12.183,27C

(+) Outras Receitas Operacionais

  Total:   2.305.273,32 C  2.283.227,51C

= Défi cit Operacional    16.919,96 D  286.295,34C

(+) Outras Receitas

  Total:   21.196,67 C  22.172,52C

(-) Outras Despesas

  Total:   155,23 D   0,00

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social  4.121,48 C   308.467,86C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda  4.121,48 C   308.467,86C

= Superávit     4.121,48 C   308.467,86C

= Superávit Líquido do Período    4.121,48 C   308.467,86C

JABOTICABAL, 31 de dezembro de 2014.

PRESIDENTE  TESOUREIRO
ANTONIO ALCEU BELLODI FRANCISCO ANTONIO FILARDI
CPF: 012.144.898-34  CPF: 743.594.798-91

CONSELHEIRO FISCAL   CONSELHEIRA FISCAL
PLINIO SERGIO VOLPE  RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS  
CPF: 264.978.758-91   CPF: 088.985.268-57

CONSELHEIRO FISCAL   HELIJA ORG CONTABIL S/S
HUMBERTO MONTANS BELLODI ANTONIO CARLOS IJANC’
CPF: 058.957.218-00   TC CRC: 1SPO65569/O0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL - APAE
Jaboticabal - SP
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal - APAE, que compre-

endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
social e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações fi nanceiras
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.

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

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras 
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 fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditorconsidera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras 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 fi nanceiras 
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações fi nanceiras
1.Como comentado na nota explicativa 6, a Entidade não possui cadastro analítico físico e fi nanceiro atualizado dos bens registrados 

no ativo imobilizado, bem como não calcula e registra as depreciações destes bens não controlados. Os ajustes na contabilidade e seus 
efeitos não são possíveis de mensuração no momento. Consequentemente, não podemos concluir, e não concluímos, sobre os saldos 
acumulados do ativo imobilizado e os refl exos no resultado (superávit) do exercício e no patrimônio social.

Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos de possíveis ajustes que poderiam advir dos assuntos mencionados no parágrafo 1, des-

crito no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE, em 
31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ribeirão Preto SP, 17 de abril de 2015.

BLB Auditores Independentes 
CRC 2SP023165/O-2

Rodrigo Garcia Giroldo
CRC 1SP222658/O-9

 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL - APAE

BALANÇOS PATRIMONIAIS  - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
Em reais
    Nota    

    explicativa         2014  2013
Ativo      
Ativo circulante      
Caixa e equivalentes de caixa   4    277.005  359.026
Contas a receber   5    349.553  290.534
Outros créditos           6.327      5.376
Despesas antecipadas           4.353      3.049
Total do ativo circulante       637.238  657.985
Ativo não circulante      
Investimentos               427  427
Imobilizado    6 1.249.163                           1.265.475
Total do ativo não circulante    1.249.590                           1.265.902
Total do ativo     1.886.828                           1.923.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS  - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
Em reais
    Nota    

    explicativa 2014  2013
Passivo e patrimônio social      
Passivo circulante      
Empréstimos    7       -    13.950
Fornecedores           16.092    34.608
Salários e obrigações sociais               677      4.379
Provisão para férias e encargos       201.119  175.561
Outras obrigações           3.928    12.871
Total do passivo circulante       221.816  241.369
Passivo não circulante      
Receita diferida – doação governamental  8    126.241  147.869
Total do passivo não circulante        126.241  147.869
Patrimônio social      
Patrimônio social    1.534.649  .226.181
Superávit do exercício           4.122  308.468
Total do patrimônio social   9 1.538.771                           1.534.649
Total do passivo e patrimônio social   1.886.828                           1.923.887

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (SUPERÁVIT)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

Em reais
    Nota    

    explicativa 2014  2013
Receita operacional bruta     
Subvenções e doações públicas e privadas  10 2.490.568                           2.648.439
Serviços prestados – atendimento SUS  10    291.893  291.893
Outras subvenções a receber       349.553  290.534
     3.132.014                           3.230.866

(Despesas) receitas operacionais     
Despesas gerais e administrativas   (3.188.713)                         (2.947.274)
Outras despesas operacionais       (29.307)  (29.464)
Outras receitas operacionais         63.471    54.259
     (3.154.549)                         (2.922.479)
Superávit antes do resultado fi nanceiro       (22.535)  308.387
Receitas fi nanceiras         39.263    12.183
Despesas fi nanceiras        (12.606)  (12.102)
          26.657           81
Superávit do exercício           4.122  308.468

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

Em reais
                                 Total do
   Patrimônio  Superávit                         patrimônio
   social  doexercício  social
Saldos em 1º de janeiro de 2013 1.078.149     148.225                          1.226.374
Transf. do superávit para o patrimônio social 148.225   (148.225)  -
Ajuste de exercício anterior  (193)         -      (193)
Superávit do exercício  -  308.468  308.468
Saldos em 31 de dezembro de 2013 1.226.181  308.468                           1.534.649
Transf. do superávit para o patrimônio social 308.468  (308.468)  -
Superávit do exercício  -  4.122      4.122
Saldos em 31 de dezembro de 2014 1.534.649  4.122                          1.538.771
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

Em reais
              2014 2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais:    
Superávit do exercício           4.122  308.468
Ajustes para conciliar o superávit do exercício às 
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:    
Ajuste de exercício anterior              -        (193)
Depreciações          38.606    35.247
Valor residual de baixa do ativo imobilizado        19.332    36.938
Superávit do exercício ajustado         62.060  380.460
Variações nos ativos e passivos:    
Aumento em contas a receber      (59.019) (124.445)
Aumento em outros ativos        (2.255)     (2.090)
(Redução) aumento em fornecedores     (18.516)      3.868
Redução em salários e obrigações sociais       (3.702)     (8.867)
Aumento (redução) em férias e encargos        25.558     (3.556)
(Redução) aumento em receita diferida e outras obrigações    (30.571)    41.383
Disponibilidades líq.(aplic.) ger. pelas atividades operacionais    (26.445)  286.753
Fluxo de caixa das atividades de investimento:    
   Aquisição de imobilizado      (41.626) (104.735)
Disponibilidades líquidas aplic. pelas atividades de investimentos    (41.626) (104.735)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento:    
Variaçãoem empréstimos de terceiros      (13.950)   (17.000)
Disponibilidades líquidas aplic. pelas ativ. de fi nanciamentos    (13.950)   (17.000)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa     (82.021)  165.018
    
Variação do caixa e equivalentes de caixa:    
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período      277.005  359.026
Caixa e equivalentes de caixa no início do período      359.026  194.008
Aumento do caixa e equivalentes de caixa      (82.021)  165.018
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013

Em reais
1.Contexto operacional
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de 

direito privado, benefi cente, com duração indeterminada que há 44 anos aprimora seus serviços à luz de normativas e de novos conhe-
cimentos, ao executar um conjunto de ações intersetoriais; galgadas na iniciativa público-privada, visando atender as necessidades do 
contingente populacional vulnerabilizado pela condição da defi ciência.

Atuando segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da efi ciência; e contrária 
a qualquer forma de distinção ou discriminação; enquanto entidade prestadora de serviços que compõe a rede sócio-assistencial local, 
autodetermina a continuidade do Projeto Político “Cidadania para Todos” em 2014, por ser este o que melhor identifi ca os esforços no 
sentido de atender amplamente as várias dimensões da vida cotidiana de pessoas com defi ciências e de suas famílias, na perspectiva da 
autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, pois assim, acredita estar colaborando com a construção de uma 
sociedade justa, igualitária e inclusiva.

O Projeto “Cidadania para Todos” é baseado em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; 
compõe um sistema de proteção social capaz de atender as peculiaridades que atingem a condição humana vulnerabilizada pela questão 
da defi ciência, apoiando o usuário e sua família, e desta forma cumprindo a missão institucional de promover estes benefi ciários e de 
possibilitar-lhes o acesso a bens e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de habilitação e reabilitação, da articulação de 
políticas públicas e de defesa de direitos.

Com atuação fi ncada nos pilares das políticas públicas de Assistência e Desenvolvimento Social, Educação e Saúde; além de pro-
mover ações afi ns relacionadas à prevenção, trabalho, profi ssionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, 
pesquisa; a APAE de Jaboticabal tem por objetivos:

Promover a melhoria da qualidade de vida da pessoa com defi ciência, preferencialmente intelectual e múltipla, e com transtorno 
global do desenvolvimento, em seus ciclos de vida - infância, adolescência, idade adulta e do idoso - buscando assegurar-lhes vida 
independente e o pleno exercício da cidadania;

Prestar serviço de Habilitação e Reabilitação ao público alvo, promovendo sua Integração à Vida Comunitária no campo da assis-
tência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com 
defi ciência e para suas famílias;

Prestar serviços de Educação Especial à pessoa com defi ciência, preferencialmente intelectual e múltipla;
Oferecer serviços na área da Saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com defi ci-

ência, preferencialmente intelectual e múltipla.
Pela consecução desses objetivos a Entidade tem seu trabalho reconhecido e isto lhe permite estabelecer convênios com os entes 

federados, bem como com entidades particulares, de economia mista, autarquias, fundações e outras que julgar necessária sem confl itar 
com esses objetivos sociais e aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às fi nalidades a eles vinculadas.

A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembléia Geral, Conselho de Administra-
ção, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

2.Apresentação das demonstrações fi nanceiras
As demonstrações fi nanceiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fi ns lucrativos em consonância à ITG 
2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran-
sações. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis dos bens do ativo 
imobilizado, entre outras. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Administração da Entidade monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos 
anualmente.

Essas demonstrações fi nanceiras estão expressas em Real, que é a moeda funcional da Entidade, elas consideram o custo histórico 
como base de valor, salvo quando indicado de forma diferente.

As demonstrações fi nanceiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Entidade, cuja autoriza-
ção para sua conclusão foi dada por esta em 17 de abril de 2015.

As operações da Entidade são continuadas. Portanto, não há operação descontinuada para ter a segregação na demonstração do 
resultado do exercício.

3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade nessas demonstrações fi nanceiras estão descritas abaixo. Essas políticas 

foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma:
a) Apuração do resultado
As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. A receita com serviços prestados representam o valor 

justo recebido ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza signifi cativa de sua realização.

b) Caixa e equivalentes de caixa
Representado por numerários em caixa, saldos em banco conta movimento e aplicações fi nanceiras resgatáveis no prazo de até 90 dias 

das datas de transações e com risco insignifi cante de mudança de seu valor de mercado, sendo o ganho ou perda registrado no resultado 
do exercício respeitando a competência. As aplicações fi nanceiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classifi cadas 
na categoria de ativos fi nanceiros ao valor justo por meio do resultado.

c) Contas a receber
São demonstrados pelos valores relativos aos convênios fi rmados com órgãos governamentais, municipais, estaduais e federais, bem 

como entidades particulares, referente aos serviços prestados até a data do balanço. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é 
reconhecida por estimativa com base em análise dos créditos em aberto, quando aplicável.

d) Investimentos
Representado por participação em outra sociedade avaliada pelo custo de aquisição.
e) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, e parcialmente deduzido pelo valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acu-
mulada.

f) Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não fi nanceiros (impairment)
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é defi nido como sendo o maior entre o valor de uso e o 

valor líquido de venda.
A Administração da Entidade revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não fi nanceiros (ou grupo de ativos 

relacionados), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identifi cadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (impairment), 
em contrapartida ao resultado.

Se uma perda por redução ao valor recuperável for subsequentemente revertida, o valor contábil do ativo (ou grupo de ativos relacio-
nados) é aumentado para a estimativa revista de seu valor recuperável, mas sem exceder o valor que teria sido determinado caso nenhuma 
perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida em exercícios anteriores.

Com base nas análises da Administração, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31 de dezembro de 2014.
g) Empréstimos
Demonstrado pelo valor original, não há previsão contratual de atualização, ou seja, pelo regime de competência.
h) Receita diferida – doação governamental
Demonstrada pelo valor justo e transferido para o resultado em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo imobilizado.
i) Demais ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Entidade e 

se seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no 
futuro. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.Estão demonstrados por seus valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas 
até a data do balanço e, no caso dos ativos, retifi cados por provisão para perdas quando necessário.

j) Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Quando aplicável, os ativos e passivos circulantes e não circulantes são ajustados pelo valor presente, levando-se em consideração os 

fl uxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos respectivos ativos e passivos, e se relevantes, esses 
juros são realocados nas linhas de despesas e receitas fi nanceiras no resultado.

k) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte forma: Ativos contingen-

tes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Entidade possui total controle da situação ou quando há garan-
tias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Passivos contingentes são reconhecidos contabilmente 
levando em conta a opinião da assessoria jurídica, a natureza das demandas, a similaridade com outros processos, a complexidade no posi-
cionamento de tribunais, entre outras análises da Administração da Entidade, sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que 
ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com sufi ciente 
segurança. Os passivos contingentes classifi cados como perdas possíveis são divulgados em notas explicativas e os passivos contingentes 
classifi cados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação nas demonstrações fi nanceiras.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores signifi cativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações fi nanceiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Entidade revisa suas estimativas e premissas 
em período não superior a um ano.

l) Circulante e não circulante
Os ativos e passivos são classifi cados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze 

meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
m) Demonstrações dos fl uxos de caixa
As demonstrações dos fl uxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o estabelecido pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

4. Caixa e equivalentes de caixa
Descrição   2014       2013
Caixa e bancos conta movimento    30.697       24.722
Aplicações fi nanceiras   246.308     334.304
Total   277.005     359.026

Os equivalentes de caixa são mantidos com a fi nalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou 
outros fi ns, sendo que a Entidade considera equivalente de caixa uma aplicação fi nanceira de conversibilidade imediata em um montante 
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignifi cante risco de mudança de valor.

As aplicações em fundos de investimentos são remuneradas de acordo com a variação de suas respectivas cotas e a operação compro-
missada é remunerada à taxa média da variação do CDI, e podem ser resgatados de acordo com a necessidade de recursos da Entidade.

 
5. Contas a receber

Descrição   2014       2013
Verba municipal     86.270       67.520
Verba federal   252.214     219.880
Verba estadual      11.069         3.134
Total    349.553     290.534

Representado por saldos a receber referentes à serviços prestados.

6. Imobilizado

Descrição   2014        2013
Terrenos      12.500       12.500
Edifi cações    553.851      553.851
Máquinas e equipamentos   108.737     102.330
Móveis e utensílios   372.039     366.108
Veículos    205.670     199.152
Equipamentos de informática     71.538       70.248
Outros        6.500         6.500
                             1.330.835  1.310.689
(-) Depreciação acumulada  (81.672)      (45.214)
Total                             1.249.163  1.265.475

Não há um cadastro físico e fi nanceiro atualizado dos bens do ativo imobilizado, bem como, as depreciações destes bens não são 
calculadas e registradas na contabilidade, dos bens não controlados. Este controle começou a ser feito pela Entidade a partir das adições 
do exercício de 2012.

 
7. Empréstimos

Descrição    2013
Antonio Alceu Bellodi     13.950

Não há previsão contratual para a cobrança de encargos fi nanceiros.

8. Receita diferida – doação governamental

Descrição   2014      2013
Máquinas e equipamentos     20.469       16.215
Móveis e utensílios     53.371       51.344
Veículos     109.451     109.451
Equipamentos de informática     10.107         8.202
(-) Apropriação acumulada   (67.157)    (37.343)
Total     126.241     147.869

A Entidade registrou a doação governamental com base na resolução nº 1.305 de 25 de novembro de 2010, pelo valor justo, e será 
apropriada como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo imobilizado vinculado.

9. Patrimônio social
O patrimônio social da Entidade é representado pelo patrimônio social, acrescido ou diminuído dos superávits ou défi cits, respecti-

vamente.

 
10. Subvenções e doações

Descrição   2014        2013
Federal    
Educação      14.080       15.280 
Saúde (atendimento SUS)   291.893     291.893 
Assist. Social    213.850      185.291 
    519.823     492.464 
Estadual    
Educação     518.000     542.416 
Saúde          -       20.000 
Assist. Social    121.762       64.479 
    639.762     626.895 
Municipal    
Educação    456.465     316.465 
Saúde      87.776       77.336 
Assist. Social    238.710     473.398 
    782.951           867.200 
Doações de associados e telemarketing   354.978     344.152
Outras receitas (doações e campanhas)   484.947     609.622 
Total                             2.782.461  2.940.332
Subvenções e doações públicas e privadas             2.490.568  2.648.439
Serviços prestados – atendimento SUS                     291.893      291.893
Total                             2.782.461  2.940.332

11.Passivos contingentes
A Entidade no desenvolvimento normal de suas operações está sujeita a certos riscos, representados por eventuais processos tributários, 

reclamações trabalhistas e cíveis. 
Juntamente com a assessoria jurídica a administração da Entidade não identifi cou eventos passados que se caracterizassem por uma con-

tingência ou riscos relevantes do qual seja provável ou possível que um recurso econômico seja requerido para provisioná-lo ou liquidá-lo.
12. Demonstrativo das contribuições previdenciárias isentas
12.1. Assalariados
     2014 2013 
  Base de   Valor Valor 
Mês  cálculo Empregador Outros isenção isenção 
Janeiro  147.023 29.405 9.556 38.961 38.868 
Fevereiro  146.013 29.203 9.491 38.693 35.282 
Março  156.679 31.336 10.184 41.520 39.009 
Abril  160.729 32.146 10.447 42.593 37.657 
Maio  161.769 32.354 10.515 42.869 39.300 
Junho  167.966 33.593 10.918 44.511 38.833 
Julho  160.753 32.151 10.449 42.600 37.907 
Agosto  167.475 33.495 10.886 44.381 38.044 
Setembro  160.376 32.075 10.424 42.500 38.474 
Outubro  165.462 33.092 10.755 43.847 40.666 
Novembro  159.765 31.953 10.385 42.338 38.405 
Dezembro  194.676 38.935 12.654 51.589 40.781 
13º salário  142.671   28.534 9.274 37.808 35.794
Total  2.091.357 418.271 135.938 554.209 499.020

13. Cobertura de seguros
A Administração da Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados 

sufi cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores 
independentes.

14. Contribuições para seguridade social
A Lei nº 9.732 de 11 de dezembro 1998 alterou os dispositivos da Lei nº 8.212/91, no que se refere aos requisitos para isenção de 

contribuições para seguridade social.
Essas alterações não acarretaram em incidências destas contribuições sobre as operações da Entidade, por atender, integralmente aos 

novos requisitos que lhe permitem a totalidade das isenções.
A Entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado. Aplica 

integralmente no país, os seus recursos e superávits na manutenção dos seus objetivos sociais.
15. Gratuidades
A Entidade atende aos requisitos que caracterizam as entidades de fi nalidade de assistência social oferecendo, gratuitamente, todos seus 

serviços prestados à comunidade, portanto, cumpre na totalidade nos termos da legislação federal, estadual e municipal e em especial, aos 
preceitos do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.

Descrição   2014  2013
Assistência Social     
Governamental   655.118      730.051
Recursos próprios   882.079      648.319
                             1.537.197  1.378.370

Saúde    
Governamental   122.564      132.729
Recursos próprios   747.986     710.052
    870.550      842.781

Educação    
Governamental                            1.001.383      906.784
Recursos próprios                               375.707      359.925
                             1.377.090   1.266.709
Total                             3.784.837   3.487.860
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Você decide: 7 vidas, 

os mortos vivos!

Considerando a devolução pelos Correios do ofício de defesa encaminhado 
pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios, 
 !"# $%&%'($%)$*+)#,+-($% $%.!'!/*#01#$%$2%+$%3+4$% !%$%!' !1!-$%*$'54+'4!%'$%
cadastro estar incompleto impossibilitando, a emissão de correspondência, em 
cumprimento ao disposto no art. 11 da Lei 10.666, de 2003, e, em respeito ao 
princípio do contraditório, facultamos ao interessado abaixo o prazo de 10 dias, a 
partir de 15 dias da data da publicação deste edital, para apresentar defesa escrita, 
provas ou documentos de que dispuser, objetivando demonstrar a regularidade do 
+4$%*$'*!5561#$% $%78%99:;<;=>?@=@ABC>D%E2!%*+5$%'($%5!%*$'/1F!%G$ !10%H!1+1%
um valor a ser ressarcido ao INSS atualizado relacionado a seguir. O interessado 
pode ainda ter vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência da 
I1!"# J'*#+%K$*#+)%!F%L+.$4#*+.+)D%$' !%!540%F+'4# $%$%.!'!3M*#$=%Ananias Jose 
Vieira, NB 88/535.120.046-1, Valor R$43.714,98.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal,  neste ato representada por 
seu Presidente, Sr. Antonio Alceu Bellodi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 35, 
II, do Estatuto, para fi ns do artigo 25, I, CONVOCA todos os  associados, através do presente Edital,  
para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  que  será realizada no dia 29 de maio de 2015, 
às 20 horas em primeira convocação e às 20 horas e trinta minutos, em segunda convocação com a 
seguinte ordem do dia:

1. Aprovação do relatório de atividades e contas da Diretoria Executiva com base nos demon-
strativos contábeis encerrados em 31.12.2014 em cumprimento à exigência do artigo 26, § único, do 
estatuto da Apae. 

 
A Assembleia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela compare-

cerem, quites com suas obrigações sociais e fi nanceiras. (art.23)

Terão direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular 
há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, 
exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, e que estejam 
em dia com suas obrigações sociais e fi nanceiras. (art. 23, §1º).

No caso de procuração, esta deverá ter fi rma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante e o 
outorgado deverão ser associados da Apae. (art. 23, §2º)

Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23, §3º).

A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos associa-
dos, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas constarem 
dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum especial. 

Jaboticabal, 24 de abril de 2015

_____________________________
Antonio Alceu Bellodi

Presidente       

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

 
 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal,  neste ato representada por 

seu Presidente, Sr. Antonio Alceu Bellodi, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
35, II, do Estatuto, para fi ns do artigo 25, I, CONVOCA todos os  associados, através do presente 
Edital,  para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  que  será realizada às 19 horas, do dia 
29 de maio de 2015, às 19 horas em primeira convocação e às 19h 30min, em segunda convocação, 
com a seguinte ordem do dia:

1. Homologar as alterações estatutárias deliberadas pelo Conselho de Administração das Federa-
ção Nacional das APAES reunido nos dias 07 e 08 de Agosto de 2014 em Brasília-DF, na sala de re-
uniões do Hotel Brasília Imperial e nos dias 31 de março e  01 de Abril de 2015, na sede da Federação 
Nacional das Apaes.

A Assembleia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela compare-
cerem, quites com suas obrigações sociais e fi nanceiras. (art.23)

Terão direito de votar os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular 
há pelo menos 1 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, 
exigindo-se destes a adesão ao quadro de associados da Apae há, no mínimo, 1 (um) ano, e que este-
jam em dia com suas obrigações sociais e fi nanceiras. (art. 23, §1º).

No caso de procuração, esta deverá ter fi rma reconhecida em cartório, sendo que o outorgante e o 
outorgado deverão ser associados da Apae. (art. 23, §2º)

Não se admitirá mais de uma procuração por associado especial ou contribuinte. (art. 23, §3º).

 A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria dos 
associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, devendo ambas 
constarem dos editais de convocação, e nos termos do art. 25, I, para a fi nalidade de homologar as 
alterações do estatuto, será exigido o voto concorde da maioria simples dos associados da Apae na 
Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada para esse fi m. (art. 27, § único).

Jaboticabal, 24 de abril de 2015

_____________________________
Antonio Alceu Bellodi

Presidente  

Promoção de meia entrada EXCLUSIVAMENTE ÀS TERÇAS-FEIRA

VINGADORES 2 

A ERA DE ULTRON
Sessão:16:00/19:00/21:40 Sab/Dom/

Ter- 19:00/21:40 Qui/Sex/Seg/Qua

Sinopse: Tentanto proteger o planeta 

de ameaças como as visitas no primeiro 

Os Vingadores, Tony Stark busca cons-

truir um sistema de inteligência artifi cial 

que cuidaria da paz mundial. O projeto 

acaba dando errado e gera o nascimento 

do Ultron. Capitão América, Homem de 

Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião 

Arqueiro terão que se unir para mais 

uma vez salvar o dia.

Por Noel: O Mensageiro da Paz

PÁGIANA 06 A  GAZETA SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2015



SÁBADO, 25  DE ABRIL DE 2.015 A  GAZETA PÁGINA 07



O vereador Vitório De Simo-
ni, ciente dos prováveis abando-
nos dos animais domésticos em 
virtude das 528 famílias sortea-
das no Programa Habitacional, 
faz uma indicação para castração 
dos mesmos em parceria com a 
APA – Associação Protetora dos 
Animais e a UNESP de Jaboti-
cabal. Vitório é um aliado à luta 
contra o abandono dos animais e 
em 2013 já havia feito uma indi-
cação mais ampla em relação à 
causa animal.

Veja na integra suas indica-
ções:

INDICAÇÃO N°   /2015
(Indica uma campanha para 

cadastramento dos animais do-
mésticos, em especial cães e ga-
tos das 528 (quinhentos e vinte e 
oito) famílias sorteadas recente-
mente no Programa Habitacio-
nal).

EXCELENTÍSSIMO SE-
NHOR PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE JABO-
TICABAL

Vitório De Simoni, Vereador 
infra-assinado, na forma regi-
mental, apresenta INDICAÇÃO 
ao Excelentíssimo Senhor Prefei-
to Municipal, Prof. Raul José Sil-
va Gírio, a fi m de que providen-
cie junto à Secretaria de Saúde 
dessa municipalidade, uma cam-
panha para cadastramento dos 
animais domésticos, em especial 
cães e gatos das 528 (quinhentos 
e vinte e oito) famílias sorteadas 
recentemente no Programa Ha-
bitacional e alojamento dos ani-
mais que não puderem continuar 
com seus donos.

JUSTIFICATIVA
Indico que seja feito no muni-

cípio de Jaboticabal o cadastra-
mento dos animais domésticos, 
em especial, cães e gatos, das 528 
(quinhentos e vinte e oito) famí-
lias sorteadas recentemente no 
Programa Habitacional e, provi-
denciar o alojamento digno para 
esses animais que não puderem 
continuar com seus donos. Esse 
trabalho poderá ser acrescido de 
uma campanha de castração dos 
mesmos, em parceria com a APA 
– Associação Protetora dos Ani-

Vitório De Simoni contra o abandono dos animais

mais e a UNESP de Jaboticabal.
Tal solicitação se faz necessá-

ria, tendo em vista ser uma ques-
tão de saúde pública.

Diante do exposto, aguarda-se 
que, prontamente, esta solicita-
ção seja atendida.

INDICAÇÃO Nº 52/2013
Indica ações básicas para so-

lução de problemas com cães 
abandonados

Justifi cativa
Nossa preocupação funda-

menta-se no grave problema de 
saúde pública que gera os ani-
mais soltos pelas vias públicas 
sem cuidado, sem alimentação 
e sendo transmissor de doenças, 
entre eles e para a própria popu-
lação.

Esses animais merecem todo 
zelo e cuidado, pois, no abando-
no, sofrem privações das mais di-

versas, chegando, muitas vezes, a 
óbito sem a menor oportunidade, 
portanto segue sugestões para 
minimizar o problema.

Propostas de Ações Básicas
1- Campanhas anuais de cas-

tração, realizadas por médicos 
veterinários da Prefeitura Muni-
cipal, por empresas especializada 
contratada para tal fi nalidade e/
ou convênios com a faculdade de 
medicina – UNESP, CÂMPUS 
de Jaboticabal;

2- Recolhimento ao canil mu-
nicipal, sendo:

a) Período inicial – quarentena 
para avaliação,

b) Período posterior – classi-
fi cação e separação – fi lhotes e 
indivíduos jovens de adultos e 
também de doentes

3- Campanha, sistematização, 
de doação “Posse Responsável”.

DIREÇÃO DO BEM

NA PRÓXIMA EDIÇÃO, AMPLA REPORTAGEM DO RODO-JABOTI 
TRANSPORTES (SOLUÇÕES LOGÍSTICAS). PROJETO: DIREÇÃO 
DO BEM DÁ ORIENTAÇÕES PARA MOTORISTAS DE CAMINHÕES. 
Na ilustração, os diretores: Matheus Vantini, Paulo Vantini, Roberto Van-
tini e José Sylvio Vantini.
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