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A Prefeitura de Jaboti-
cabal proporcionou uma 
tarde de 1º de maio, Dia 
do Trabalho, diferente 
para a população. A Festa 
do Trabalhador, realiza-
da na Estação de Eventos 
Cora Coralina, teve uma 
programação variada, com 
três shows, área de ali-
mentação e uma área de 
recreação para as crianças.

A abertura fi cou por 
conta de Luanna Ribeiro 
e Banda. Em seguida foi 
a vez do Keep Samba e, 
fechando as comemora-
ções, o grupo de pagode 

Tarde festiva marca 1º de maio em Jaboticabal
Festa do Trabalhador reuniu apresentações musicais e recreação para as crianças

Katinguelê.“A população 
relembrou os grandes su-
cessos do Katinguelê. O 
público teve uma tarde 
agradável, comemorando 
o Dia do Trabalho com 
muita alegria e animação”, 
avaliou o prefeito Raul Gi-
rio.

“A Prefeitura de Jabo-
ticabal se preocupou em 
garantir a segurança e or-
ganização do evento. Fe-
lizmente não registramos 
nenhum problema. A po-
pulação aproveitou a festa 
e todos saíram satisfeitos 
da estação de eventos”, 

Os casos que necessitam de 
raio x de urgência e emergên-
cia que chegarem à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
de Jaboticabal agora não preci-
sam mais ser encaminhados ao 
Hospital Santa Isabel. A própria 
UPA passou a oferecer o servi-
ço. “Com o nosso próprio raio 
x o paciente não precisa mais 
ser levado de ambulância para 
o hospital. Com isto, tudo fi ca 
mais ágil e mais prático”, ava-
liou a admistradora da UPA, 
Priscila Mangerona.

Segundo Priscila, a UPA conta 
com um equipamento moderno e 
com uma sala ampla, construída 
com massa baritada, conforme 
as determinações de segurança e 
salubridade.

      Priscila lembra que os 
exames são específi cos para os 
atendimentos de urgência e de 
emergência. Os pedidos de raio 
x de rotina continuarão sendo 
atendidos no Centro de Saúde. O 
serviço de raio x da UPA estará 
disponível 24 horas por dia, ten-
do um técnico sempre presente 
no local.

       O prefeito Raul Girio en-
fatizou a necessidade de sempre 

Raio X da UPA começa a funcionar

equipar a UPA, mas destacou que 
a administração municipal está 
atenta aos recursos humanos e à 
capacitação dos mesmos. “A sala 
é ampla, confortável e o equipa-
mento é de ponta. Além disso, 

temos dois profi ssionais qualifi -
cados responsáveis pelos exames 
que serão disponíveis à popula-
ção durante 24 horas, facilitando 
a agilidade no diagnóstico”, afi r-
mou Raul Girio.

ressalta o secretário de 
Governo, José Paulo La-
cativa Filho.

1º de Maio – As come-
morações em torno da 
data começaram cedo em 

Jaboticabal com a fi nal 
do tradicional Torneio 1º 
de Maio. Nesta edição, a 

equipe da “CCM A” foi 
a grande campeã do tor-
neio.

Seja dinâmico, mas 
não fortuito

Tenha privilégios com 
referência, investindo no 

bom senso

Ser um amigo verdadeiro 
é uma virtude irrepreensível

Prefeito Raul Gírio supervisiona, com profi ssionais qualifi cados, as modernas instalações

Raul Girio enfatiza: “A sala é ampla, confortável, e o equipamento de ponta”
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José Fernando Stigliano

Por  Monsenhor Jonas Abib

P/ Maria Cappatto

Arnaldo Jardim é Secretário de 
Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

P/ PROFESSOR BENÊ

Mãe é aquele ser estranho, louco, capaz 
de heroísmos, dramas e breguices com a 
mesma fúria; paga mico, escreve carta 
para Papai Noel, se faz passar por Fadi-
nha do Dente, Coelho da Páscoa, Cuca, 
pede autógrafo para artistas deploráveis, 
assiste a programas, peças, shows horrí-
veis, revê milhares de vezes os mesmos 
desenhos animados, conta as mesmas 
histórias centenas de vezes, vai pra Dis-
ney e ADORA!

MÃE FAZ CADA COISA NÉ?...
Mãe faz escândalo, tira satisfação com 
professor, berra em público, dá vexame, 
deixa a gente sem graça, compra briga; é 
espaçosa, barulhenta, tendenciosa, leoa, 
tiete, dona da gente. Mãe desperta extre-
mos, ganas, irrita, enlouquece, mas... É 
Mãe!
Mãe faz promessa, prestação, hora extra, 
prá que a gente tenha o que é preciso e 
o que sonha. Mãe surta, passa dos limi-
tes, às vezes até bate, diz coisas duras; 
mãe pede desculpas, mortifi cada... Mãe 
é um bicho doido, louca pela cria. Mãe 
é Visceral!
Mãe chora em apresentação de balé, em 
competição de natação, quando a fi lha 
menstrua pela primeira vez, quando dá o 
primeiro beijo, quando vê a fi lha apaixo-
nada no casamento, no parto... Xinga a 
todos e cada desgraçado que faz a fi lha 
sofrer, enlouquece esperando ela chegar 
da balada... 
Mãe é uma espécie esquisita que se alter-
na entre fada e bruxa com uma natura-
lidade espantosa. É competente no item 
culpa e insuperável no item ternura, mas 
pode ser virulenta, tem um lado B às ve-
zes C, D, E... Mãe é melosa, excessiva, 

obsessiva, repulsiva, comovente, histéri-
ca, mas não se é feliz sem uma. Mãe é 
contrato: irrevogável, vitalício, intrans-
ferível!
Mãe lê pensamento, tem premonição, so-
nhos estranhos. Conhece cara de choro, 
de gripe, de medo; entra sem bater, liga 
de madrugada, pede favor chato, palpita, 
implica com amigos, namorados, esco-
lhas. Mãe dá a roupa do corpo, tempo, 
dinheiro, conselho, cuidado, proteção. 
Mãe dá um jeito, dá nó, dá bronca, dá 
força. Mãe cura cólica, porre, tristeza, 
pânico noturno, medos. Mãe espanta os 
monstros, pesadelos, bactérias, mosqui-
tos, perigos. Mãe tem intuição e é messi-
ânica: Mãe salva. Mãe guarda tesouros, 
conta histórias e tece lembranças. Mãe é 
arquivo!
Mãe exagera, exaure, extrapola. Mãe 
transborda, inunda, transcende. Ama, 
desmama, desarma, denota, manda, des-
manda, desanda, demanda. Rumina o 
passado, remói dores, dá o troco, adora 
uma cobrança e um perdão lacrimoso.
Mãe abriga, afaga, alisa, lambe, conhece 
as batidas do nosso coração, o toque dos 
nossos dedos, as cores do nosso olhar e 

ouve música quando a gente ri. Mãe tem 
coração de mãe!
Mãe é pedra no caminho, é rumo; é pe-
dra no sapato, é rocha; é drama mexica-
no, tragédia grega e comédia italiana; é 
o maior dos clássicos; é colo, cadeira de 
balanço e divã de terapeuta... 
Mãe é Madonna-mia! É Deus me acuda; 
é Graças a Deus; é Mãezinha-do-céu... 
é a que padece no paraíso enquanto nos 
inferniza... 
Mãe é absurda e inexoravelmente para 
sempre e é uma só: não há mistério 
maior! Só cabe uma mãe na vida de uma 
fi lha... e olhe lá! Às vezes, nem cabe in-
teira.
Mãe é imensurável!
Mãe é saudade instalada desde o instante 
em que descobrimos a morte.
Mãe é eterna, não morre jamais. Bicho 
estranho, entranha, milagre, façanha, 
matriz, alma, carne viva, laço de sangue, 
fl or da pele. Mãe é mãe, e faz cada coi-
sa... Tudo isso MÃE porque acima de tudo 
és Mulher!!! Parabéns Mãe Mulher, pois 
AMOR só você conhece como ninguém... 
Beijos a todas as mães do mundo...Pa-
rabéns mães de todos, a sua, a minha, 
a nossa... Mãe MULHER Excepcional... 
Obra  prima  máxima  de  Deus!!!

 Nós infl uenciamos muito mais 
pelo que expressamos espontanea-
mente do que pelo que falamos dire-
tivamente. Não temos Consciência de 
que temos a mais excelente máquina 
de fotografar em nossa mente: o fenô-
meno RAM, Registro Automático de 
Memória. Esse fenômeno fotografa 
centenas de reações espontâneas que 
transmitimos. E arquiva em destaque 
tudo que tem grande volume emocio-
nal. 

Por que reproduzimos na Vida 
Adulta os comportamentos que mais 
desaprovamos de nossos pais em 
nossa Infância? Porque os arquiva-

REFLEXÃO - PALAVRAS  QUE  REPERCUTEM
mos contínua e prolongadamente. 
Como não aprendemos a desenvol-
ver um Filtro Psíquico, construímos 
inúmeras janelas doentias que  te-
ceram a colcha de retalhos de nossa 
personalidade. 

A maneira como enfrentamos 
dificuldades, suportamos Perdas, 
lidamos com contrariedades, reagi-
mos à Vida, são fotografadas  pelas 
pessoas que nos rodeiam, principal-
mente as crianças ou adolescentes. 
Quem Pensa nas conse-quências dos 
seus gestos sabe que as pessoas nos  
Respeitam muito mais pela imagem 
que construímos dentro delas do que 

pelas palavras que proferimos fora 
delas. 

Um pai com uma excelente repre-
sentação poderá  falar baixo com seu 
fi lho, mas o ECO será grande. Será 
ouvido. Um pai com uma represen-
tação ruim, que não é admirado por 
ele, poderá gritar, mas seu  ECO será  
pequeno. 

A MAIOR VINGANÇA CON-
TRA  UM  INIMIGO É  PERDOÁ-
LO.  QUANDO O PERDOARMOS, 
ELE  MORRE  DENTRO  DE  NÓS 
E  DEIXA  DE  NOS  PERTURBAR.

Texto inspirado no livro  –  O Có-
digo  da  Inteligência  –  Augusto Cury

A eternidade é repleta de ações e re-
ações. Tudo pode mudar, porque a vida 
do espírito continua, é eterna e duradoura  
no além túmulo, na vida junto do corpo, 
dentro do conhecimento ALMA dos en-
carnados.

DEUS É NOSSO PAI  E CRIADOR 
A nossa trajetória é longa, passan-

do pelos séculos, por vários mundos, 
de acordo com a evolução. Evolução é 
crescimento espiritual, para adquirirmos  
conhecimentos  e valores que nos elevam  
na hierarquia  maior,  criada por DEUS.               

A descobertas vivas nasceram nos 
tempos, para conhecimentos básicos da 
vida eterna do espírito - conhecereis a 
verdade e ela vos libertará.             

NOVOS CAMINHOS
Os caminhos foram abertos na co-

difi cação de ALLAN KARDEC, onde 
nasceu novas teorias  e conhecimentos, 
que procuraram modifi car os pensamen-
tos e os modos de viver, dentro da vida 
religiosa.                 

ÍNDICE DE VALORES                             

P/ HELDER F. SIMURRO

A IGNORÂNCIA  É CHAGA DA  HUMANIDADE

Infelizmente a ignorância retarda a 
evolução, que passa a ser lenta no decor-
rer dos tempos. Mais avançada, requer 
conhecimentos e muito estudo. Temos 
que vencê-la para nascer a  sabedoria,  
que nos conduz a um plano superior, den-
tro da hierarquia de valores.        

A VIDA CONTINUA 
O tempo passou e a fonte de conhe-

cimentos aumentaram. Ouça quem tem 
ouvidos de ouvir e veja quem tem olhos 
de ver.  A vida  segue caminhos  que pode 
nos dar diretrizes seguras, para chegar-
mos à evolução. Tudo depende de nós.               

TEMOS QUE VENCER  PARA 
PROGREDIR

 São etapas vivas, onde reencarnamos 
em mundos diferentes, para criarmos 
a força do bem, do amor, do perdão e 
aprendermos a viver seguros, cientes da 
responsabilidade do trabalho, no cumpri-
mento dos deveres, para termos direitos.        

O LAR TEM QUE SER ABENÇOA-
DO POR DEUS

O relacionamento tem que existir no 
lar, dentro da família e aproveitar para 
por em prática a caridade. A cada um será 
dado segundo suas obras. A união tem 
que fazer parte com a humildade, como 
qualidade essencial de cada um dos parti-
cipantes, como lutadores da paz e da fra-
ternidade. Tudo depende da evolução, do 
crescimento moral e espiritual que cada 
um adquire.         

VIVA JESUS PARA SEMPRE 
Somos os eternos vigilantes do orai 

e vigiai em nossas vidas, para vencer-
mos  as infl uencias negativas. Precisamos  
acreditar em DEUS. Ter fé, esperança e 
praticar a caridade, para sentirmos dentro 
de nós o amor, sermos os fi eis trabalha-
dores da BOA NOVA. ONDE MUITOS  
SÃO OS CHAMADOS E POUCOS OS 
ESCOLHIDOS. VAMOS AMAR E PER-
DOAR.

Ser mãe é uma grande responsabili-
dade e ao mesmo tempo um grande sonho 
de toda mulher. A bíblia fala de muitas 
mulheres que desejaram ter um fi lho e 
fi zeram de tudo, algumas chegaram a 
passar horas e horas na presença de Deus 
em oração pedindo um fi lho. Enquanto 
que outras mulheres receberam a visita 
de um anjo enviado pelo Senhor dizendo 
que elas iriam engravidar, porque Deus 
tinha um plano e uma missão muito es-

FELIZ DIA DAS MÃES
pecial para seus fi lhos. Mas enfi m qual é 
a mulher que não deseja ser mãe? Tenho 
certeza que todas. Quando os Israelitas 
pecaram contra o Senhor Deus, o Sen-
hor não pôde livrá-los das mãos dos seus 
inimigos, mas no meio deles havia um 
homem que obedecia e respeitava todos 
os mandamentos do Senhor Deus. Este 
homem era Manoá, que era da cidade 
de Zora e pertencia à tribo de Dã. A sua 
mulher era estéril e não podia ter fi lhos. 
O Anjo do Senhor apareceu à ela e disse: 
A senhora não podia ter fi lhos e por isso 
nunca foi mãe. Mas agora a senhora fi -
cará grávida e terá um fi lho. Cuidado, 
porém, para que ele não beba vinho, nem 
qualquer bebida alcoólica, e não coma 
comida declarada impura pela lei. O ca-
belo do fi lho que a senhora vai ter nunca 
poderá ser cortado, porque ele será na-
zireu, servo de Deus, especialmente con-
sagrado desde o nascimento; e ele iniciará 
a libertação de Israel do domínio dos seus 
inimigos. A mulher foi correndo contar 
ao marido dizendo: Apareceu a mim um 
homem de Deus que parecia o Anjo de 
Deus! A aparência dele era quase glo-
riosa demais para se olhar! Não pergun-

tei donde era, e ele não me disse o nome 
dele. Mas ouça o que ele disse: A senhora 
vai engravidar e dará à luz um menino! 
Ele não deverá beber vinho e nenhuma 
bebida alcoólica, nem comer nada do 
que a Lei declara impuro, pois o menino 
será nazireu, especialmente consagrado 
a Deus desde o momento em que nascer 
até a sua morte. Então Manoá fez esta 
oração ao Senhor: “Ó Senhor, peço que 
mande aqui outra vez o homem de Deus 
que apareceu à minha mulher, para rece-
bermos instrução sobre o que devemos 
fazer com o menino que vai nascer!” 
Deus atendeu à oração de Manoá, e o 
Anjo de Deus apareceu outra vez à mul-
her quando ela estava sentada sozinha no 
campo. Ela saiu correndo e foi chamar o 
marido: Venha, Manoá disse ela. Apare-
ceu de novo aquele homem que esteve 
aqui outro dia! Manoá levantou-se e 
seguiu a sua mulher, e, ao aproximar-se 
do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor 
que falou com minha mulher outro dia? 
“Sou eu”, respondeu ele. “É que gos-
taríamos de receber instrução de como 
devemos criar o menino que vai nascer, 
para que ele possa ser preparado para 

vida e a vocação dele”. Disse o anjo: Ap-
enas cuide para que sua mulher siga as 
instruções que dei à ela. (Juízes 13.2 aos 
24). A mulher deu à luz a um menino, 
e deu-lhe o nome de Sansão. O menino 
cresceu e foi abençoado por Deus. E o 
Espírito do Senhor começou a agir na 
vida dele sempre. Só que ele não enten-
deu que a força dele vinha do Espírito 
do Senhor e não do seu cabelo, quando 
ele se deixou ser seduzido pelo seu de-
sejo carnal o Senhor não pôde continuar 
com ele. É assim que acontece quando 
nós não entendemos os planos de Deus 
para a nossa vida. As mães são bênçãos 
de Deus para ensinar e corrigir seus 
fi lhos no caminho do Senhor.  Mães, 
não desistam de seus preciosos fi lhos, 
porque um dia eles serão sua coroa de 
justiça para glória de Deus. Busque 
sempre os conselhos da Palavra de Deus 
para educar seus preciosos fi lhos. Que 
Deus abençoe todas as queridas mamães 
deste mundo em nome de Jesus. 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 22h30 às 23h30 de segunda-feira 
a sexta-feira: catedraldopovodedeus@
hotmail.com     facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com

“Aquele que permanece em mim e eu 
n’Ele, este dará muitos frutos”

O Senhor quer que vocês realizem 
toda Sua obra, como Ele mesmo fez: 

Entenda por que precisamos permanecer no Senhor

“Ide, sim! Mas enxertados em mim que 
sou a videira verdadeira. Meu pai cuidará 
de vós, mas a condição é que estejam en-
xertados em mim”.

Saibam que todo ramo que não dá 
fruto no Senhor será cortado. E aquele 
que dá frutos será podado para que os dê 
ainda mais. O Senhor não quer cortar nin-
guém, mas será necessário se não houver 
frutos.

A promessa do Senhor é que se per-
manecerem n’Ele, Ele permanecerá 
em vós por meio da Palavra. Portanto, 
esforçai-vos para permanecer no Senhor. 
Como o ramo não pode dar fruto se não 
permanecer na videira, assim também vós 
não podereis dar frutos se não permane-
cerem no Senhor.

“Eu sou a videira, vós os ramos. 
Aquele que permanece em mim e eu 
Nele, este dará muitos frutos, porque sem 
mim, nada podeis fazer”. O Senhor nos 
ama muito, por isso pede que permane-
çamos n’Ele.

Seu irmão,

Nosso país vive uma grave crise 
econômica com desdobramentos nítidos 
e preocupantes na qualidade de vida da 
nossa população, especialmente dos mais 
vulneráveis. Equívocos e demagogia po-
pulista geraram instabilidade de regras 
e provocaram um desajuste que custará 
muito para ser superado. Mais grave po-
rém – barreira para a retomada da ativi-

Renovar a Política - Fusão PSB/PPS
dade econômica – é a crise de confi ança 
hoje existente! Crise expressa no descré-
dito e inanição da Presidência da Repú-
blica que “terceirizou” sua orientação 
econômica e sua ação política.

Essa crise, porém, se desdobrou em 
outras instâncias e em claro questiona-
mento que emerge das ruas, da sociedade 
quanto aos atuais partidos políticos. Pres-
sentimos isso a partir das manifestações 
de 2013, o que nos impulsionou a buscar 
uma alternativa para as últimas eleições 
presidenciais, e assim participamos da 
constituição da chapa e da campanha de 
Eduardo Campos/Marina Silva.

Não vencemos as eleições, mas os fa-
tos demonstraram que estávamos certos. 
Esta convicção se fortaleceu ainda mais 
com os escândalos e o estelionato eleito-
ral, repudiados pelas recentes manifesta-
ções populares.

Assim surge a proposta da fusão do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) e do 
Partido Popular Socialista (PPS). A le-
genda que surgirá da união atuará como 
nova alternativa na política nacional com 
45 deputados federais; oito senadores 
(contados com o ingresso da ex-prefeita 

de São Paulo Marta Suplicy); três go-
vernadores; 92 deputados estaduais; 588 
prefeitos; sendo quatro de capitais; 5.832 
vereadores e 792 mil fi liados e se forta-
lecerá com adesões de novas lideranças 
para uma nova política.

A fusão costura uma aliança progra-
mática entre históricos protagonistas das 
esquerdas brasileiras, diminui a dispersão 
do espectro partidário e segue no sentido 
de propor a polarização entre PT e PSDB. 
Juntos, PSB e PPS podem caminhar para 
a formulação de um genuíno pacto polí-
tico capaz de abrir um novo ciclo demo-
crático de desenvolvimento econômico e 
social para o Brasil.

Para os que estranham esses entendi-
mentos lembro que o PPS é um dos le-
gítimos herdeiros do Partido Comunista 
Brasileiro (PCB), fundado em 1922, e 
que o PSB descende historicamente do 
partido socialista fundado em 1947. Os 
dois registram longa história de lutas con-
juntas. PCB e PSB, por exemplo, ao lado 
de outros setores progressistas, animaram 
a Frente Nacionalista, surgida a partir da 
histórica campanha do “Petróleo é Nos-
so” que resultou na criação da Petrobras 

em 1953. Comunistas e socialistas esti-
veram juntos também nas campanhas da 
Anistia e das Diretas-Já.

Quando os partidos se uniram em torno 
da candidatura à Presidência da República 
de Eduardo Campos e Marina Silva viven-
ciaram uma ação conjunta que fundamenta 
ainda mais a convergência do presente. Te-
mas tais como a retomada do desenvolvi-
mento econômico, a questão primordial da 
sustentabilidade ambiental, a manutenção 
do espirito republicano das instituições, a 
defesa intransigente da democracia, orien-
tam nossa unidade e nossa atuação.

 As legendas devem discutir o novo 
estatuto partidário e pretendem fi nalizar o 
processo antes de outubro, para que seus 
integrantes possam disputar as eleições 
municipais de 2016. É o desfecho coeren-
te e natural da visão que temos da política 
e das lutas por uma sociedade mais hu-
mana, mais justa e sustentável econômi-
ca, social e ambientalmente. Almejamos 
um renovado modo de fazer política, de 
contribuir para o diálogo político, para o 
aperfeiçoamento das instituições, o forta-
lecimento da democracia e a valorização 
dos cidadãos.  

Arnaldo Jardim é Engenheiro Civil 
e Secretário de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo

O mercado de moda abrange 
desde confecção de bijuterias, 
consultoria de imagem, custo-
mização e produção de vestuário 
até mídias especializadas no seg-
mento, como blogs. Segundo o 
SEBRAE, o mercado de varejo 
de moda e acessórios movimenta 
mais de R$ 160 bilhões de reais 
por ano. Neste contexto, o Senac 
Jaboticabal busca movimentar 
ainda mais a área e trazer informa-
ções para os interessados com a 
Semana de Moda, que acontecerá 
entre os dias 18 e 22 de maio, com 
palestras e exposições  gratuitas.

Entre as palestras, destacam-se 
Imagem e Estilo Pessoal, na qual é 
abordada a escolha de peças para 
um guarda-roupa versátil e aces-
sível, e Jeanswear: sua história e 
suas novas necessidades no mer-
cado de moda, com a apresentação 
dos vários estilos e combinações 
da peça.

“A moda brasileira é bem cria-
tiva e de qualidade. Atualmente, 
podemos nos considerar compe-
titivos entre grandes estilistas de 

Semana de Moda no Senac Jaboticabal traz programação gratuita
Em maio, palestras e exposições movimentarão a unidade

outros países devido à origina-
lidade e diversidade de culturas 
existentes no Brasil. Organizar 
esse evento fortalece, ainda mais, 
a área e amplia a formação de no-
vos empreendedores no setor”, 
afi rma Alessandra D’Áquila, co-
ordenadora da área de moda da 
instituição. 

Na programação, também es-
tão inclusas duas exposições: de 
bolsas confeccionadas por ex-
alunos e da história da moda no 
Senac São Paulo. As duas podem 
ser conferidas entre os dias 18 e 
22 de maio, das 8h30 às 21 horas.

As inscrições para as palestras 
podem ser realizadas pelo por-
tal www.sp.senac.br/jaboticabal. 
Mais informações na unidade ou 
pelo telefone (16) 3209-2800.

Serviço 
Exposição de Bolsas
Data: segunda a sexta-feira, de 

18 a 22 de maio
Horário: das 8h30 às 21 horas
Exposição sobre a história da 

moda no Senac Jaboticabal
Data: segunda a sexta-feira, de 

18 a 22 de maio
Horário: das 8h30 às 21 horas
Palestra: Imagem e Estilo 

Pessoal
Data: segunda-feira, 18 de 

maio
Horário: das 19h30 às 21 horas
Palestra: Desenho de Moda
Data: terça-feira, 19 de maio
Horário: das 9 horas às 10h30
Palestra: O traje e a maquia-

gem

Data: quarta-feira, 20 de maio
Horário: das 14 horas às 15h30
Palestra: Jeanswear: sua 

história e suas necessidades no 
mercado da moda

Data: quarta-feira, 20 de maio
Horário: das 19h30 às 21 horas
Local: Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, nº 

831 – Centro
Telefone: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal

Cuidar da saúde está essencialmen-
te relacionado com o máximo da lon-
gevidade.

A fi nitude da vida é algo inerente à 
concretude da vida orgânica, daí a luta 
para prolongá-la ao máximo possível.

Essa característica pede a cada pes-
soa uma atenção biológica para atingir-
mos o máximo do período vital, donde 
a máxima: “quem não se valoriza, des-
cuida”. Esse princípio deve conjugar 

Saúde Plena, uma construção fraterna!
ações do sujeito vivente com a consci-
ência do “profi ssional da saúde”.

Cuidado com a saúde não é ação 
referente ao simples desejo de viver, 
mas a uma dinâmica que concretiza o 
simples ato de viver, mas alarga os ho-
rizontes para uma “vida em plenitude”. 
Viver exige: desvelo, ação concreta, 
vigilância constante contra tudo que 
possa ameaçar a plenitude da vida.

Para nos ajudar contamos com os 
“profi ssionais da saúde”, com as ins-
tituições públicas e particulares “pró-
saúde”, socialmente conjugadas. Não 
se trata de relação “sujeito-lucro” mas 
“sujeito-sujeito” pois, localizando saú-
de em nossa refl exão, não se pode pen-
sar em relação lucrativa alicerçada na 
fi losofi a comercial. Antes de tudo de-
ve-se pensar em responsabilidade éti-
co-solidária. Enfi m, na legítima ética 
médica – cristã, é sair-se de si mesmo 
para acolher o irmão. Para qualquer ci-
dadão procurar o médico não signifi ca 
buscar a eliminação do intolerável na 
redução do sofrimento, mas procurar 
orientações para encontrar o caminho 
de uma vida o mais plena possível. Ter 
consciência de ser cuidadoso com a 
vida e ascender a luz que nos conduz 
à “vida plena”!
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Thomazinho - A enciclópedia do interior

No feriado de sexta-feira, dia 1º, como 
é tradição em Jaboticabal, aconteceu a fi nal 
do 61º Torneio 1º de Maio, no Centro Es-
portivo “Prof. Antônio Mônaco”. A gran-
de vencedora da edição 2015 foi a equipe 
da CCM “A”, que venceu nos pênaltis a 
vice-campeã, a equipe dos Professores.  O 
goleiro Atílio (CCM “A”) defendeu duas 
cobranças, garantindo assim, o grande títu-
lo para a equipe.  O terceiro colocado foi a 
equipe Oxiquímica “B”, que jogou contra 
os Comerciários, com placar de 2 a 0.

Os troféus e as medalhas do Torneio 
foram entregues pelas mãos do prefeito 
Raul Girio. “É muito gratifi cante presti-
giar estes jogos em um dia importante de-
dicado a cada trabalhador. Foi um evento 
muito bem organizado pela FAE. Todos 
estão de parabéns e este jogo concretiza 
o trabalho que vem sendo realizado por 
eles”, comenta o prefeito.

Para o presidente da Fundação de 
Amparo ao Esporte, Samuel Cunha, é 
uma satisfação muito grande a integração 
das empresas e a participação dos joga-
dores. “Todas as equipes, os jogadores e 

CCM “A”  é a campeã do 61º Torneio 
1º de Maio de Jaboticabal

todos que trabalharam estão de parabéns. 
Foi um evento que reuniu 350 atletas, 
com um total de 21 times. Arrecadamos 
140 litros de leite. Agradecemos a pre-
sença de senhor Laerte Zocca e fazemos 
questão de homenageá-lo. E todos os 
anos ele está aqui, prestigiando a fi nal do 
nosso evento”, destaca Samuel.

Dedicado ao esporte de Jaboticabal, 
Laerte Zocca, 86 anos, foi o idealizador 
do Torneio 1º de Maio no município e 
mostrou mais uma vez sua emoção. “É 
grandioso estar aqui. Estou muito conten-
te. Hoje vejo estas pessoas bonitas, vários 
times, uma evolução muito grande, pois 
antes era bem mais simples. Estou muito 
emocionado e parabenizo todos os orga-
nizadores e participantes”, fala, emocio-
nado, Laerte.

O Torneio em números:
Participaram do Torneio 1º de Maio, 

21 times, totalizando 350 atletas em 29 
jogos. Foram 74 gols, quase três gols por 
partida, 86 cartões amarelos e nove car-
tões vermelhos. O goleiro menos vazado 
foi Atílio Souza Araújo da equipe CCM 

“A”,  sem tomar gols, e o artilheiro foi 
Eder dos Santos, da equipe dos Correios, 
com um total de cinco gols

Campeão CCM A
Vice Campeão: Professores
Terceiro colocado: Oxiquímica 
Quarto colocado: Comerciários
Total de Times Participantes: 21 times
Total de atletas: 350 Atletas
Total de Jogos: 27 jogos 
total de gols: 74 gols
Média de gols por partida: 2,6 gols 

por partidas 
Total de Cartões Amarelos: 86 cartões 

amarelos
Total de Cartões Vermelhos: 9 cartões 

vermelhos
Litros de leite arrecadados: 140 litros 
CCM A: 0 gols
Professores: 2 gols 
Comerciários: 6 gols
Oxiquímica: 2 gols
Goleiros menos vazado: Atílio Souza 

Araújo (CCM “A”)
Artilheiro: Eder J. Tamine dos Santos 

(Correios) 5 gols

Em partida disputada, Jaboticabal 
venceu Serrana e sagrou-se campeã 
da Taça EPTV de Futsal. A partida de-
cisiva aconteceu em Santa Ernestina. 
Com ginásio lotado, a equipe local, 
que jogava pelo empate, venceu por 
4 a 3.

“Estou muito feliz. Jaboticabal entrou 
com a garra necessária e trouxe o caneco. 
Quero agradecer aos meninos que acredi-
taram em nosso projeto, torcida e a dire-
toria da Fundação de Amparo ao Esporte, 

Jaboticabal é campeã da Taça EPTV de Futsal
 Equipe venceu Serrana na fi nal realizada em Santa Ernestina

que garantiu a estrutura necessária ao 
time”, afi rma o prefeito Raul Girio.

“Acreditamos no sonho de formar 
uma equipe competitiva com pratas da 
casa. Fomos buscar os jogadores em 
nossas escolinhas e o resultado chegou. 
Jaboticabal é campeã do mais importan-
te torneio de nossa região”, comemora o 
presidente da FAE, Samuel Cunha.

“A vitória é mérito desses meninos 
que não desistiram de seus sonhos. Com 
certeza esse é um dos títulos mais im-

portantes de minha carreira. Agradeço a 
todos os jogadores e a torcida que nunca 
deixou de nos apoiar”, declara o técnico 
Poto.

O jogo – Com a vantagem de jogar 
pelo empate, Jaboticabal saiu na frente 
com um gol do goleiro Wellington. Kel-
vin e Pedro viraram para Serrana. Lucil 
empatou o jogo. A equipe jaboticabalen-
se ainda ampliou com Murilo e Mateus, 
e no fi nal do jogo, Rato descontou para 
Serrana.

RK  Clubes    Títulos   Vices    País

1°  Independiente  7 (64,65,72,73,74,75 e 1984)  0 ARG

2°  Boca Juniors 6 (77,78,00,01,03 e 2007) 4 (63,79 e 04 e 2012)  ARG

3°  Peñarol 5 (60,61,66,82 e 1987)  5 (62,65,70,83 e 2011) URU

4°  Estudiantes  4 (68,69,70 e 2009)  1 (1971)  ARG

5°  Nacional  3 (71,80 e 1988)  3 (64,67 e 1969)  URU

5°  Olimpia  3 (79,90 e 2002)  3 (60,89 e 1991)  PAR

5°  São Paulo  3 (92,93 e 2005)  3 (74,94 e 2006)  BRA

5°  Santos  3 (62,63 e 2011)  1 (2003)  BRA

6°  Cruzeiro  2 (76 e 1997)  2 (77 e 2009)  BRA

7°  Grêmio  2 (1983 e 1995)  2 (84 e 2007) BRA

8°  River Plate  2 (1986 e 1996)  2 (66 e 1976)  ARG

9°  Internacional  2 (2006 e 2010)  1 (1980) BRA

10°  Palmeiras  1 (1999)  3 (61,68 e 2000)   BRA

10°  Atlético Nacional  1 (1989)  1 (1995)  COL

10°  Colo-Colo  1 (1991)  1 (1973)  CHI

10°  Atlético MG  1 (2013)  0  BRA

10°  Corinthians  1 (2012)  0  BRA

10°  Argentinos Juniors  1 (1985)  0  ARG

10°  Flamengo  1 (1981) 0  BRA

10°  LDU Quito  1 (2008)  0  EQU

10°  Once Caldas  1 (2004)  0  COL

10°  Racing  1 (1967)  0  ARG

10°  Vasco da Gama  1 (1998)  0 BRA

10°  Vélez Sársfi eld  1 (1994) 0  ARG

Top 10 maiores campeões da Libertadores da América

MELHOR TIME DO PALMEIRAS DEPOIS DAS DUAS ACADEMIAS

Independiente 1984 -  Goyén; Clausen, Villaverde, Trossero y Carlos Enrique; Giusti, Marangoni, Bochini y Burruchaga; 
Percudani y Barberón. Banco: Moriconi, Zimmerman, Monzón, La Vieja Reinoso e Merlini.

Boca Juniors 2007 - Em pé: Hugo Ibarra, Maurício Caranta, Cláucio Morel Rodriguez, Daniel Diaz, Juan Román Riquelme 
e Jonatan Maidana; Agachados: Martín Palermo, Salvador Battáglia, Rodrigo Palácio, Neri Cardozo e Ever Banega.

Apesar do pouco tempo que passou 
no Corinthians, Nicolás Lodeiro não teve 
dúvidas quando recebeu a proposta do 
Boca Juniors e fez as malas para a Argen-
tina. Em entrevista ao jornal “Clarín”, o 
meia uruguaio explicou a decisão: para 
ele, o time xeneize é maior que o paulista. 

- O Boca é um dos maiores clubes do 
mundo. E não digo isso para fi car bem. 
Jogar na Bombonera é especial, qualquer 
jogador pode dizer isso. Parece uma frase 
feita, mas Boca é Boca. É muito impor-
tante. Eu estava no Corinthians, mas o 
Boca é maior. Não tenho dúvida – afi r-
mou o jogador. 

Lodeiro contou que começou a con-
versar com o Boca em dezembro, quando 
teve contato com Rodolfo Arruabarrena, 
treinador xeneize. Desde então, assumiu 
como meta vestir a camisa do gigante ar-
gentino. 

- Desde que falei com ele, no fi m de 

Lodeiro explica ida para o Boca Juniors: “É maior que o Corinthians”
Uruguaio afi rma que começou a conversar com time argentino em dezembro e logo se 

empolgou com a possibilidade de defender os xeneizes. “Boca é Boca”

dezembro, tive vontade de vir. Não podia 
deixar de pensar nisso. Estava muito em-
polgado, imaginava isto que vivo hoje. 
Conversamos até que o Corinthians, que 
não queria me liberar, fi cou em dúvida. 
Aí, percebi que caberia a mim. Então, fui 
falar com o técnico (Tite) e lhe disse que 
já tinha decidido. 

No Boca, Lodeiro assumiu a camisa 
10, imortalizada por Riquelme, que anun-
ciou recentemente a aposentadoria do 
futebol. Apesar de admirar o futebol do 
ex-jogador, o uruguaio deixou claro que 
não tem as mesmas características. 

- Eu sempre olhei para Román, du-
rante toda a minha carreira. Para mim, 
é um orgulho. Não sou parecido com 
ele, mas é lindo vestir a camisa 10. Não 
sou um “enganche”, não me sinto as-
sim. O que gosto é de ser protagonista 
nos ataques do meu time. Gosto de dar 
o último passe. Se me colocam como 

“enganche”, posso fazer, mas não me 
defi no assim.
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Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 02.188.408/0001-64 ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO 2014 2013

ATIVO 81.519,70 76.651,13

CIRCULANTE 42.131,78 28.349,62

DISPONÍVEL 15.232,12 15.371,07

NUMERÁRIO 0,01 1.337,64

BANCOS C/ MOVIMENTO 8.451,43 8.874,58

BANCOS C/ APLICAÇÃO 6.780,68 5.158,85

ADIANTAMENTOS 16.240,79 11.184,40

ADIANTAMENTOS 16.240,79 11.184,40

VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS 10.658,87 1.794,15

VERBAS A RECEBER - PRESTAÇÃO DE CONTAS 10.658,87 1.794,15

NÃO CIRCULANTE 39.387,92 48.301,51

PERMANENTE 39.387,92 48.301,51

IMOBILIZADO 11.001,71 11.039,75

IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS 28.386,21 37.261,76

PASSIVO 2014 2013

PASSIVO 81.519,70 76.651,13

CIRCULANTE 36.011,23 17.498,57

CIRCULANTE 36.011,23 17.498,57

FORNECEDORES 263,00 0,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 12.468,95 8.827,92

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 4.864,97 3.288,29

IMPOSTOS A RECOLHER 3.804,25 4.005,79

OUTROS DÉBITOS 3.458,28 443,73

CHEQUES A PAGAR 11.151,78 932,84

PATRIMONIO LÍQUIDO 45.508,47 59.152,56

PATRIMÔNIO SOCIAL 28.586,43 51.463,89

PATRIMÔNIO SOCIAL 28.586,43 51.463,89

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (14.977,09) (22.877,46)

SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS (14.977,09) (22.877,46)

PATRIMÔNIO SOCIAL 31.899,13 30.566,13

DOAÇÕES PATRIMONIAIS 31.899,13 30.566,13

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2014.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
81.519,70 (oitenta e um mil, quinhentos e dezenove Reais e setenta Centavos)

Tesoureiro

VERGÍLIO LUIZ GREGGIO

CPF: 306.844.988-04CPF: 748.201.258-34

PAULO CÉSAR TALARICO

Presidente

Conselheira Fiscal

ROSANA ARMENTANO SARGI

CPF: 099.578.218-06CPF: 759.899.998-87

CARLOS RIBAS MARTINS JUNIOR

Conselheiro Fiscal

   -  -  - 

HELIJA ORG CONTABIL S/S

ANTONIO CARLOS IJANC

TC CRC: 1SP065569/O-0CPF: 981.671.628-34

DANIEL TREVIZOLI

Conselheiro Fiscal

Demonstração do Resultado do Exercício
ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL

Período: 01/01 a 31/12

Folha:  1 

CNPJ: 02.188.408/0001-64 

2014 2013

Receitas Brutas

CTotal: C131.289,19 106.028,50

106.028,50CC131.289,19 = Receita Líquida

106.028,50CC131.289,19 = Superávit Bruto

Despesas Financeiras (-)

DTotal: D3.529,03 2.937,14

Despesas Gerais (-)

DTotal: D315.496,93 170.404,69

Despesas Tributárias (-)

DTotal: D2.198,85 1.868,99

Outras Despesas Operacionais (-)

DTotal: D81.899,56 113.286,96

Receitas Financeiras (+)

CTotal: C361,55 297,03

Outras Receitas Operacionais (+)

CTotal: C182.434,39 114.386,96

67.785,29DD89.039,24 = Déficit Operacional

Outras Receitas (+)

CTotal: C74.062,15 44.907,83

22.877,46DD14.977,09 = Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

22.877,46DD14.977,09 = Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

22.877,46DD14.977,09 = Déficit 

22.877,46DD14.977,09 = Déficit Líquido do Período

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2014.

Presidente

PAULO CÉSAR TALARICO

CPF: 748.201.258-34 CPF: 306.844.988-04

VERGÍLIO LUIZ GREGGIO

Tesoureiro

Conselheiro Fiscal

CARLOS RIBAS MARTINS JUNIOR

CPF: 759.899.998-87 CPF: 099.578.218-06

ROSANA ARMENTANO SARGI

Conselheira Fiscal

Conselheiro Fiscal

DANIEL TREVIZOLI

CPF: 981.671.628-34 TC CRC: 1SP065569/O-0

ANTONIO CARLOS IJANC

HELIJA ORG CONTABIL S/S

   -  -  - 

Notas Explicativas
ASSOCIACAO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 - CNPJ: 02.188.408/0001-64
I - CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 - INFORMAR OS OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO.
A ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUN AO DOWN DE JABOTICABAL, TEM POR 

FINALIDADE TRAZER AO PÚBLICO EM GERAL AS REAIS CAPACIDADES DE 
INDIVIDUOS PORTADORES DE SÍNDORME DE DOWN, DEFENDER DIREITOS, 
INTERESSES E PRERROGATIVAS E EXPLORAR TODA POTENCIALIDADE DO 
PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN E COMO ENFOQUE ESPECIAL, VISAR 
A SUA ALFABETIZAÇÃO; COORDENAR TODO O TRABALHO PEDAGÓGICO, 
TÉCNICO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO BOM DESEMPENHO DA 
FORMAÇÃO DOS PORTADORES DA SÍNDROME DE DOWN; ORIENTAR OS AS-
SOCIADOS E PÚBLICO EM GERAL, SEMPRE QUE CONSULTA SOBRE QUAL-
QUER INFORMAÇÃO A RESPEITO DA SÍNDROME DE DOWN.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - INFORMAR SE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEI-

RAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE C/ A LEI N.
6404/76 E RESOLUÇÃO CFC Nº 877/2000, QUE COMPROVA A NBC T 10.19 

(ASSOCIAÇÕES) OU RESOLUÇÃO CFC N. 837/1999, QUE
APROCOU A NBC T 10.4.
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORA-

DAS DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 11.638/07.
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03 - INFORMAR O REGIME CONTÁBIL ADOTADO.
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 04 - INFORMAR COMO ESTÃO DEMONSTRADAS AS APLICAÇÕES 

FINANCEIRAS.
AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEMONSTRADAS PELO VALOR 

DE APLICAÇÃO ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES, APROPRIADOS ATÉ A DATA DO BALANÇO, COM 

BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 05 - INFORMAR QUAIS OS CRITÉRIOS UTILZDOS PARA APURAÇÃO 

DAS RECEITAS E DAS DESPESAS, ESPECIALMENTE COM
GRATUIDADES, DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICA-

ÇÕES DE RECURSOS.
AS RECEITAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DOS COMPRO-

VANTES DE RECEBIMENTO, ENTRE ELES, AVISOS BANCÁRIOS,
RECIBOS E OUTROS. AS RECEITAS ESTÃO APURADAS, EXCETUANDO-SE 

AS INADIMPLÊNCIAS E/OU VALORES CONSIDERADOS
INCOBRÁVEIS.
AS DESPESAS DA ENTIDADE SÃO APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FIS-

CAIS E RECIBOS DE CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS

CNPJ Nº 02.188.408/0001-64

Receita anual (em R$) 388.147,28

CNPJ Nº 02.188.408/0001-64

Observação: O Plano de Contas apresentado abaixo procura abranger as diferentes áreas de atuação de cada uma das
Entidades. Desta maneira procure informar os dados da entidade utilizando a conta que melhor se ajuste à sua
realidade, a seus objetivos sociais e a seu plano de contas. 

As contas que não se aplicam à entidade favor informar como valor zero;

Orientamos que o preenchimento seja feito com auxílio de um contador;

Se tiver dúvidas no preenchimento das peças contábeis, acesse o site www.mj.gov.br/snj/utilidadepublica para obter o

Manual de Demonstrações Contábeis.

Razão Social: ABC DOWN DE JABOTICABAL 

[  ] Acima de 100 mil até 250 mil 

[  ] Acima de 50 mil até 100 mil 

[   ] Acima de 25 mil até 50 mil 

[   ] Acima de 10 mil até 25 mil 

[   ] Acima de 5 mil até 10 mil 

[   ] Até 5 mil 

Razão Social: ABC DOWN DE JABOTICABAL 

[   ] Acima de 5 milhões (especificar): _______________

[   ] Acima de 2,5 milhões até 5 milhões

[   ] Acima de 1 milhão até 2,5 milhões

[   ] Acima de 500 mil até 1 milhão 

[ X ] Acima de 250 mil até 500 mil 

Disponível 15.232,12 Fornecedores 263,00

Contas Vinculadas 0,00 Obrigações trabalhistas 12.468,95

Convênios, Acordos e Ajustes 0,00 Obrigações Sociais 4.864,97

Valores a receber de terceiros 0,00 Prestadores de Serviços 0,00

Adiantamento a empregados 16.240,79 Aluguéis a Pagar 0,00

Outras contas e títulos a receber 10.658,87 Adiantamento de clientes 0,00

(-) Provisão para devedores duvidosos 0,00 Empréstimos e financiamentos a pagar CP 737,43

 Estoques 0,00 Obrigações fiscais exceto IRenda e CSLL 0,00

 Despesas antecipadas 0,00 Convênios Públicos (Saldo) 0,00

Outras Contas do Ativo Circulante 0,00 Adiantamento de Projetos 0,00

Subvenções Públicas (Saldo)  0,00

Valores a receber a longo prazo 0,00 Recursos de Leis de Incentivo Fiscal 0,00

(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados 0,00

Investimentos   0,00 Provisão para IRenda e CSLL 0,00

Imobilizado 40.248,65 Sentenças judiciais trabalhistas a pagar 0,00

(-) Depreciação / amortização acumulada -860,73 Sentenças judiciais a pagar – exceto 
trabalhista

0,00

Diferido 0,00 Outros Passivos Circulantes 17.676,88

Outros Ativos Permanentes 0,00

Empréstimos e financiamentos a pagar a
longo prazo

0,00

Contas a pagar   0,00

Alugueis antecipados  0,00

Outros passivos exigíveis a longo prazo 0,00

Resultados de exercícios futuros 0,00

Patrimônio Social (Fundo Patrimonial) 28.586,43

Doações patrimoniais 31.899,13

Reservas constituídas 0,00

Superávits / Déficits acumulados 0,00

Déficit do exercício -14.977,09

Outras Contas do Patrimônio Social 0,00

TOTAL 81.519,70 TOTAL 81.519,70

PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Ativo realizável a longo prazo

ATIVO PERMANENTE

PASSIVO EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014

CNPJ Nº 02.188.408/0001-64

Prestação de serviços (Exceto
Saúde/Educ)

0,00 Salários de Funcionários(c/vínculo 
empregatício)               

70.122,82

Recursos - subvenções públicas 110.486,30 Encargos Sociais com Pessoal 108.886,39

Recursos - contribuições públicas 23.157,50 Despesas Diversas com Pessoal 0,00

Recursos - convênios públicos 37.500,00 Remuneração de Dirigentes 0,00

Recursos - auxílios públicos 0,00 Encargos Sociais com dirigentes 0,00

Recursos - Termo de Parceria 0,00 Outros Encargos Sociais Compulsórios 0,00

Doações e contribuições para custeio 0,00 Outras despesas com Pessoal 0,00

Receita de convênios de saúde privados 0,00

Prest. Serviços de saúde não-conveniados 0,00 Recursos Humanos Externos – Pessoa 
Física  

0,00

SUS – Sistema Único de Saúde 0,00 Recursos Humanos Externos – Pessoa 
Jurídica 

3.826,00

Inscrições de cursos e vestibulares 0,00 INSS sobre serviços prestados por 
terceiros      

0,00

Serviços Educacionais 0,00 Outras despesas com serviços contratados         0,00

Taxa,  mensalidades e contribuições 0,00

Contribuição de empresas mantenedoras 0,00 Custos de Projetos                                              0,00

Doações, Campanhas e patrocínios 109.466,91

Recursos Internacionais 0,00 Águas, gás e energia elétrica                             2.258,61

Aluguéis pagos                                              0,00

(-) Bolsas de estudo concedidas 0,00 Despesas com veículos             178,86

(-) Atendimento gratuito 0,00 Diárias e passagens 0,00

(-) Descontos Comerciais Obtidos 0,00 Hospedagem                                              0,00

(-) PIS sobre receitas 0,00 Passagens aéreas/rodoviárias                       0,00

(-) COFINS sobre receitas 0,00 Telefone, Fax e outras desp. 
c/comunicações        

3.876,53

(-) ICMS sobre vendas 0,00 Publicações Técnicas                                  0,00

(-) ISS sobre serviços 0,00 Serviços Técnicos e Especializados 0,00

(-) Vendas Canceladas 0,00 Despesas com Informática 0,00

(-) Outras deduções 0,00 Prêmios de seguros contratados 0,00

CUSTOS DE PROJETOS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DEDUÇÕES DAS RECEITAS

Razão Social: ABC DOWN DE JABOTICABAL 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014

RECEITAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Despesas com atividades sociais e 
culturais

0,00

Outras Receitas Operacionais 0,00 Outras despesas administrativas 18.092,40

Descontos Obtidos 0,00 Ensino Fundamental 0,00

Renda de aluguéis e arrendamentos 0,00 Estagiários 0,00

Rendimentos de Títulos e Aplicações no
Mercado Financeiro

993,27 Curso Superior 0,00

(-) Impostos s/aplicações financeiras 0,00 Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados 0,00

Outras Receitas Financeiras                              0,00  Outras Despesas com Bolsas de Estudo 0,00

Venda de Ativo Permanente                          0,00 Impostos federais 0,00

Doações receb. em bens ou mercadorias 0,00 Impostos estaduais 0,00

Outras Receitas Não-Operacionais 0,00 Impostos municipais 2.196,87

CMPF 0,00

Outras receitas não classificadas
anteriormente

106.543,30 COFINS 0,00

IOF 0,00

Outros tributos, taxas e contribuições 1,98

 Doação de Alimentos 0,00

Doação de Roupas e Agasalhos 0,00

Doação de Medicamentos 0,00

Outras despesas filantrópicas 0,00

Descontos concedidos 0,00

Despesas Bancárias 3.282,78

Outras despesas financeiras 246,25

Despesas com Depreciação 0,00

Despesas com Amortização 0,00

Despesas com Leasing 0,00

(-) Recuperação de despesas 0,00

Outras despesas operacionais     190.154,88

Custo de ativo permanente vendido 0,00

Custo de ativo permanente baixado 0,00

Outras despesas não-operacionais    0,00

Participações e Contribuições 0,00

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (não-lançados em 
Receitas)

OUTRAS RECEITAS

DESPESAS FILANTRÓPICAS

DESPESAS FINANCEIRAS

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E LEASING

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS PATRIMONIAIS DESPESAS COM  BOLSAS DE ESTUDO A TERCEIROS

Outras despesas não classificadas
anteriormente

0,00

Provisão para Imposto de Renda e CSLL 0,00

Outras provisões constituídas 0,00

TOTAL DE RECEITAS 388.147,28 TOTAL DE DESPESAS          403.124,37

Nº do registro no CRC: 1SP065569/O-0 UF:SP CPF nº 282.035.938-87

Telefone para contato (16) 3209 7070 ���������	
�����	
���������

Nome da mãe: Albertina Ascari Ijanc ������
�������
���������������

(       )  SUPERÁVIT                            (  X   ) DÉFICT  -14.977,09

INDICAR O CONTABILISTA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

Nome do contabilista responsável: ANTONIO CARLOS IJANC'

OUTRAS DESPESAS E CUSTOS

PROVISÕES CONSTITUÍDAS

INFORME O VALOR DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

ABC Down de Jaboticabal
Superávit / Déficit

RECEITAS R$ 387.154,01

(-) Impostos sobre receita R$ 0,00

(-) Abatimento e cancelamentos R$ 0,00

RECEITA LÍQUIDA R$ R$ 387.154,01

(-) Custos de serviços / produtos R$ 0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT BRUTO R$ R$ 387.154,01

(-) Despesas Gerais e Administrativas -R$ 207.241,61

(-) Despesas financeiras -R$ 3.529,03

(-) Despesas tributárias -R$ 2.198,85

(-) Outras despesas operacionais -R$ 190.154,88

Receitas Financeiras R$ 993,27

RESULTADO OPERACIONAL R$ -R$ 14.977,09

(-) Despesas não-operacionais R$ 0,00

Receitas não-operacionais R$ 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRENDA E CSLL -R$ 14.977,09

(-) Provisão para Irenda e CSLL R$ 0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IRENDA E CSLL -R$ 14.977,09

(-) Participações e Contribuições R$ 0,00

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$: -R$ 14.977,09

LEGAIS - FISCAIS.
NOTA 06 - INFORMAR OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSO-

AS FÍSICAS E/OUJURÍDICAS.
EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 

E/OU PESSOAS JURÍDICAS. NO ANO DE 2014 A ENTIDADE
RECEBEU R$ 46.730,42 EM DOAÇÕES.
NOTA 07 - INFORMAR OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIOS RECE-

BIDOS DO PÚBLICO.
VALOR DOS AUXILIOS E SUBVENÇÕES RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO.
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO .....................................R$ 35.000,00
CONVÊNIO FEAS/FMAS DE JABOTICABAL ....................................R$ 14.450,37
CONVÊNIO FEAS/FMAS DE JABOTICABAL - A RECEBER .............R$ 1.313,75
CONVÊNIO PMJ/SMAS DE JABOTICABAL ........................................R$ 5.614,40
CONVÊNIO PMJ/SMAS DE JABOTICABAL - A RECEBER ..................R$ 510,40
CONVÊNIO PMJ/FUNDEB LEI 4494 ...................................................R$ 66.070,62
CONVÊNIO PMJ/FUNDEB LEI 4494 - A RECEBER.............................R$ 6.006,42
CONVÊNIO PMJ/FUNDEB LEI 4493 ...................................................R$ 12.518,88
CONVÊNIO PMJ/FUNDEB LEI 4493 - A RECEBER.............................R$ 1.138,08
CONVÊNIO PMJ/SMAS LEI 4481 ........................................................R$ 11.832,03
CONVÊNIO PMJ/SMAS LEI 4481 (A RECEBER)..................................R$ 1.690,30
DOAÇÃO COMCRIAJA .........................................................................R$ 23.157,50
CONVÊNIO PDDE ....................................................................................R$ 2.500,00
NOTA 08 - INFORMAR SE OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS 

APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE
CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADOS PELAS 

SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES 

INSTITUCIONAIS DE CONFORMIDADE COM O SEU
ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS DESPESAS E INVESTIMENTOS 

PATRIMONIAIS.
NOTA 09 - INFORMAR EM QUE CONTAS SÃO CONTAS SÃO REGISTRADAS 

AS GRATUIDADES OFERECIDAS QUE DEVERÃO ESTAR
RESPALDADAS EM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E RESPECTIVAS PLANILHAS 

DE APURAÇÃO. AS ENTIDADES MISTAS (ASSISTÊNCIAS
SOCIAL, EDUCAÇÃO E/OU SAÚDE) DEVERÃO INFORMAR DE MANEIRA SE-

GREGADA AS GRATUIDADES CONCEDIDAS POR ÁREA DE
ATUAÇÃO.
A ENTIDADE UTILIZA-SE DO GRUPO COMPENSADO, CONSTANTE DO BA-

LANÇO PATRIMONIAL PARA O REGISTRO E CONTROLE DE
SUAS GRATUIDADES CONCEDIDAS, DO CUSTO DA ISENÇÃO DA COTA PA-

TRONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL USUFRUIDA E PARA
OUTROS CONTROLES DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO.
OS VALORES ALOCADOS NESTE GRUPO NÃO COMPÕEM OS ATIVOS E PAS-

SIVO DA ENTIDADE.
NOTA 10 - INFORMAR OS VALORES DAS GRATUIDADES CONCEDIDAS.
NO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO VI DO ART. 3º DO DECRETO Nº 

2536/98, A ENTIDADE NO ANO DE 2014, EFETUOU COM
GRATUIDADE TODOS SEUS ATENDIMENTOS, TOTALIZANDO UM MONTAN-

TE DE R$ 403.124,37.
NOTA 11 - INFORMAR OS VALORES DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS:
A ENTIDADE USUFRUI DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PRE-

VIDÊNCIA SOCIAL, DA SEGUINTE FORMA:
A) COTA PATRONAL INSS + SAT + TERCEIROS .................................. R$ 66.274,99
Jaboticabal, 31 de dezembro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DO BEM COMUM AO DOWN DE JABOTICABAL - CNPJ: 02.188.408/0001-64

ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista en-
contrar-se em local não sabido, convidamos o Sr. Afonso Celso 
Araújo, portador da CTPS Nº 30.998 - série 104 a /SP, a compa-
recer na empresa MANOEL SOARES DO AMARAL - ME (PA-
DARIA PÃO KENT), localizada na Avenida Major Novaes Nº 
949 (centro), 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 
rescindido, automaticamente o contrato de trabalho, conforme ter-
mos do artigo 482 da C.L.T.

Jaboticabal, 23 de abril de 2015

“A M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS, torna público que requereu na CETESB de forma 
concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para fa-
bricação de Massas Alimentícias (Macarrão), sito à Avenida Ma-
rechal Deodoro, n° 1.198, Centro Jaboticabal/SP.”

Martins Cruz & CIA LTDA Torna público que requereu na CE-
TESB a Licença de Prévia e Instalação, para o Parcelamento do 
solo Industrial da Chácara Martins Cruz. À Rodovia Brigadeiro 
Faria Lima, km 342 +55m - Jaboticabal/SP.

EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS

AUTO PEÇAS E RENOVADORA JABOTICABAL LTDA-
ME, estabelecida à Avenida Hermínia Casteleti Bellodi, Nº 81 – 
Jardim Morumbi – CEP.: 14.890-214, CNPJ Nº 54.173.430/0001-
34, Inscrição Estadual Nº 391.112.671-115, COMUNICA O 
EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS DO Nº 501 a 
1.000. Por expressão da verdade, fi rmamos a presente. Jabotica-
bal, 06 de Maio de 2.015. a.) – AUTO PEÇAS E RENOVADO-
RA JABOTICABAL LTDA-ME

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

Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo: 

(16) 99708 - 7292

TAKAHASI & TAKAHASI LTDA torna público que recebeu 
da CETESB a Licença Prévia N° 52000382 e requereu a Licença 
de Instalação, para atividade de Comércio varejista de combustí-
veis para veículos automotores, sito à AVENIDA PRESIDENTE 
COSTA E SILVA, 1.444, JARDIM PAULISTA, BARRINHA – 
SP.

TOTAL HEALTH DO BRASIL LTDA, torna público que 
requereu  da CETESB a Licença Prévia e de Instalação para 
fabricação de aparelhos para ginástica, sito à Av. Professor Vi-
cente Quirino nº 817, Bairro Aparecida,  Jaboticabal - SP.
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Up!
Por Cicinho 
Maquiador, 
Designer de 
Moda, Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

Autor : Nilson Alves Rigo

Quero dizer ao mundo 
inteiro,

Que estou apaixonado!
Essa moça é minha 

paixão.
Sabe dançar bem colado 

um bom xaxado.
Ela ginga como ninguém.
E deixa o peão racha-

do!!!
Ooo, vichiii, vichiii, vi-

chee!!!

 MISS SÃO PAULO FERNANDA LEME
SUA BELEZA É APENAS UM DETALHE

Fernanda Leme tem 22 anos de idade, sua beleza é toda trabalhada em 1,82 
de altura, geminiana e com veias italiana. A bela é dona do três grandes titulos: 
Miss Ribeirão Preto 2014, Miss São Paulo 2014 e 2º lugar no Miss Brasil 2014.
Atualmente se prepara para passar a faixa de Miss São Paulo que acontece no dia  
16 de maio. Fernanda foi descoberta por um Scouter em 2010 e daí em diante não 
parou mais, incluindo importantes trabalhos pela Ásia. Ela é linda, tem uma leveza 
no olhar e nos gestos, além daquela elegância e delicadeza feminina, mas não se 
enganem: Com passos fi rmes e precisos, ela sabe onde quer chegar. Fernanda está 
de mudança para a Capital Paulistana e vai estudar teatro e TV, e tenta conciliar a 
faculdade de Comunicação Social/Jornalismo.

Não duvide que ela vai brilhar muito mais, pois sempre traz consigo a humil-
dade, o talento e profi ssionalismo, três ingredientes perfeitos para uma carreira de 
muito sucesso.

Fernanda Leme  é assim... simplesmente nossa Miss!
Agradecimentos: Eder Rodrigo e TV Clube Band
Fotos: Rubens Okamoto e Marcelo Auge.

WILSINHO LOCUTOR... QUE NO DIA 14 HAJA RENOVA-
ÇÃO, COM PALAVRAS SIGNIFICATIVAS DE FELICIDADES 
PELA COMEMORAÇÃO NATALÍCIA.

FLÁVIO FOGAÇA DE FREITAS... DESEJAMOS MUITAS 
FELICIDADES, HARMONIA E SUCESSO NO DIA 12. PARA-
BÉNS!

DANILO MAEDA... que o dia 15 seja de  inúmeras FELICIDA-
DES. Parabéns e muitos Anos de Vida!

LUCA MEDINA ZITTI... Parabéns por mais um ano de vida a 
ser comemorado dia 14. Desejamos que todos sonhos se realizem!

LUSUELEN DOMINGUES... QUE AS MENSAGENS DO DIA 
15, SEJAM DE ESPERANÇAS E CONCRETIZAÇÕES!

JÚNIOR DE VITTO -  O DIA 11 É MOMENTO EM QUE A ES-
SÊNCIA DE REALIZAÇÕES POSSA PREENCHER TODOS OS 
CAMINHOS COM MUITA PAZ, AMOR, UNIÃO E SABEDORIA. 
PARABÉNS!

BEATRIZ DE VITTO... DIA 14 O MOMENTO É SIGNIFICA-
TIVO E INESQUECÍVEL, PORQUE EXISTE O PRAZER EXIS-
TENCIAL DE MUITAS CONCRETIZAÇÕES. FELIZ ANIVER-
SÁRIO!

BRENO PINELLI, NESTA COMEMORAÇÃO DO DIA 14, A 
PAZ ACOLHA TODOS OS SONHOS PARA FORTALECER AS 
ALEGRIAS FESTIVAS COM INÚMERAS FELICIDADES!

FÁBIO TRAVAINI... dia 15/05 é seu dia. Desejamos paz, saúde, 
sucesso e muitos anos de vida. Parabéns!
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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 pro-
teger o planeta de ameaças 
como as visitas no primeiro 
Os Vingadores, Tony Stark 
busca construir 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, Viú-

VENDEDOR
 EXTERNO

  Residir em Jaboticabal
Experiência em atendimento Varejos

Salário + Prêmio, Conv. Médico, Ticket Alim., Veiculo.
     Enviar currículo para    curriculo.dist@terra.cím.br

va Negra e Gavião Arqueiro 
terão que se unir para mais 
uma vez salvar o dia.

EQUIPE DA 
CHURRASCARIA 

DO BOSQUE
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“Precisamos coibir essa práti-
ca, divulgada cada vez mais nas 
mídias sociais, e que sem dúvida é 
uma covardia”, afi rma o deputado 

A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei 2833/11, 
que prevê penas rigorosas de pri-
são para pessoas que atentarem 
contra a vida, a saúde ou a inte-
gridade de cães e gatos.

A morte provocada desses ani-
mais passa, agora, a implicar na 
detenção de três anos. O projeto, 

Baleia Rossi defende penas mais duras para quem maltratar animais
de autoria do deputado Ricardo 
Tripoli, também legaliza o uso de 
eutanásia em casos de doenças, 
desde que a aplicação do remé-
dio letal seja de forma controlada 
e assistida.

O abandono de cães e gatos 
pelos donos pode levar à de-
tenção de três meses a um ano, 
a mesma pena para os casos em 
que os animais tiverem suas vi-
das expostas em perigo ou risco 
de saúde ou integridade física. E 

promover luta entre cães passa a 
implicar em prisão entre três e 
cinco anos.

“Precisamos coibir essa práti-
ca, divulgada cada vez mais nas 
mídias sociais, e que sem dúvida é 
uma covardia”, afi rma o deputado 
Baleia Rossi e completa: “com as 
punições previstas neste projeto, 
a expectativa é de que possamos 
amenizar esta triste realidade”.

O projeto segue agora para o 
Senado.

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ESCLARE-
CIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III DA 
NOVA ERA

Somos irmãos. Estamos vivenciando 
uma experiência evolutiva em ÓRION, 
sabemos, no entanto, que uma experiên-
cia ou uma encarnação perante a eterni-
dade de nossas almas representa muito 
pouco, por isso, procuramos nos identi-

O PRECONCEITO
fi car mais com o eterno.

Quando lerem as mensagens que tem 
como intenção de auxiliar de alguma 
maneira vocês na busca do eterno em si 
mesmos, lembrem-se de que vocês tam-
bém vivem uma encarnação, então, por 
que identifi car-se mais com ela do que 
com sua eternidade? 

É baseado no mutável que toda alma 
julga-se um corpo, e é baseado no mu-
tável que o corpo e mente se identifi cam 
com conceitos ilusórios, os quais o ser 
acaba julgando necessários. Aí está a 
base de todo preconceito, não somos em 
essência diferentes, nem somos criação 
de outro Pai+Mãe que não possamos ser 
irmãos. 

O preconceito está ainda associado à 
necessidade de auto importância de al-
guns, o que nos leva a falta de harmonia, 
guerra, desigualdade social, e, se toda 
ação gera reação, temos mágoa e tristeza 
como resposta. 

Nossa alma é eterna e só nela mora a 
essência Divina que nos faz feliz. O pre-
conceito é a barreira, um tipo de igno-

rância da verdade Divina, que bloqueia 
o conhecimento da eternidade, una ao 
Pai+Mãe Amado. 

Vencer nossos credos é um passo para 
que possamos analisar imparcialmente 
todas as nossas maneiras de observar 
nossas reações às situações apresen-
tadas, desta maneira, se não tivermos 
medo de enfrentar e transformar, identi-
fi caremos se existe em nós atos dármicos 
e, caso cheguemos à conclusão que preci-
samos passar por uma reforma total, não 
devemos nos entristecer por nos identifi -
carmos com valores, mas sim saber que 
somos fortes por não tentar defender 
nossas fraquezas e mudar para nosso 
próprio bem nosso destino. 

Buscando verdadeiramente ao 
Pai+Mãe Amado, estaremos mais felizes 
e a bem-aventurança Divina será uma 
recompensa através da paz permanente 
que estará em nosso coração e seremos, 
então, benção para os irmãos que conos-
co caminharem, plantando harmonia e 
amor.

Força para mudar e vencer o que nos 

afasta da eterna bem-aventurança Divina
Pai+Mãe Amado, atende este meu 

pedido,
Onipresente Ser Divino,
Ilumina-me e traz felicidade a todas 

as almas.
Mensagem de um IRMÃO DE ÓRION.
Inserimos a título de ilustração al-

gumas mensagens da intercomunicação 
dos mundos, recebidas naturalmente por 
irmãos que vivem em planetas pertencen-
tes à nossa Galáxia e também de outras 
Galáxias, sendo que algumas das mensa-
gens recebidas dos IRMÃOS DE TODOS 
OS QUADRANTES CÓSMICOS, estão 
no livro Clipping: PROVA FINAL – A 
VIDA É ETERNA – editado por José Au-
gusto de Paula.

Na próxima edição iremos publicar 
a mensagem oriunda de um irmão de 
Órion, intitulada:TRABALHANDO COM 
OS CRISTAIS.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afi rmação dos Anjos:“Eu Sou uma 

centelha Divina da Luz do Criador e 
enquanto eu cultivo esta luz, ela começa 
a iluminar o mundo dentro de mim e ao 
meu redor, afetando tudo o que eu sou e 
tudo o que eu faço com amor”.

A inclusão digital proposta pelo pro-
jeto “Acessa São Paulo” já atinge várias 
crianças de Jaboticabal que participam 
do Acessinha. Agora as oportunidades 
aumentaram, uma vez que estão abertas 
novas turmas, que funcionam das 13h às 
17h, de segunda a sexta-feira.

As turmas contemplam crianças de 5 
a 10 anos, que são divididas em grupos. 
Uma turma participa do projeto das 13h 
às 15h, enquanto a outra acompanha o 
programa das 15h às 17h. As turmas du-
ram, em média, de dois a três meses, e as 
vagas são limitadas.

Para fazer a inscrição é necessário um 
responsável, que assinará um termo de 
compromisso com o Acessa São Paulo. 
Este projeto de inclusão digital voltado 
para o público infantil funciona na sede 
do Acessa São Paulo, que fi ca na rua Rui 
Barbosa, número 327. A participação no 

Acessinha vai abrir novas turmas
A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Jaboticabal vai benefi ciar mais crianças do município

projeto é gratuita.
O que é o Programa Acessa São Pau-

lo?
Acessa São Paulo é o programa de 

inclusão digital do Governo do Estado 
de São Paulo, coordenado pela Subsecre-
taria de Tecnologia e Serviços ao Cida-
dão da Secretaria Estadual de Governo, 
com gestão da Diretoria de Serviços ao 
Cidadão da Prodesp. Criado em julho de 
2000, o Programa Acessa São Paulo ofe-
rece para a população do Estado o acesso 
às novas tecnologias da informação e co-
municação (TIC’s), em especial à inter-
net, contribuindo para o desenvolvimento 
social, cultural, intelectual e econômico 
dos cidadãos paulistas. Para atingir seus 
objetivos, o Programa Acessa São Pau-
lo abre e mantém espaços públicos com 
computadores para acesso gratuito e livre 
à internet.

No domingo, 10 de maio, Dia das 
Mães, das 16h às 21h, na Esplanada 
do Lago, a diversão está garanti-
da. Trata-se do dinâmico “Circuito 
SESC de Artes”, que faz um roteiro 
itinerante e traz para as cidades que 
visita, animação em vários segmen-
tos artísticos. O Circuito recebe apoio 
da Prefeitura de Jaboticabal, por meio 
do Departamento de Cultura.

Quando o assunto é literatura, o 
SESC incentiva a prática de leitura. 
Uma estante móvel montada na pra-
ça, com cerca de 200 livros para ler 
e trocar. É só chegar, escolher um e 
se sentar num dos bancos da sala de 
leitura ao ar livre. Essa ação busca 
criar aproximações entre os leito-
res, estimulando diálogos literários, 
conversas sobre os livros que cada 
um já leu, proporcionando a troca de 
opiniões e histórias. O público conta 
com o suporte de dois mediadores, 
que auxiliam na seleção dos livros, 
de acordo com o interesse de cada 
um. 

Com referência à literatura, o 
Circuito ensina também como fa-
zer seu próprio livro usando restos 
de caixas de papelão. As “cartone-
ras”, como é chamada essa atividade 
editorial artesanal, têm uma grande 
importância social, valorizando o 
trabalho dos catadores, e também li-
terária, já que coloca em circulação 
obras de novos autores. Em suas ofi -
cinas, os participantes encontrarão 
folhas impressas com textos e fotos, 
tintas, linhas para costura e papelão, 
escolherão o conteúdo de seu inte-
resse, montarão seu próprio livreto 
com costura simples, pintarão as 
capas e levarão seu livro para casa.

Multimídia! Imagine seus ba-
timentos cardíacos e as alterações 
emocionais de seu corpo captados 
por sensores e projetados em outra 
cidade. Essa é a proposta desta ins-
talação sensorial, criando conexões 
entre pessoas fi sicamente distantes. 
O participante veste um capace-
te que mede suas ondas cerebrais, 
além de colocar sensores cardíacos 
e biométricos de computação física 
(que captam estímulos musculares). 
Esses sinais são enviados para um 
totem em outra cidade. Incorporan-
do esses dados, o totem “ciborgue”, 
apresenta as projeções com essas 
informações para outra pessoa. O di-
álogo de emoções se estabelece com 
imagens artísticas.

Já quando o assunto é dança, o 

CIRCUITO SESC DE ARTES AGITA 
JABOTICABAL NESTE DOMINGO

SESC vem com o “Dançando na Ci-
dade”. Os bailarinos da companhia 
improvisam uma coreografi a que 
dialoga com o espaço urbano, crian-
do esculturas móveis ou desenhos 
tridimensionais efêmeros, aprovei-
tando-se das sensações e imagens 
que o próprio local evoca. 

“Cuidado, um Palhaço Mau 
Pode Arruinar sua Vida”. Esta é 
a parte do Circuito que é dedica-
da ao circo. Com um espetáculo 
de rua que emociona, o palhaço 
Chacovachi, uma das referências 
latino-americanas na  arte  de fa-
zer rir, tira força do cotidiano para 
elaborar seus números, em que a 
política, a morte, o poder, o amor 
e os ideais são a matéria-prima. 
Como costuma dizer, sua missão 
nesse mundo é despertar almas 
desprevenidas. O malabarismo, a 
mágica e o equilibrismo servem 
de pretexto para um encontro di-
vertido com o público. Fernando 
Cavarozzi é o seu nome verdadei-
ro e, por mais de 20 anos, ele foi 
um palhaço de rua, tornando-se 
um ícone em seu país, a Argenti-
na. Na parte de música, o Circuito 
traz Ellen Oléria. Dona de uma 
bela voz, a brasiliense apresenta o 
espetáculo Afrofuturista, no qual 
combina ritmos nacionais com ar-
ranjos contemporâneos. Já são 15 
anos de carreira acumulando prê-
mios em festivais e cinco discos 
lançados. Oléria ficou conhecida 
do grande público como A Voz 
que Cura, quando venceu o reality 
musical na TV Globo (2012).

Estão sendo construídas três novas 
creches em Jaboticabal, com previsão de 
oferecer 390 novas vagas. De acordo com 
o secretário municipal de Planejamento, 
André Nozaki, além das creches que já 
estão sendo construídas, a previsão é de 
que a Prefeitura inicie, ainda este ano, a 
construção de outras três novas creches, 
que juntas somaram cerca de 400 vagas. 
Com este total de novas vagas, o objetivo 
da administração municipal é zerar a fi la 
de espera.

“A creche da Sanbra, com capacidade 
para receber 120 crianças em tempo in-
tegral, será concluída até o fi nal do ano, 
bem como a creche do Parque das Araras, 
também com 120 vagas em tempo inte-
gral, e a do Jardim Santo Antônio, com 
150 vagas”, informou Nozaki. Ele expli-
ca que as três outras creches que serão 
construídas serão instaladas no Jardim 
São José e no Residencial, com 150 va-
gas cada, além de uma creche-escola no 
Jardim Botânico.

A construção de duas novas esco-

Prefeitura de Jaboticabal investe em 
educação infantil 

Meta é até o fi nal do ano reduzir drasticamente 
a fi la de espera para vagas em creches da cidade

las de ensino médio também está na 
pauta da Secretaria Municipal de Edu-
cação, que já planejou o crescimento 
da demanda nesta faixa etária baseada 
em dados do IBGE, que apontam a re-
dução no número de nascimentos em 
relação a anos anteriores. A demanda 
por vagas em creche, à medida em que 
reduz o número de nascimentos, esta-
biliza e, consequentemente, aumenta a 
demanda por vagas no ensino médio, 
uma vez que os alunos das creches vão 
crescendo. 

Os projetos das escolas que serão 
construídas na Sanbra e no Santo Antônio 
foram possíveis em função da parceria 
com a Fundação Desenvolvimento de 
Educação do Governo do Estado de São 
Paulo. “Estamos concluindo o projeto 
executivo. A Fundação vai doar a verba 
e a Prefeitura já doou os terrenos”, infor-
mou André Nozaki.

Atualmente, Jaboticabal conta com 
16 creches municipais e uma conveniada. 
São oferecidas 1100 vagas. 

Jaboticabal realiza 8ª Conferência Municipal dos 
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente
 
Palestras, discussões e escolha de delegados farão parte da programação da 

8ª Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 
a ser realizada pela Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Conselho Municipal 
dos Direitos e da Criança e do Adolescente (Comcriaja). O evento acontece no 
próximo dia 13 a partir das 8h no Centro de Recreações Edson Martini, na Av. 
Carlos Berchieri s/n.

A programação será no período da manhã e contará com a participação da 
palestrante e pesquisadora Antonia Márcia Araújo Guerra. Ela possui grande atu-
ação na área social, com projetos voltados à comunidade.

Programação
8h às 8h30 - Credenciamento e abertura lúdica
8h30 às 9h - Abertura
9h às 9h45 - Palestra com Márcia Guerra
9h45 às 10h45 – Discussão dos Eixos
10h45 às 11h15 - Considerações Finais
11h15 às 11h45 - Escolha dos Delegados
11h45 às 12h - Encerramento
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ATO DA MESA DIRETORA Nº 02/2015

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboticabal, com fulcro no Regimento Interno desta 
Casa de Leis, na Lei Orgânica do Município e em legislação específi ca,

Considerando as indicações dos Senhores Líderes das Bancadas dos Partidos com maior repre-
sentação nesta Casa de Leis, para a composição da C.E.I. - Comissão Especial de Inquérito, criada 
através do Requerimento nº 760/2015, assinado pela totalidade dos vereadores presentes na Sessão 
Ordinária do dia 04 de maio de 2015, para averiguação de possíveis irregularidades no atendimento 
aos usuários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Nomeia a Comissão Especial de Inquérito que fi ca assim constituída: João Roberto da Silva - 
Presidente, Sergio Aparecido Ramos - Relator e Carmo Jorge Marques Reino – Membro, que terá 
90 (noventa) dias para apurar o fato determinado, a partir da publicação do presente Ato.

Jaboticabal, 05 de maio de 2015.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

VITÓRIO DE SIMONI
VICE-PRESIDENTE

ANDRÉA CRISTIANE FOGAÇA DE SOUZA NOGUEIRA
1ª SECRETÁRIA

RUBENS CAIUBY DA GAMA JUNIOR
2º SECRETÁRIO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 636, DE 04 DE MAIO DE 2015

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 04 de maio de 2015, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO

Institui a Medalha de Mérito “Prof. Dayton Aleixo de Souza” e dá outras providências

Autoria: Jan Nicolau Baaklini

Art. 1º Fica criada a Medalha “Prof. Dayton Aleixo de Souza” no município de Jaboticabal.

Parágrafo Único A Medalha será cunhada em metal, contendo as seguintes características: 
circunferência de 8 cm, 50 mm de espessura, com fundo liso onde será gravado ao brasão do 
Município, contendo os dizeres: “Honra ao Mérito “Prof. Dayton Aleixo de Souza”.

Art. 2º A honraria referida no caput do art. 1º será conferida a pessoas que, reconhecidamen-
te, tenham prestado relevantes serviços à população Jaboticabalense nas mais diversas áreas de 
atuação.

Art. 3º A concessão da Medalha será de iniciativa de qualquer Vereador com assento no Poder 
Legislativo e será efetuada por meio de Decreto Legislativo aprovado pelo Plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

§ 1º. As proposituras, acompanhadas das respectivas exposições de motivos, deverão ser pro-
tocoladas até o último dia 30 de junho do 4º ano de cada Legislatura.

§ 2º. Cada Vereador poderá propor a entrega de uma Medalha por Legislatura.

Art. 4º As honrarias serão entregues em Sessão Solene realizada no 4º ano de cada Legislatu-
ra, na semana do dia 8(oito) de novembro, data em que se comemora o aniversario de nascimen-
to do Senhor Dayton Aleixo de Souza, personalidade que leva nome a referida medalha, ou em 
outra data em caráter excepcional. 

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 05 de maio de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 468/2015) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 57/2015) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 637, DE 04 DE MAIO DE 2015

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câ-
mara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 04 de maio de 2015, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO
Outorga Diploma de Honra ao Mérito pelos 75 anos de fundação da “Orquestra Sul América” 

de Jaboticabal-SP.

Autor: Benedito De Vitto Junior
Art. 1° Fica outorgado o Diploma de Honra ao Mérito pelos 75 anos de fundação da Orques-

tra Sul América de Jaboticabal-SP.

Art. 2° A entrega da honraria de que trata o artigo 1° será realizada em Sessão Solene da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3° As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto Legislativo correrão por conta de 
verba consignada no orçamento vigente.

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

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 05 de maio de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 479/2015) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 58/2015) 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 638, DE 04 DE MAIO DE 2015

DR. EDU FENERICH, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 04 de maio de 2015, aprovou e nos termos do Art. 35, 
item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO-LEGISLATIVO
Outorga Diploma de Honra ao Mérito pela brilhante conquista do PENTACAMPEONATO DA 

TAÇA EPTV DE FUTSAL, no ano de 2015, e dá outras providências.

Autoria: Dr. Edu Fenerich, Vitório De Simoni, Andréa Cristiane Fogaça de Souza Nogueira, 
Rubens Caiuby da Gama Junior, Benedito De Vitto Junior, Carmo Jorge Marques Reino, Jan Nico-
lau Baaklini, João Roberto da Silva, Luiz Augusto do Amaral, Maria Carlota Niero Rocha, Roberto 
Alessandro Raymundo, Sérgio Aparecido Ramos e Wilson Aparecido dos Santos.

Art. 1º - Fica outorgado Diploma de Honra ao Mérito a todos os atletas, aos membros da Co-
missão Técnica e Diretores da FAE - Fundação de Amparo ao Esporte, pela brilhante conquista do 
PENTACAMPEONATO DA TAÇA EPTV DE FUTSAL, no ano de 2015.

Art. 2º - A entrega da honraria de que trata o artigo 1º será realizada em Sessão Solene da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal, em data a ser designada pelo Presidente da Mesa Diretora.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aprovação deste decreto legislativo correrão por conta de 
verba própria consignada no orçamento vigente.

Art. 4º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, aos 05 de maio de 2015.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 485/2015) 
(Projeto de Decreto-Legislativo nº 59/2015) 

Câmara Municipal de Jaboticabal
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Dia 04, às 20 horas, a Câmara Munici-
pal realizou a primeira Sessão Ordinária 
de maio. Vários assuntos relevantes fo-
ram discutidos, dentre eles, problemas no 
atendimento da UPA – Unidade de Pronto 
Atendimento, local que recentemente 
duas jovens vieram a óbito. Tal situação 
levou o Vereador Prof. João Roberto a 
propor a criação de uma CEI – Comis-
são Especial de Inquérito, para investigar 
problemas no atendimento aos usuários 
da UPA. A referida CEI está formada pe-
los Vereadores Prof. João Roberto, quem 
teve a iniciativa, Sergio Ramos e Carmo 
Jorge Reino.

Outro ponto importante da sessão foi 
a denúncia de crime ambiental, realizada 
pelo Vereador Júnior de Vitto, que por 
meio de vídeos, mostrou o escoamento 
de esgoto jogado nos córregos de Jabo-
ticabal.

Outros assuntos foram abordados na 
tribuna:

- Festas benefi centes que ocorreram 
no município em prol de entidades locais 
e do hospital do câncer de Barretos;

- Reclamações de munícipes de Cór-
rego Rico, que solicitam melhorias, in-
clusive no velório;

- A necessidade de construção de uma 
passarela interligando os bairros Jardim 
Botânico e Jardim das Rosas;

- Ambulâncias quebradas no setor da 
saúde;

- Parabenizou-se o futsal de Jaboti-
cabal, pelo vencimento da taça EPTV de 
Ribeirão;

- Indicações e Requerimentos que são 
mal respondidos pelas secretarias e de-
partamentos do município;

- A violência aos professores manifes-
tantes no Estado do Paraná;

- Problemas no distrito industrial 
“José Aparecido Tomé”, pois no local 
há máquinas da prefeitura deteriorando, 
mato alto, além da falta de iluminação e 
rede de água e esgoto;

- Reclamações de munícipes sobre 
problemas nas salas de informática das 
escolas municipais;

- O crescente problema da dengue e a 
importância do trabalho didático nas es-
colas como forma de prevenção.

Foram lidos e aprovados os seguintes 
Requerimentos:

751/2015: Requer informações de 
quais providencias serão tomadas na obra 
da quadra situada na Rua Antonio      Gla-
denucci Martinez no Jardim Alvorada, 
atrás da Creche Zobeide Bulgarelli, com 
relação ao grande acúmulo de água das 
chuvas que infi ltram nas casas vizinhas à 
obra? Autoria: Junior De Vitto. Autoria: 
Benedito De Vitto Junior.

752/2015: Requer informações de 
quais providencias estão sendo tomadas 
pelo SAAEJ para evitar o lançamento de 
esgoto nos Córregos Jaboticabal e Cór-
rego Rico? Autoria: Benedito De Vitto 
Junior.

753/2015: Requer informações de 
quais investimentos foram feitos no SA-
AEJ nos últimos 10 anos, tais como: Má-
quinas, veículos, equipamentos e bom-
bas? Autoria: Benedito De Vitto Junior.

754/2015: Requer informações de 
quais investimentos foram feitos pelo 
SAAEJ na rede de água e esgoto nos úl-
timos 10 anos em nossa cidade. Autoria: 
Benedito De Vitto Junior.

755/2015: Requer informações da Se-
cretaria de Obras, de quais investimentos 
foram feitos nos últimos 10 anos com re-
lação à aquisição de veículos, máquinas, 
equipamentos e investimentos? Autoria: 
Benedito De Vitto Junior.

CÂMARA MUNICIPAL REALIZOU A PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DE MAIO

756/2015: Requer informações do Se-
nhor Prefeito Municipal e do Presidente 
do SAAEJ. Senhores vocês têm conhe-
cimento do esgoto lançado nos Córregos 
Jaboticabal e Córrego Rico. Caso sim os 
senhores têm consciência que é crime 
ambiental? Autoria: Benedito De Vitto 
Junior.

758/2015: Requer informações de 
quais providencias serão tomadas na obra 
da Creche do Jardim Santo Antônio, com 
relação ao grande acúmulo de água das 
chuvas que infi ltram nas casas vizinhas à 
obra? Autoria: Benedito De Vitto Junior.

744/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações, por meio de relatórios, 
sobre quantos são os pacientes cadastra-
dos, atualmente no Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS, de nosso município, 
quais as atividades desenvolvidas e ofer-
tadas aos mesmos, conforme Portaria/
GM Nº 336 de 19 fevereiro de 2002, do 
Ministério da Saúde, quantos pacientes 
são assistidos por turno e, se estão sendo 
ofertadas as refeições aos mesmos. Auto-
ria: Jan Nicolau.

745/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações sobre se já foi implantado 
o Centro de Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas - CAPS AD em nosso municí-
pio, o qual oferece atendimento diário a 
pacientes que fazem uso prejudicial de 
álcool e outras drogas, obedecendo as 
normas da Portaria/GM Nº 336 de 19 
de fevereiro de 2002, do Ministério da 
Saúde, ou se existe alguma intenção do 
Executivo Municipal na implantação do 
mesmo, informando a data a ser realiza-
da. Autoria: Jan Nicolau.

746/2015: Requer na forma Regi-
mental informações sobre se foi, ou será 
distribuída, na rede municipal de ensino, 
a Cartilha “Autismo uma Realidade”, 
elaborada pelo cartunista Ziraldo, com 
o objetivo de esclarecer aos professores, 
pais e alunos o passo a passo do desen-
volvimento das crianças portadores do 
espectro autista, qual a data para a distri-
buição da mesma, caso ainda não tenha 
sido realizada. Autoria: Jan Nicolau.

747/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações, por meio de relatórios, 
sobre qual a modalidade de serviço que o 
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, 
de nosso município está constituído con-
forme Portaria/GM Nº 336 de 19 feverei-

ro de 2002, do Ministério da Saúde, como 
está constituída a equipe técnica que atua 
no mesmo, de acordo com a especifi ca-
ção da Norma Operacional de Assistência 
à Saúde - NOAS, especifi cando nomes, 
cargos, remuneração e carga horária de 
cada membro da equipe. Autoria: Jan 
Nicolau.

748/2015: Requer na forma Regimen-
tal informações sobre quais as medidas 
que estão sendo tomadas para melhorar a 
segurança, tanto na hora da entrada como 
saída dos alunos, professores e funcioná-
rios nas escolas públicas em nosso muni-
cípio. Autoria: Jan Nicolau.

749/2015: Requer informações sobre 
a sala de informática das Escolas Munici-
pais. Autoria: Prof. João Roberto.

750/2015: Requer informações sobre 
equipamentos e trajes para segurança no 
trabalho. Autoria: Prof. João Roberto.

757/2015: Requer informações sobre 
a previsão de entregas de Uniformes Es-
colares e que informe também descrição 
do contrato, valor e qual a Empresa que 
ganhou a licitação para o exercício de 
2015. Autoria: Wilson Ap. dos Santos.

759/2015: Requer informações se o 
senhor Prefeito Municipal, considera os 
serviços oferecidos pela COMED de boa 
qualidade? O contrato será renovado? Se 
for renovado, qual a justifi cativa? Auto-
ria: Benedito De Vitto Junior.

760/2015: Requer a instalação de 
Comissão Especial de Inquérito para 
averiguação de possíveis irregularidades 
no atendimento aos usuários da Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA). Autoria: 
Prof. João Roberto.

Os Vereadores aprovaram os seguin-
tes projetos da Ordem do Dia:

• Substitutivo ao Projeto de De-
creto Legislativo nº 57/2015, que institui 
a Medalha de Mérito “Dayton Aleixo de 
Souza” no município de Jaboticabal e dá 
outras providências. Autoria: Jan Nicolau 
Baaklini. Este projeto foi aprovado com 
emenda. Incluiu-se “Professor” ao nome 
“Dayton Aleixo de Souza”.

• Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 58/2015, que outorga Diploma de 
Honra ao Mérito pelos 75 anos de funda-
ção da “Orquestra Sul América” de Ja-
boticabal-SP. Autoria: Benedito De Vitto 
Junior.

• Projeto de Lei nº 394/2015, 

que autoriza a Empresa Municipal de 
Urbanização de Jaboticabal - EMURJA 
a alienar imóvel dado em Concessão de 
Uso, no Jardim Petrassi à Marcos Aurélio 
Domiciano da Silva e Rosangela Gomes 
Capanema da Silva. Autoria: Executivo 
Municipal.

• Projeto de Lei nº 398/2015, 
que dispõe sobre a abertura de créditos 
adicionais especiais que especifi ca. O 
projeto trata da abertura de créditos adi-
cionais especiais no orçamento municipal 
de 2015, para execução de convênios 
com a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Jaboticabal e com a As-
sociação Cristiane da Costa, no valor de 
R$ 207.144,42, em conformidade com os 
impactos orçamentário e fi nanceiro. Au-
toria: Executivo Municipal.

• Projeto de Lei nº 399/2015, 
que dá nova redação ao Art. 7º, da Lei 
4.662, de 12 de março de 2015.  A nova 
redação visa aperfeiçoar a referida lei, 
que de acordo com o Art. 8º, trata da não 
remuneração ou gratifi cação dos mem-
bros designados para compor a Coorde-
nadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil – COMPEDC. As alterações no 
Art. 2º e no Art. 3º tratam de correções de 
nomenclatura.  Autoria: João Roberto da 
Silva.

• Projeto de Lei nº 400/2015, 
que institui a árvore jabuticabeira, como 
árvore representativa do Meio Ambiente 
do Município de Jaboticabal-SP, e dá ou-
tras providências. Autoria: Benedito De 
Vitto Junior. (aprovado com emenda)

Além desses, dois projetos foram in-
cluídos:

• Projeto de Lei 401/2015, que 
dispõe sobre a ação fi scalizatória do Mu-
nicípio de Jaboticabal, quanto à preven-
ção e o combate à dengue, e dá outras 
providências. Autoria: Executivo Muni-
cipal.

• Projeto de Decreto 59/2015, 
que Outorga Diploma de Honra ao Mérito 
pela brilhante conquista do Pentacampe-
onato da Taça EPTV de Futsal, no ano de 
2015, e dá outras providências. Autoria: 
Vereadores 16ª Legislatura - 2013/2016 .    

A próxima Sessão Ordinária será rea-
lizada dia 18 de maio.

Neste sábado (09), todas as uni-
dades básicas de saúde participam da 
campanha

Acontece neste sábado (09), a cam-
panha nacional de vacinação contra a 
gripe. Em Jaboticabal, todas as unida-
des básicas de saúde estarão atendendo 
entre 8h e 17h.

“Pessoas com mais de 60 anos, 
crianças de seis meses até antes de 
completar cinco anos, gestantes e mu-
lheres com até 45 dias após o parto, 
profi ssionais de saúde, das redes pú-
blica e privada, doentes crônicos com 
prescrição médica devem procurar a 
unidade de saúde mais próxima”, afi r-
ma a Coordenadora do Departamento 
de Vigilância Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto.

Pessoas acamadas – A Secretaria 
de Saúde realiza atendimento especial 
aos pacientes acamados. Para garantir 
a participação na campanha de vacina-
ção, basta ligar no Ciaf mais próximo e 
agendar a visita.

Para mais informações, o telefone 
de contato da Vigilância Epidemiológi-
ca é (16) 3203-8545.  

Saúde promove “Dia D” de vacinação contra a gripe

Neste sábado, dia 9, acontece o 
“Dia D”, envolvendo a Campanha Na-
cional de Vacinação contra a Gripe e a  
Campanha de Prevenção e Diagnóstico 
Precoce de Câncer Bucal, em todas as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 
Jaboticabal. A primeira visa vacinar 

Campanha de prevenção do Câncer Bucal acontece durante o “Dia D”

grupos específi cos contra três vírus da 
gripe, incluindo o H1N1. Na segunda, 
serão realizados exames clínicos nos 
pacientes para detecção precoce de al-
terações na boca. As campanhas termi-
nam somente no dia 31 deste mês.

A Campanha de Prevenção e Diag-

nóstico Precoce de Câncer Bucal acon-
tece todos os anos, mas, segundo o co-
ordenador da Saúde Bucal do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), 
Nicolino Filardi Junior, as pessoas ain-
da estão resistentes ao exame.

“O problema maior ainda é a falta 
de conscientização das pessoas sobre 
o problema. A prevenção é, sem dúvi-
da, a melhor forma de se detectar um 
possível câncer bucal. Algumas pessoas 
ainda estão resistentes. Estamos convi-
dando a todos para que venham se va-
cinar e aproveitem para fazer a avalia-
ção no ‘Dia D’. Infelizmente no Brasil 
o câncer bucal, na maioria das vezes, 
é diagnosticado tardiamente”, destaca 
Nicolino.

No dia 14 de abril foi realizada na 
Divisão Regional de Saúde em Ribeirão 
Preto uma reunião e palestra direcio-
nada à campanha. Estavam presentes 
cirurgiões dentistas dos 26 municípios 
que compõem a regional, incluindo os 
profi ssionais de Jaboticabal, Fabiano 
Domingues, Gilda Ribeiro, Lígia Sira-
gusa, Luciana Souza, Marcela Daloia e 
Mariana Bottino Roma.

Autoexame da boca:

Procure um espelho em um local 
bem iluminado e verifi que:

Lábios
Língua (principalmente as bordas)
Assoalho (região embaixo da lín-

gua)
Gengivas
Mucosa jugal (bochecha)
Palato (céu da boca)
Tonsila ou amígdala
 
Como prevenir:
Pare de fumar.
Evite bebidas alcoólicas.
Proteja-se dos raios do sol (boné, 

chapéu, protetor solar, etc).
Elimine fatores traumáticos na boca 

(prótese mal adaptada, dentes tortos, 
cáries, restos dentários).

Alimente-se de maneira saudável.
Execute o autoexame periódica-

mente.
Consulte regularmente um cirurgião 

dentista.
Procure o cirurgião dentista se en-

contrar qualquer alteração em sua boca.
Coma com frequência frutas e ver-

duras, pare de fumar, não beba em ex-
cesso.

A Prefeitura de Jaboticabal ini-
ciou a reforma completa do prédio 
da Escola da Moda. O projeto prevê 
benfeitorias na iluminação, adequa-
ção de todo sistema elétrico, pintura, 
telhado e a construção de uma coz-
inha piloto.

 “Vamos garantir um espaço com 
toda estrutura necessária para alguns 

Prédio da Escola da Moda 
passa por revitalização

 

Prefeitura investe recursos próprios na reforma completa
dos cursos oferecidos pelo Fundo 
Social de Solidariedade. Além do 
conforto para os alunos da Escola 
da Moda, também vamos construir 
um local apropriado para as aulas de 
culinária”, afi rma a primeira-dama 
Cidinha Girio.

 A expectativa é que a revitaliza-
ção seja concluída em 60 dias

Jaboticabal moderniza a 
arrecadação de ISSQN
Sistema da GissOnline começou no dia 1º de Maio 

A Prefeitura de Jaboticabal, por 
meio da Secretaria da Fazenda, lançou 
desde o dia 1º de maio, o Sistema ele-
trônico de emissão e armazenamento 
de nota fi scal de serviços eletrônicos 
(NFS-e), da GissOnline – Sistema de 
Gestão do ISSQN. 

 Com o novo sistema, vários recur-
sos como a escrituração e o livro fi scal 
estarão disponíveis de forma totalmente 
eletrônicos.  As empresas contarão com a 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, tudo 
de forma gratuita e via internet, no portal 
www.jaboticabal.sp.gov.br. 

 Para Antoniel Verra, presidente da 
Associação dos Contabilistas de Jabotica-
bal, é um avanço o novo sistema. “A mu-
dança será grande, o sistema é comple-
xo. Estávamos pedindo há muito tempo 
para a Prefeitura, que está nos atendendo 
de forma efetiva. Estamos com sistema 
novo, as mudanças são grandes e vamos 
melhorar mais. Tivemos que instruir nos-

sos clientes para trabalhar melhor com o 
Sistema”, destaca. 

 Elivaine Almeida Silva, secretária 
da Fazenda, acredita que o novo siste-
ma facilitará a vida do contribuinte.  “O 
sistema de emissão de nota fi scal ele-
trônica, implantado a partir do dia 1º de 
maio, é uma ferramenta muito impor-
tante para a administração tributária, 
que facilitará e modernizará a fi scaliza-
ção. Essa é a intenção da municipalida-
de, o incremento da receita. Já fazíamos 
a emissão de nota fi scal eletrônica e 
com esse novo sistema será muito mais 
moderno e ágil. Capacitamos os nossos 
funcionários pela GissOnline, além dos 
contadores e seus funcionários que re-
ceberam treinamentos sobre o sistema”, 
conclui a secretária.

 Mais informações podem ser obtidas 
através do telefone (16) 3209-3304 ou 
pelo e-mail – iss@jaboticabal.sp.gov.br.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Carta Convite nº 03/2.015. Objeto: Aquisição de água mi-
neral. O edital está disponibilizado aos interessados na sede 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio 
Branco, 765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 
horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo 
site www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega das propostas: 12/05/2.015 até as 11:00 
horas.

Data da sessão de abertura das propostas: 12/05/2015 às 
15:00 horas.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
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Já pensou ter saúde, conquistar uma 
boa forma, economizar e ainda por cima 
ajudar o meio ambiente? Quem anda de 
bicicleta pensa justamente nisto: econo-
miza combustível, contribui para a re-
dução da poluição e ainda por cima fi ca 
com a saúde em dia. Visando estimular a 
população de Jaboticabal a usar mais este 
meio de transporte, super utilizado atual-
mente nas capitais brasileiras e há muito 
tempo usado na Europa, a Prefeitura de 
Jaboticabal vai implantar a ciclofaixa. 

O espaço destinados às pedaladas será 
na avenida Carlos Berchieri (Marginal), 
da Báltico (Ford) até o Posto da Coplana. 
Na volta, a ciclofaixa vai até o Centro de 
Convivência do Idoso (Lazer na Tercei-
ra Idade), segundo informou o secretário 
municipal de Planejamento, André No-
zaki. Ele explicou que a ciclofaixa, cuja 
implantação está em fase de licitação da 
empresa encarregada de fazê-la, terá dia 
e horário defi nido. “É um projeto piloto 
para sentir a necessidade de uma futura 
implantação de ciclovias”, explicou No-
zaki. 

O investimento na ciclofaixa é da or-
dem de R$ 300 mil, verba proveniente do 
Ministério das Cidades, com uma contra-
partida da Prefeitura de Jaboticabal.

 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA
O projeto visa conferir a adesão dos munícipes para que no futuro 

possam ser implantadas ciclovias na cidade

Diferença entre ciclofaixa e ciclovia
CICLOVIA: É uma via voltada para 

os ciclistas, nesta há uma separação físi-
ca isolando os ciclistas dos demais veí-
culos. Esta funciona todos os dias. Nela 
é proibida a circulação de carros, motos 
e pedestres. Com isso o ciclista pode pe-
dalar com tranquilidade e segurança na 
ciclovia.

CICLOFAIXA: É uma faixa pintada 
da rua/avenida reservada aos ciclistas. 
E como as demais faixas da rua/avenida 
o tráfego de automóveis é permitido, é 
importante que você pedale somente na 
faixa que está reservada aos ciclistas, ou 
seja, a ciclofaixa.

Há também a ciclofaixa operacional a 
qual é uma faixa exclusiva para os ciclis-
tas, instalada temporariamente durante 
eventos, isoladas por elementos canaliza-
dores removíveis, como cones, cavaletes, 
grades móveis, fi tas, etc. Estes canaliza-
dores são removidos após o término dos 
eventos.

Em algumas cidades temos as ciclo-
faixas de lazer, que são montadas aos 
domingos e tecnicamente são ciclofai-
xas operacionais, pois são temporárias e 
têm sua estrutura removida após o fi m do 
evento. 

 SINDICATO RURAL DE JABOTICABAL 
 

 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
 
O Presidente do Sindicato Rural de Jaboticabal, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 22 de maio de 2015, 
em nossa sede social à Rua Castro Alves, n° 911, nesta cidade, às 
16:00 horas, em primeira convocação com o número de associados 
estabelecidos pelo Estatuto Social e, não havendo número suficiente 
para instalação da Assembléia, será realizada às 17:00 horas em 
segunda convocação com o número de associados determinado pelo 
Estatuto Social, dando plenos poderes à Diretoria deste Sindicato para 
discutirem a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação da 
Ata da Assembléia anterior; b) Leitura, discussão e votação do Balanço 
e Relatório da Diretoria, referente ao ano de 2014, com o parecer do 
Conselho Fiscal.  

 
Jaboticabal/SP, 05 de maio de 2015. 

 
Sindicato Rural de Jaboticabal 

Ismael Perina Junior 
Presidente 

 


