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A presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Cidinha Gírio,
esteve em São Paulo, na última
semana, e retornou com novida-
des para a melhor idade jabotica-
balense. Inspirada no Programa
São Paulo Amigo do Idoso, a pre-
sidente pretende reorganizar os

Fundo Social propõe melhorias para atender Terceira Idade
Programa estadual inspira mudanças que podem levar à conquista do Selo Amigo do Idoso

Jaboticabal foi, mais uma vez,
beneficiada por investimentos do
Governo do Estado de São Paulo.

Jaboticabal ganha creche escola e quadra coberta
Governo irá investir R$ 1 bilhão na construção de mil creches até 2014

Negar, ignorar e sabotar uma

sociedade, é viver pela infelicidade

Aqueles que usam os corruptos para

saciar a sede de vingança, não é

somente animal, é um inescrupuloso

Quem desvia recursos públicos de

um município, corrompe a nação

O prefeito Raul Gírio esteve, na
quarta-feira (26), em São Paulo,
para assinar o termo de adesão ao

programa Creche Escola. A cons-
trução deve começar em julho des-
te ano.

A nova creche será localiza-
da entre os bairros Cohab I,
Cohab III, Jardim Angélica e
CDHU. “A construção será ini-
ciada ainda este ano e vai aten-
der crianças de uma região que
necessita de novas vagas. O
Governador Alckmin liberou,
além da creche, a construção
de uma quadra coberta para a
comunidade. O governo do Es-
tado atendeu prontamente à
nossa Jaboticabal”, informa
Raul.

Creche Escola é um programa
do Governo do Estado, realizado

pelas Secretarias de Estado de
Educação e de Desenvolvimen-
to Social, que tem o objetivo de
investir R$ 1 bilhão na constru-
ção de mil creches até 2014, por
meio da transferência de recur-
sos para construções, reformas,
ampliações e aquisições de equi-
pamentos.

Em contrapartida, o município
deverá comprovar a existência de
imóvel de sua propriedade, apre-
sentar o plano de trabalho da uni-
dade de Educação Infantil e se
comprometer a custear as despe-
sas para o funcionamento da cre-
che.

Na primeira etapa do pro-
grama, serão atendidas 160

c idades  se lec ionadas  com
base em critérios de vulnera-
bilidade social estabelecidos

pela Fundação Sistema Esta-
dual de Análise de Dados (Se-
ade).

projetos existentes, revitalizar os
espaços e implantar ações diver-
sificadas que atendam à popula-
ção com mais de 60 anos.

“Vamos caminhar nas diretrizes
do governo estadual, que dispo-
nibiliza suporte técnico e financia
projetos para o desenvolvimento
das ações. Nosso objetivo é atin-
gir as metas para obtenção do Selo
São Paulo Amigo do Idoso”, ex-
plica a presidente.

Ainda, de acordo com Cidinha,
o Fundo Social já tomou algumas
providências. “Queremos envol-
ver os diversos segmentos da so-
ciedade, estamos dialogando com
os órgãos públicos e entidades da
sociedade civil. Além disso, dis-
ponibilizamos uma sala para o fun-

cionamento do Conselho Munici-
pal do Idoso nas instalações do
Fundo Social.”.

Amigo do Idoso: O Programa
baseia-se no conceito de “enve-
lhecimento ativo” da Organização
Mundial de Saúde que inclui: in-
dependência, participação, assis-
tência, auto realização e dignida-
de. Tais princípios são fundamen-
tais para definição dos quatro pi-
lares de sustentação (proteção,
educação, saúde e participação).

Selo Amigo do Idoso: Trata-se
de uma certificação que será ofere-
cida a municípios, órgãos estadu-
ais da administração direta e indi-
reta, entidades públicas e da socie-
dade civil que desenvolvam ações
dentro dos princípios citados.
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Tudo nesta  vida  é  preciso desape-
gar,  limpar, jogar fora aquilo que não
serve para mais nada, e que só vai acu-
mulando energia, e afinal energia é tudo
aquilo que precisa ser consumida, senão

ATRIBUO UM ENORME VALOR
AO FATO DE PODER ME PERMI-
TIR COMPREENDER UMA OUTRA
PESSOA. Será necessário PERMITIR a
si mesmo COMPREENDER outra pes-
soa?  Penso que sim. A nossa primeira
reação à maior parte das afirmações que
ouvimos das outras pessoas é uma apre-
ciação imediata, é mais um juízo do que
uma tentativa de COMPREENSÃO.

A nossa tendência é julgar imediata-
mente: “Está certo”, “que besteira”,
“não é normal”,”não tem sentido”,

O seringueiro e líder sindical Fran-
cisco Mendes Alves Filho, Chico Men-
des, morreu na noite de 22 de dezem-
bro, por volta das 18 horas, na casa em
Xapuri, a 188 quilômetros de Rio Bran-
co, no Acre. Ele estava no quintal de
sua casa e foi atingido no peito por um
tiro de espingarda calibre 12.

Os assassinos  foram Darly Alves e
seu filho Darci. “Desta vez me acerta-
ram”, foram suas últimas palavras. Sua
morte causou um imenso reboliço, mas
não no Brasil. Inicialmente, foi a co-
munidade internacional que gritou em
protesto a seu assassinato.

No Brasil, Chico Mendes era apenas
conhecido no PT, partido político pelo
qual militava, e como um dos poucos e
maiores lutadores pelas causas da flo-
resta. Chico Mendes tinha 46 anos, mas
aos 18, ainda não imaginava o que era
ler e escrever. No começo da década de

REFLEXÃO - ALGUMAS COISAS FUNDAMENTAIS QUE APRENDI  - II -
“não está certo”, “não fica bem”. Ra-
ramente nós nos permitimos COMPRE-
ENDER precisamente o que significa
para esta pessoa o que ela está dizendo.

Se me permito COMPREENDER,
na realidade, uma outra pessoa, é possí-
vel que essa compreensão acarrete uma
alteração. E todos nós temos Medo de
Mudar. É mesmo muito raro nos permi-
tirmos esta COMPREENSÃO. E, quan-
do conseguimos, descobre-se a partir
desse momento que se deu uma modifi-
cação nos nossos sentimentos e na nos-
sa própria pessoa.

É SEMPRE ALTAMENTE ENRI-
QUECEDOR PODER ACEITAR OU-
TRA PESSOA.

Verifiquei que não há nada mais fácil
para ACEITAR verdadeiramente uma
pessoa e seus sentimentos do que COM-
PREENDÊ-LA. Poderei realmente per-
mitir que outra pessoa sinta hostilidade
em relação a mim? Poderei ACEITAR
a sua irritação como uma parte real e
legítima de si mesma? Poderei ACEI-
TÁ-LA quando ela encara a vida e os
seus problemas de uma forma comple-
tamente diferente da minha?  Poderei
ACEITÁ-LA quando tem para mim
uma atitude positiva, quando me admi-

ra e me toma como modelo?
Tudo isto está englobado na ACEI-

TAÇÃO e não surge facilmente. É uma
atitude cada vez mais freqüente de to-
dos nós julgarmos que: “ Todas as ou-
tras pessoas deviam sentir, pensar e acre-
ditar nas mesmas coisas que eu.” Acha-
mos muito difícil permitir aos nossos
filhos, aos nossos pais ou familiares te-
rem uma atitude diferente em relação a
determinados problemas e questões.
Toda pessoa é “uma ilha,” no sentido
concreto do termo; a pessoa só pode
construir uma ponte para comunicar
com as “outras ilhas” se primeiramente
se dispôs a ser ela mesma e se lhe é
permitido ser ela mesma.

QUANTO MAIS ABERTO ESTOU
ÀS REALIDADES EM  MIM E NOS
OUTROS, MENOS ME VEJO PROCU-
RANDO, A TODO CUSTO, REMEDI-
AR AS COISAS.

Quanto mais tento ouvir-me e estar
atento ao que experimento no meu ín-
timo, quanto mais procuro ampliar essa
mesma atitude de escuta dos outros,
maior RESPEITO sinto pelos comple-
xos processos da Vida. Sinto-me muito
mais feliz simplesmente por ser eu mes-
mo e deixar os outros serem eles mes-

mos. Esta perspectiva deve parecer
muito estranha.

Para que serve a vida se não procu-
rarmos agir sobre os outros? Se não ten-
tarmos moldar os outros aos nossos
objetivos? Se não lhes ensinarmos aque-
las coisas que nós pensamos que os ou-
tros deviam saber? Se não os levarmos
a agir e sentir como nós agimos e pen-
samos?

Como se pode conceber um ponto
de vista assim tão inativo como o que
estou propondo?

Tenho certeza que atitudes como
estas serão, em parte, a reação de mui-
tos de vocês.

Contudo, quanto mais me disponho
a ser simplesmente eu mesmo em toda
a complexidade da Vida e quanto mais
procuro Compreender e Aceitar a reali-
dade em mim mesmo e nos outros, tan-
to mais sobrevêm as transformações.

Na medida em que cada um de nós
Aceita ser ele mesmo, descobre não ape-
nas que muda, mas que as pessoas com
quem ele tem relações mudam igualmen-
te.

Reflexões de  Carl Rogers – Psicote-
rapeuta   e  Fernando Stigliano

DIA  DE  FAXINA!!!
só atrasa nossas vidas, aprisiona nossos
espíritos. É, e eu realmente estava pre-
cisando fazer uma faxina em mim...
Jogar alguns pensamentos indesejados
para fora, lavar alguns tesouros que an-
davam meio enferrujados...

Tirei do fundo das gavetas, lembran-
ças que não uso e não quero mais.

Joguei fora alguns sonhos, algumas
ilusões... utopias...

Papéis de presente que nunca usei;
sorrisos que nunca darei; Joguei fora a
raiva e o rancor das flores murchas que
estavam dentro de um livro que não li.
Olhei para meus sorrisos futuros e mi-
nhas alegrias pretendidas... E as colo-
quei num cantinho, bem arrumadinhas,
pois  delas  eu  vou  precisar e  muito.

Fiquei sem paciência!!!... Tirei tudo
de dentro do armário e fui jogando no
chão: Paixões escondidas, desejos repri-
midos, palavras horríveis que nunca que-
ria ter dito, atitudes tomadas levada por

pessoas que me influenciaram negativa-
mente e que me causaram arrependimen-
tos, mágoas de amigos em  quem confiei
e muito me decepcionaram, pessoas que
me traíram nas quais  confiei, lembran-
ças de dias tristes.... Mas lá também ha-
via outras coisas... e muito belas!

Um passarinho cantando na minha
janela... aquela lua cor-de-prata; o pôr
do sol.!!!... Fui me encantando e me
distraindo, olhando para cada uma da-
quelas lembranças. Sentei no chão, para
poder fazer minhas escolhas.

Joguei direto no saco de lixo os res-
tos de um amor que me magoou. Peguei
as palavras de raiva e de dor que esta-
vam na prateleira de cima, pois quase
não as uso mais, e também joguei fora
no mesmo instante!

Tem ainda outras coisas que me ma-
goam, coloquei-as num canto para de-
pois ver o que farei com elas, se  esque-
ço-as lá mesmo; ou se as mando para o

Por: Maria Cappatto
Pensamentos de Mulher.

lixão. Certamente as mandarei para o
lixo... Pois de que me servirão tais inu-
tilidades? De Nada!!!

Aí, fui naquele cantinho, naquela
gaveta que a gente guarda tudo o que é
mais importante e precioso: o amor, a
alegria, os sorrisos, um dedinho de fé
para os momentos que mais precisa-
mos...

Como foi bom relembrar tudo aquilo!
Recolhi com carinho o amor encon-

trado, dobrei direitinho, os desejos mais
sonhados, coloquei perfume na esperan-
ça, passei um paninho na prateleira das
minhas metas, deixei-as à mostra, para
não perdê-las de vista.

Coloquei nas prateleiras de baixo al-
gumas lembranças da minha infância,
na gaveta de cima as da minha juventu-
de e, pendurada bem à minha frente,
coloquei a minha capacidade de amar...
de perdoar, e de recomeçar...! Como
adoro  essa palavra... RECOMEÇAR...
Começar de novo e... Felicidades a mim,
a vocês e lembre-se  sempre  que a Vida
é um eterno recomeçar!

AMAZÔNIA EM CHAMAS: FILME QUE MOSTRA A MORTE DA VOZ DA MATA CHICO MENDES, COM RAUL JULIA E SONIA BRAGA
1970, passou a liderar o primeiro mo-
vimento contra o desmatamento, con-
fronto que existia desde o último século
entre seringueiros e posseiros. “Todo
seringueiro nasce meio ecologista por-
que defendemos a mata e nossa sobrevi-
vência sem destruição”, dizia. Chico,
considerado o defensor dos seringueiros
(por isso ganhou o apelido de poronga,
que é a lanterna usada no meio da mata
pelos extratores da seringa), concen-
trou suas denúncias contra o governo e
os projetos de ocupação desordenado
da Amazônia. Por isso, virou celebrida-
de internacional. Seu trabalho desper-
tou a atenção dos ambientalistas de todo
o mundo. Por sua liderança e responsa-
bilidade no movimento em defesa dos
seringueiros e da floresta amazônica,
recebeu em 1987, o premio Global 500
das Nações Unidas e foi homenageado
com a medalha ambiental da Better
World Society. Isso aumentou o ódio
entre fazendeiros e empresários da re-
gião e, por isso, foi assassinado, três
dias antes do Natal. O assassinato de
Chico Mendes ocorreu poucos meses
após o ambientalista ter denunciado à
Polícia Federal os fazendeiros Darly e
seu irmão, Alvarino Alves da Silva, por
ameaças à sua vida e pelo assassinato do
delegado sindical Ivair Higino, em 1988.
Quatro dias depois da morte de Chico
Mendes, Darci Alves Pereira entregou-
se à polícia, confessando ter sido o au-
tor do crime. Seu pai, Darly, foi preso
em janeiro de 1989, um mês após a
morte de Chico. Ele negou, a princípio,

a participação no crime, mas ambos
foram levados a júri popular. Em 1990,
no interrogatório, durante o julgamen-
to, finalmente o fazendeiro confessou
ser culpado.

O pai de Darci estava sendo acusado
de mandante do crime. Darly foi a jul-
gamento e, depois de dias, o juiz final-
mente declarou a sentença. Por seis
votos a um, os jurados concluíram e
condenaram os réus a 19 anos de reclu-
são. Os advogados de defesa dos assassi-
nos sustentaram até o fim a tese de legí-
tima defesa da honra e da propriedade,
para justificar o crime confessado por
Darci. Procuraram, também inocentar
Darly, chegando a classificar o caso
como um complô internacional com a
participação da imprensa mundial, para
condená-los e desmoralizá-los.  Os de-
fensores dos fazendeiros também ten-
taram influenciar o júri, afirmando que
Chico Mendes perseguia seus clientes e
que brigava com Darci. Na delegacia de
Xapuri tramitavam sete inquéritos so-
bre a morte de trabalhadores rurais. Em
pelo menos três deles, segundo o dele-
gado da cidade, existiam indícios da par-
ticipação da família Alves da Silva. Em
janeiro de 1990, os acusados da morte
de Chico Mendes escaparam da peni-
tenciária do Acre pela primeira vez, mas
foram recapturados no mesmo dia. Após

dois anos de detenção, o fazendeiro
Darly mostrou-se disposto, falante e,
segundo ele, com vontade até de traba-
lhar. Isso colaborou para que ficasse num
pavilhão especial em Rio Branco, junto
com seus dois filhos: Darci o assassino
de Chico Mendes, e Olaci, condenado a
12 anos de prisão por tentativa de ho-
micídio contra dois seringueiros tam-
bém da região. Na cela, televisão, free-
zer e rádio. Em 1992, a justiça do Acre
alegou falta de provas e anulou a deci-
são do júri que condenou Darly Alves
como mandante do crime. A reação foi
imediata e a pressão fez com que tal
decisão fosse revista e a condenação
fosse mantida. Darly, porém, nunca es-
teve numa prisão de forma convencio-
nal. Tinha acesso à rua para almoçar e
fazer outras atividades. Com tanta li-
berdade, ele e o filho resolvem mais uma
vez fugir. Era fevereiro de 1993, quan-
do ambos completaram dois anos e dois
meses. Darly foi preso novamente em
1996, três anos depois da fuga, e levado
para Brasília, pois o Ministério  da Jus-
tiça já não confiava que ele permane-
cesse no Acre. Seu filho Darci, foi en-
contrado apenas em 1997.

Apesar das fugas, Darly mantém, de
certa forma, o status de preso privilegia-
do. Desde maio do ano (1997), conseguiu
permissão oficial para sair e trabalhar.

ERRATA
Na edição do jornal A GAZETA de  Nº 1.602, de 16 de março de

2013, na página 07, o Edital de Convocação do Sindicato dos Funci-
onários Públicos Municipais de Jaboticabal, onde  se lê: Jaboticabal,
13 de abril de 2013, o correto é: Jaboticabal, 13 de março de 2013.

VENDE-SE
1 Caminhonete S10 Cabine Dupla, cor prata, ano 98.
4.3 - 6 cilindros, Flex e à gás. Documentação em dia.

Tratar (16) 9124-2676

AOS TRÊS ANJOS PROTETORES
Se você estiver em alguma dificuldade financeira, de doença ou qualquer

outra coisa, faça isso durante três dias seguidos: pegue um prato e acenda
três velas, colocando um pouco de água com açúcar.  Coloque-o em algum
lugar mais alto que sua cabeça e ofereça aos três Anjos Protetores (Rafael,
Gabriel e Miguel).Faça o pedido e em três dias você alcançará a graça.
Mande publicar no 3º dia e veja o que acontecerá no 4º dia. (R.T.)

Praça Dom Assis, 179 – Centro – Jaboticabal.
Fone/fax: (16) 3202-4162 - Everton

Casa do Criador

RUA SÃO JOÃO Nº 268
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Essas palavras foram ditas pelo Se-
nhor Alberto, preparador técnico do
Banespa – Bi-Campeão

Brasileiro de futebol de Salão e Re-
nato Mamed - diretor geral do Banes-
pa, também foi elogiado

Pelo técnico Malagoni e o Dr. Ge-
raldo Rabello, ambos do Corinthians
Paulista, quando estiveram em Jabo-
ticabal jogando com a seleção local.
Segundo eles, moço como o Belê não
existe no Brasil, com seu espetacular
lançamento, firmeza e reflexo. Segun-
do Malagoni,  todo goleiro que teve a
sorte de ter conversado com o Belê,
aprendeu uma lição muito importan-
te: “Nunca pare de olhar a bola, mes-
mo quando ela estiver em suas mãos,
ela é sua maior inimiga e só vigiando-
a, e aí você não toma o que eu chamo
de frango fotográfico, aquele que a
gente leva por estar distraído. Há cin-
co anos, Belê joga no Jaboti como ti-
tular  e tem fechado o gol, e se a dire-
toria do Jaboti tivesse que homenage-
ar alguém, deveria fazê-lo com todos
os atletas pelo título de 1971, mas o
busto do Belê deveria ser colocado em
frente ao Ginásio de Esportes pelo
que ele representa para Jaboticabal e
ainda por ter recusado grandes pro-
postas de clubes grandes da capital, e
digo mais, ele vair ser o goleiro da Se-
leção Paulista, porque já  é treta-cam-
peão  pelo  Jaboti, Campeão em Bata-
tais, vice-campeão da  Fupe - Federa-
ção Universitária e Paulista de Espor-
tes e vice-campeão dos Jogos Univer-
sitários de Ribeirão Preto. Agora está
atualmente no Basilar e  após um jogo
Basilar x Banespa, quando foi ofereci-
do um churrasco aos visitantes, cujo
local foi o rancho do Banespa às mar-
gens do Rio Mogi Guaçú, o  Belê rece-
beu convite para ser transferido para
a capital, já que ele trabalhava no Ba-
nespa. Era irrecusável o convite, por-
que ele teria salário especial, emprego
no Banespa  e estudo na grande São
Paulo. Belê  jogaria no Corinthians
Paulista,  mas por problemas familia-
res Belê resolve  continuar em Jaboti-
cabal, e ainda em 1972 as manchetes
eram a seguinte: dois Jaboticabalen-
ses poderão jogar na Seleção Paulista
por intermédio de Renato Toni que
veio a Jaboticabal para levá-los. Tra-
tava-se  de Belê e Adilson. Basilar em
1972:

Basilar 4 x Banespa 0
Basilar 2 x Palestra 1

PALMEIRAS E CORINTHIANS JOGARAM FUTEBOL DE
SALÃO EM JABOTICABAL CONTRA A BASILAR EM 1972

Basilar 3 x A.E  Comércio 1
Basilar 8 x Sorocabano 2
Basilar 5 x Melusa 5
Basilar 5 x Melusa 3
Basilar 3 x Madeira 4
Basilar 3 x Madeira 1
Jogos Amistosos
Campeonato Estadual de Futebol

de Salão:
Basilar 3 x Palestra 1
Basilar 1 x Palestra 1
Basilar 6 x Palestra 1
Basilar 2 x Palestra 2
Basilar 2 x Vergo Miranda 0
Basilar 1 x Palmeiras 4
Basilar 4 x Agronomia 1
Basilar 0 x Banespa 4
Basilar 0 x Unidos 2
Basilar 2 x Corinthians Paulistas 6
Basilar 2 x Banespa 4
Basilar 5 x Unidos 2
Basilar 2 x  Corinthians 3
Foram 30 jogos e o  Basilar marcou

95 gols. Sofreu 63 e teve saldo positi-
vo de 35 gols.

No Troféu Piratininga:
Seleção de Jaboticabal  8 x  Avaré

2.
Jaboticabal 2 x  Sorocaba 2.
Bauru 3 x Jaboticabal 3.
Jaboticabal foi campeão da chave

2 e Jundiaí campeão da chave 1, e fi-
zeram a final e no primeiro jogo  Jabo-
ticabal 1x Jundiaí 1, com  gol do Perei-
ra, e no 2º jogo Jaboticabal 0 x Jundiaí
1. Jundiaí foi campeão do Troféu Pi-
ratininga e Jaboticabal foi vice-cam-
peão  e jogou com Belê, Jairzinho, Dé,
Pereira, Demarzinho, Mimá, Mesqui-
tinha, Votta, Zézinho, Fernando Cruz,
Adilson. Técnico Orney Gallo. Arti-
lheiros:  Zézinho 26 gols e Adilson 20

gols.
PALMEIRAS TINHA UMA DAS

MELHORES EQUIPES DE FUTE-
BOL DE SALÃO EM 1972

O ano de 1972 foi um dos mais
importantes na vida do Futsal palmei-
rense. Na ocasião, o time principal
venceu todas as competições que dis-
putou: Estadual (invicto), Metropo-
litano, Torneio Início (invicto) e Bi-
campeão Sul-Americano (invicto). O
único título que o alviverde não fatu-
rou foi a Taça Brasil, sagrando-se vice-
campeão. A equipe do Palmeiras era
tão boa que repetiu um feito idêntico
ao alcançado pela equipe de futebol
de campo do alviverde: vestir a cami-
sa amarela da Seleção Brasileira.

O feito - único e histórico - aconte-
ceu na Mini-Copa João Havelange, re-
alizada em Londrina, no Paraná. Par-
ticiparam da competição as seleções
da Argentina, Paraguai e Uruguai. O
Palmeiras/Brasil ganhou todas as par-
tidas de goleada e levou de forma in-
victa a tão cobiçada taça, perante um
ginásio lotado com cerca de 15 mil
pessoas. Os heróis palmeirenses co-
mandados pelo inesquecível técnico
Marcos Barbosa, uma legenda na his-
tória do Futsal do Verdão, foram: Ser-
ginho, Feitiço, Fernandinho, Dailton,
Robson, Sorage, Ferreira, Nelson,
Dárcio, Amendoim, Pinga-Fogo,
Gugu, Ramon, Claudinho, Pipa, Aé-
cio, Tamba, Roberto Rosenthal, Sa-
cramento e Elmo. Miguel Masi Neto,
treinador das equipes de base do Pal-
meiras na década de 70, foi um dos
grandes responsáveis pela formação
de inúmeros atletas do futsal alviver-
de.

Foto de uma grande defesa do goleiro Belê em Baurú

Os heróis palmeirenses comandados pelo inesquecível técnico Marcos Barbosa, uma legenda na
história do Futsal do Verdão, foram: Serginho, Feitiço, Fernandinho, Dailton, Robson, Sorage, Ferrei-
ra, Nelson, Dárcio, Amendoim, Pinga-Fogo, Gugu, Ramon, Claudinho, Pipa, Aécio, Tamba, Roberto
Rosenthal, Sacramento e Elmo. Miguel Masi Neto, treinador das equipes de base do Palmeiras na
década de 70, foi um dos grandes responsáveis pela formação de inúmeros atletas do futsal alvi-verde.

JABOTICABAL BASILAR - 1972: Zeola, Cabrão, Airton Barbosa, Jairzinho, Eldino Zélli, Belê,
Orney Galo e Mário Murakami. Agachados: Adilson, Polé, Zézinho, Fernando Cruz, Votta e Mesquiti-
nha.

Equipe de Futebol de Salão do Corinthians Paulista de 1972, que jogou contra a equipe do Basilar
da cidade de Jaboticabal.

Veteranos 1975: Dino Zelli, Pelé, Fernando Cruz, Carlito, Cleuton, Jair e  Dr. Milén. Agachados:
Botininha, Polé, Flávio, Roberto, Cláudio e Neves.

Veteranos: Sérgio Decenço, Adilson, Rafael Martine, Ézio Pereira, Cleuton, Plínio Verardino, Dino
Zelli, Dr. Roberto Rodrigues, Paulinho Belodi, Bolão, Sérgio Ferreira, Eduardinho e José Petrarolha.

Basquete 1964:  Paulinho, Duto, Márcio, Fernando Rosa, não identificado, Roberto Morelli e Sérgio

MEMÓRIAS DO ESPORTE
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 593/2013 DE 18 DE MARÇO DE 2013

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 18 de março de
2013, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal,
promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO
Outorga Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor José Francisco Baratela, e dá outras

providências.
Autor: Cláudio Almeida
Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Jaboticabalense ao senhor José Francisco

Baratela.
Art. 2º A entrega da honraria de que trata o artigo 1º será realizada em Sessão Solene da

Câmara 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 consignada no orçamento vigente.
Art. 4º Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Jaboticabal, 18 de março de 2013.
WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE
Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de

Jaboticabal, aos 18 de março de 2013.

DENISE CARDOZO
DIRETORA DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO.

(Processo nº 015/2013)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2013)

Câmara Municipal de Jaboticabal

Nos cinemas
HITCHCOK  ****
Quem gosta de cinema com certe-

za conhece o mestre Alfred Hitchcok,
diretor que ficou marcado como o
‘’mestre do suspense’’. Mesmo pes-
soas que nunca se aprofundaram no
assunto, no mínimo, já ouviram o
nome do cineasta em algum veículo
de informação ou entretenimento. Eis
que surge uma produção baseada na
produção de, um dos seus maiores su-
cessos, o clássico ‘’Psicose’’, que fi-
cou marcado pela repulsa dos produ-
tores da Paramount, na época nin-
guém acreditou, a principio, que o sus-
pense poderia dar certo. Anthony
Hopkins interpreta o personagem tí-
tulo com uma maestria que, com cer-
teza, deixará o espectador maravilha-
do. Os trejeitos, a maneira de falar,
está tudo no lugar. Aliás, o elenco é
um dos pontos fortes da produção. He-
len Mirren interpreta a sua doce es-
posa, Alma Reville, que enfrenta al-
gumas crises no casamento e no tra-
balho, nunca deixando o marido sozi-
nho. Scarllett Johansson (sempre
maravilhosa),  não deixa por menos,
e nos presenteia com uma Marion Cra-
ne tremendamente convincente. O
sumido Michael Wincott interpreta o
assassino Ed Gein, inspiração do dire-
tor ao personagem Norman Bates.
Alias, é impressionante a semelhança
do ator James D’arcy com Bates. Mas
nem mesmo um elenco grandioso

como esse funcionaria se não hou-
vesse uma boa história a ser contada,
e, ‘’Hitchcok’’ é brilhante em seu en-
redo. Os ambientes são muito bem cri-
ados, assim como os diálogos eloquen-
tes e as brincadeiras subliminares. É
fantástico ter uma noção de como se
fazia filmes naquela época, como eram
os estúdios ou como funcionava a cen-
sura. O diretor Sacha Gervasi nos pre-
senteia com um belo filme e nos trans-
porta para uma época onde o cinema
era um dos programas preferidos de
toda uma geração.

Lançamentos
JACK – O CAÇADOR DE GI-

GANTES
G.I JOE 2 - RETALIAÇÃO

Segundo Ofício de Justiça Fórum de Jaboticabal - Comarca de Jaboticabal. MMª Juíza: DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS
ALVES FERREIRA - Juíza de Direito. EDITAL PARA INTIMAÇÃO do requerido CLAUDIO BARBALIA expedido nos autos da ação MONITÓRIA
requerida pelo BANCO NOSSA CAIXA S/A contra CLAUDIO BARBALIA - feito nº. 230/07 - 2ª Vara Civel. - Prazo: 30(trinta) dias. A Doutora
DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA, MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os autos da Ação MONITÓRIA requerida por BANCO NOSSA CAIXA S/A contra CLAUDIO
BARBALIA, feito nº. 230/07 - 2ª Vara Cível. Assim constando dos autos que o requerido CLAUDIO BARBALIA, inscrito no CPF nº. 43.073.394/
0001-10, encontra-se em local incerto e não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica o mesmo devidamente INTIMADO acerca
da r. sentença proferida nos autos, do seguinte teor: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido a pagar ao banco autor
o valor de R$28.729,11 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e onze centavos), devidamente corrigido, desde a propositura da ação
e com juros de mora de 1¢ ao mês a contar da citação. E para que chegue ao conhecimento de todos em especial do requerido CLAUDIO
BARBALIA é expedido o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos dezoito (18) de setembro de 2012. Eu (Heloisa A. C. Andrioli), Escrevente
Técnico de Serviço que digitei. Eu (Milton Alberto Manfredini), Supervisor de Serviço conferi, dou fé e assino.

CONVOCAÇÃO
HOSPITAL SÃO MARCOS S.A. – CNPJ N.º  50.385.384/0001-86 –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AVISO AOS ACIONISTAS – Ficam con-
vocados os senhores acionistas a se reunir em  Assembleia Geral Ordinária que
se realizará no dia  30 de abril de 2013, às  16:00 horas, na sede social da
companhia, na Avenida Aristides Bellodi, n.º 100 – Jardim São Marcos, em
Jaboticabal (SP), a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as
contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao ex. social findo em 31/12/2012; b) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) Eleição dos mem-
bros da Diretoria para o triênio 2013/2016, e fixação de seus honorários; d)
Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixação
de seus honorários Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da cia., os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76,
relativos ao ex. social objeto da Assembleia. Jaboticabal, 29 de março de 2013.
Ass. Dr. Paulo Miki – Diretor Presidente.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de três

dias, terá alcançado a graça, por mais difícil que seja. Publicar assim que receber a graça.
Oh! Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, que iluminais todos os

meus caminhos para que eu possa atingir a felicidade. Vós que me concedeis o sublime
dom de perdoar, esquecer as ofensas e até o mal que me tenham feito. A Vós que estais
comigo em todos os instantes de minha vida, eu quero humildemente agradecer por tudo
o que sou, por tudo o que tenho, e confirmar mais uma vez a intenção de nunca me afastar
de Vós, por maiores que sejam a ilusão ou a tentação material, com a esperança de um dia
merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua Glória e Paz. Amém.

Obrigado (a) por Vossa infinita misericórdia!
Por uma grande graça alcançada. (M.E.D.)

ABANDONO DE EMPREGO
CMC - CONSTRUTORA  MACHADO  CÊRA  LTDA., CNPJ Nº

08.945.802/0001-86, sito à Av. Manoel Martins Fontes, 620 - Bairro
Colina Verde, Jaboticabal/SP, comunica que o funcionário JONES
ESTEVES  DE  LIMA ,  CPF Nº 366.103.638-62, CTPS Nº 50926,
SÉRIE: 00304, não comparece ao serviço desde 21 de janeiro de
2013.Vimos pelo presente informá-lo que, nos termos do dispositi-
vo do artigo 482, LETRA I, da CLT, que fica designado o prazo de 3
dias a contar com a data da publicação, para que compareça e justi-
fique o motivo.

O não comparecimento justificará abandono por justa causa.
CMC  - CONSTRUTORA   MACHADO   CÊRA   LTDA.

A CASA TRINCOU?
Serviços com garantia, orçamento

grátis com engenheiros.
Telefone: (16) 9728-7993 ou 0800118023

Sessão: Sexta - 19:00 e 21:30 /
Sábado e Domingo - 16:00 - 19:00 -
21:30 / Terça a Quinta - 20:30

Censura: LIVRE
Sinopse: As origens do personagem

de L. Frank Baum, o Mágico de Oz.
Quando Oscar Diggs (James Franco), um
inexpressivo mágico de circo de ética
duvidosa é afastado da poeirenta Kansas e
acaba na vibrante Terra de Oz, ele acha
que tirou a sorte grande, até encontrar três
feiticeiras, Theodora (Mila Kunis), Eva-
nora (Rachel Weisz) e Glinda (Michelle
Williams), que não estão convencidas de
que ele é o grande mágico que todos estão
esperando. Relutantemente envolvido nos
problemas épicos que a Terra de Oz e seus
habitantes enfrentam, Oscar precisa des-
cobrir quem é bom e quem é mau antes
que seja tarde demais. Lançando mão de
suas artes mágicas por meio da ilusão,
ingenuidade e até de um pouco de magia,
Oscar transforma-se não apenas no grande
e poderoso Mágico de Oz, mas também
em um homem melhor.

OZ, MÁGICO E
PODEROSO

ASSEMBLÉIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA  E  ORDINÁRIA
EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Jaboticabal –
Copermed de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta
data são em número de 201 (duzentos e um) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO, situada na Via de Acesso Nisoji Fusizaki,
800 metros, em Jaboticabal /SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 19 DE ABRIL DE 2013,
obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina
o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02)
em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação,
às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA
EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma parcial do Estatuto Social envolvendo os seguintes artigos: inclusão do parágrafo único do art. 37;
a) exclusão do inciso II do §3º do art. 71;
b) alteração do caput do art. 83.
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação);
ORDINÁRIA
1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2012, compreendendo o Relatório da Gestão, Demons-

trativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Pagamento de Juros ao Capital;
4. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos membros do conselho de

Administração e Fiscal;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação);

Jaboticabal/SP, 30 de março de 2013

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

NOTA: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu artigo 30, as demonstrações contábeis do exercício de 2012
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

COPERMED DE JABOTICABAL(SP) Av. Carlos Berchieri 791 - CEP: 14887-010 – Jaboticabal(SP) –
Fone/Fax: (16) 3202-8500 Site: www.copermed.com.br - e-mail: copermed@copermed.com.br
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Violeiro e seu troféu, conquistado no salto de paraquedas em
campeonato na cidade de Pirassununga. Parabéns!

Parabéns à amada e simpática Ana Carolina Benatti Gonçalves, pelo NIVER
transcorrido dia 29 de março, que teve a mãe Ana Maria e o irmão José Francisco
na grande comemoração. Felicidades e muitos anos de vida!

Jéssica Cristina de Moraes Affonso, recebeu no último dia 22, no
Cine Teatro Municipal, o diploma do curso superior de Educação
Física, da Instituição Moura Lacerda da cidade.

Jéssica ladeada pelos avós Prof. José Alberto Afonso, a prof.ª
Neusa Maria Peterossi Affonso e a tia Prof.ª Silvana Affonso Ortiz.
Parabéns e muito sucesso!

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter R.Office Models

Contato: Cicinhodesigner@hotmail.com

MARCELA OHIO (Estudante
eModelo)

Essa beleza vem desbancando mui-
tas modelos no mundo da moda, sen-
do representada e orientada pela
R.Office Models Ribeirão Preto, agên-
cia que a descobriu. Com sua beleza
andrógena, específica e natural, sem
plástica facial alguma, fez desfile para
o evento Casa de Criadores SP, capa e
páginas de revistas, entrevistas, edi-
toriais de moda e se prepara para  ga-
nhar o mundo e mostrar para que está
no mundo fashion. Cheia de atitude e
dona de uma personalidade forte, com
várias facetas, ela entende que seu pa-
pel no mundo da moda não é só brin-
car e vender produtos, mas é revoluci-
onar e fazer as pessoas deixarem de
ser tão preconceituosas e aceitarem
as diferenças. Essa diferença, que faz
da modelo um sucesso unânime por
onde passa, conquistando pessoas e
clientes, do jeito que ela é. Uma gran-
de surpresa! Em conversa com Mar-
cela Ohio, ela revelou que está  estu-

dando poderosas propostas e logo em-
barca para trabalhar bastante São Pau-
lo afora. Essa menina tem 18 anos,
l,80 de altura, e é, nada mais, nada
menos, que a Miss Transex Brasil
2012!

Aniversaria no próximo dia 3 de abril, meu queridíssimo sobri-
nho, Peter Marlon Reginaldo, ao lado da esposa Gisele, da futura
filhinha, da mãe Sueli, do irmão Vitor e familiares. Curtiu com mui-
ta paz e amor essa nova idade. Parabéns! (Roselí Pereira)

Comemorou mais um NIVER Aimar Pedrini Jr. - Palmei-
rense de carteirinha, juntamente com o filho Romitto Pedri-
ni, esposa, os pais Dr. Aimar e Eliana, familiares e amigos,
no último dia 27 de março. Parabéns! PATRÍCIA  ANGÉLICA  SANCHES  TOKIMATU

COMEMORARÁ
MAIS UM ANO DE
VIDA, NO DIA 31
DE MARÇO. CASA-
DA COM CARLOS
EDUARDO TOKI-
MATU, RECEBE-
RÁ OS PARABÉNS
DAS FILHAS JULI-
ANA E CAMILA, E
DE TODOS OS FA-
MILIARES.

ABEL ZEVI-
ANI -  PRODU-
TOR CULTU-
RAL E ASSES-
SOR PARLA-
MENTAR,  ANI-
VERSARIA NO
PRÓXIMO DIA
1º DE ABRIL.
PARABÉNS DA
ESPOSA FÁTI-
MA, DA  FILHA
ISABELI, FA-
MILIARES E
AMIGOS.

Lívia Fernan-
da da Silva San-
tos, a princesi-
nha  dos pais
Cláudio e Simo-
ni, completará
mais um ano de
vida no próximo
dia 4 de abril. Os
avós Manoel,
Selma e Cida; os
padrinhos, tias,
primos e os ami-
guinhos, estão
ansiosos para a
grande festan-
ça. Parabéns
Gatinha!

Murilo Boarini completa no próximo dia 2 de abril, mais um
niver, ao lado da esposa Débora e da filha Ana Clara. Nós da
família GAZETA desejamos a você, muitos anos de vida e que
essa amizade perdure por muitos e muitos anos. Felicidades!

Porque a roda de trem é de ferro e não
de borracha? Por que se fosse de borra-
cha apagaria a linha!

............................................................
Se alguém nasceu na Rússia, cresceu

na África, mudou-se para a América e
morreu no Japão, o que é? Um defunto.

..................................................................
Por que a Chita ficou zangada com o

Tarzan? Porque ele é amigo da onça!

RIR COM WALDIR

Estamos comemorando mais uma
Páscoa, palavra que quer dizer “pas-
sagem”. Quando o SENHOR instruiu
seu povo no Egito para ungir as por-
tas de suas casas com o sangue de cor-
deiro e, assim que o anjo da morte avis-

FELIZ PASCOA!
tasse aquele sinal, ele passaria por
aquela residência ser fazer mal nenhum.

Os judeus comemoram a Páscoa
como sendo a data que saíram do Egi-
to rumo à Terra Prometida, a partir do
fato acima. Hoje vemos uma come-
moração comercial, com coelhinhos,
ovos, presentes etc.

Porém, sabemos que o verdadeiro
sentido da Páscoa não é apenas morte
do Senhor Jesus Cristo, quando seu
sangue foi derramado e sua carne rasga-
da numa cruz, mas a sua ressurreição.
E por causa de sua vitória sobre a mor-
te, nós também temos a Vida Eterna.

Desejo assim que, como escreveu
o poeta, “jovens, crianças, velhinhos,
cantai, cantai, cantai”,  sim, todos de
nossa querida “Cidades das Rosas”
cantem a alegria da certeza de que te-
mos um Senhor e Salvador Vivo: Je-
sus Cristo, que se entregou por todos
nós por amor.

Deus abençoe a todos.
Rubinho Gama.

As atividades do TG 02-018 de Ja-
boticabal na semana de 15 a 28, foram
marcadas por eventos muito significa-
tivos, além das instruções normais.

A 15 de março, os jovens atiradores
se dirigiram ao Hemocentro de Ribei-
rão Preto, participando todos de forma
voluntária, exercitando a fraternidade
e a cidadania, na doação de sangue.

No dia seguinte, com o intuito de
confraternização das diversas turmas de
instrução deste Órgão Formador da Re-
serva, atiradores formados em anos an-
teriore, incluindo Sgt Antônio Carlos
de Souza Couto, ex-chefe da instrução
(1964 a 1970), se organizaram para par-
ticipar de um churrasco. Tal evento de-
monstrou com clareza e alegria que, o
tempo pode passar, mas as amizades e o
companheirismo continuam, evidenci-
ando os conceitos e conhecimentos ad-
quiridos no Tiro de Guerra/ Exército
Brasileiro.

Na mesma data, ao entardecer, a tro-
pa do Tiro de Guerra encontrou-se no
pátio de formaturas para apresentarem-
se pela primeira vez a um público muito
especial, as respectivas famílias, para a
solenidade de matrícula.

Esta formatura contou com a pre-

A união da experiência
com a renovação

sença de autoridades civís e outros con-
vidados que engrandeceram a solenida-
de, destacando-se Rubens de Stéfani (ex-
combatente da FEB na 2ª Guerra Mun-
dial), que apesar de grande esforço físi-
co dispensado, compareceu ao evento,
demostrando todo orgulho por ter par-
ticipado desta grande família que é o
Tiro de Guerra, e ao mesmo tempo sendo
exemplo a ser seguido pelas novas ge-
rações de atiradores, não apenas como
militares, mas como cidadão.

No dia 24, sábado, foi realizada a
aula inaugural e reunião de pais dos ati-
radores no Cine Teatro Municipal, onde
foram apresentados os planos de ins-
trução e as devidas orientações aos pais
sobre como será a vida militar de seus
filhos durante o ano de instrução.

E nesta semana os atiradores deram
inicio aos treinos preparatórios às com-
petições da semana do Exército, para
onde se deslocarão no dia 19 de abril
(Dia do Exército Brasileiro), até a cida-
de de São José do Rio Preto – SP, quan-
do se reunirão diversas unidades para
competições de atletismo, futebol, vô-
lei, cabo-de-guerra, tiro com fuzil de ar
comprimido e xadrez.

“FREI ORLANDO - SOLDADO DA FÉ.”

UMA VERDADEIRA OBRA PRIMA
Destaque de uma das obras planejada e concluída  pelo

profissional de carpintaria José Basílio da Costa, executa-
da no Rio Grande.
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U N I M E D  DE  JA B O T I C A B A L
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

FONE/FAX: (16) 3209-2433 - Avenida Carlos Berchieri, 791 - Cx. Postal  201 – Cep. 14.887-000 - CGC (MF) 72.783.970/0001-11 – Jaboticabal - SP

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:
A Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico é uma sociedade de pessoas, de natureza civil,

tendo como objetivo social à congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem
o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema
cooperativista no País.

A Cooperativa atua na operação de planos de saúde, firmando, em nome dos associados, contratos de pres-
tação de serviços com pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de Valor Determinado – Preço Pré-Estabele-
cido e por Serviços Realmente Prestados – Preço Pós-Estabelecido, a serem atendidos pelos médicos associados
e rede credenciada. Possui registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob número 32.988-6.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em

vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas - Lei 5.764/71 e das Normas Brasileiras de Contabi-
lidade e obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo plano de contas estabelecido
pela RN 290 de 27 de Fevereiro de 2012. A Cooperativa também atendeu os quesitos da NBCT 10.21, na formatação
das demonstrações contábeis.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
A Cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime

implica no reconhecimento dos Ingressos/Receitas e Dispêndios/Despesas quando ganhas ou incorridas, indepen-
dentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A) ATIVOS CIRCULANTES:
A.1 - Reconhecidos por valores de realização atualizados pelos rendimentos auferidos até a data do balanço

e apropriados pró-rata-dia;
A.2 – Aplicações Financeiras – Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos líquidos

de IRRF auferidos até 31 de dezembro de 2012. E lastreiam as provisões técnicas - Resolução Normativa nº. 159
de 04/07/2007. (Nota nº 7)

Nomenclaturas. 2011 2012
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB 3.365.471,02   4.884.154,68
Cotas de Fundos de Investimentos 4.449.523,65   5.267.459,66
TOTAL 7.814.994,67 10.151.614,34

A.3 - Créditos de operações com planos de assistência à saúde - São registrados e mantidos no balanço pelo
valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento em contrapartida à: (i) conta de resultado de
contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares e (ii) conta de
resultado “receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da Operadora” no
que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planos
Médico-Hospitalares. A Cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com RN
290 da Agência Nacional de Saúde, considerando de difícil realização os créditos:

i. Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do
contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;

ii. Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90
(noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;

iii. Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria
operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade
do crédito foi provisionada;

A.4 – O Estoque é demonstrado pelo custo médio de aquisição, constituído por medicamentos e matérias
médico-hospitalar.

Nomenclaturas. 2011 2012
Estoque para Consumo 136.546,69   86.683,72
Farmácia 188.578,59 153.143,26
Total 325.125,28 239.826,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE.
B) REALIZÁVEL LONGO PRAZO:
B.1 – Em 2009 efetuou depósitos judiciais referentes processo n. 2009.61.02.002523-7 – COFINS/PIS (Nota

5-F).
B.2 - Permanece registrado o depósito judicial – INSS Lei 84/96 (Nota 5-A);
B.3 – A partir de 2005 constituiu Provisão e continua-se com o Depósito Judicial para discutir em juízo a

exigibilidade ou não do INSS de 20% de contribuição sobre o Dispêndio da Produção Especial, perfaz o montante
em 31/12/2012 R$ 1.266.302,20;

B.4 – Realizado em 2012, depósito judicial para cobrir perdas potenciais com as ações trabalhistas em curso
no valor de R$ 28.568,27, perfaz o montante em 31/12/2012 R$ 97.911,43;

B.5 – Em 2006 efetuamos depósito judicial para discutir ação proposta pela Singular contra a empresa White
Martins Gases Industriais Ltda. que permanece igual em 2011 no valor de R$ 6.439,45;

B.6 – Execução Fiscal n. 726/2004 referente IRRF exercícios 1999 e 2002 (incidente sobre repasses aos
cooperados – Produção Médica) com depósito judicial feito em 2012 no valor R$ 600.000,00, perfaz o montante
em 31/12/2011 de R$ 3.779.213,17;

B.7 – Saldo R$ 16.126,75 remanescente referente processo n. 733/2004, quitado em 2010 com redução pelo
pagamento a vista conforme Lei n. 11.941/09 que será transferido para o processo 726/2004.

B.8 – Em 2012 efetuou deposito no valor de R$ 186.891,21 relativo à cobrança de Ressarcimento ao SUS.
C) ATIVO PERMANENTE:
C.1 – INVESTIMENTO.
Representado por participações societárias minoritárias, demonstrados por valores de aquisição. Os montan-

tes dessas aplicações são:

Nomenclaturas. 2011 2012
Unimed do Est. SP_Federação Estadual das Coop. Med 103.085,00 116.719,88
Unimed Nordeste Paulista-Federação Intrafederativa   51.331,56   51.331,56
Unimed Participações     8.755,83   12.487,09
Ações Unimed Seguradora   11.260,68   11.260,68
Copermed de Jaboticabal   62.171,81   62.171,81
Aliança Coop. Nac. Unimed Conf. Coop     1.432,74     1.432,74
C.P.F.L.        469,45        469,45
Total 238.507,07 255.873,21

C.2 – IMOBILIZADO.
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam

em conta a vida útil do bem.

C.3 – INTÁNGIVEL
Os gastos referentes a programas de medicina preventiva e promoção à saúde, aprovados pela ANS, reco-

nhecidos no ativo intangível, foram amortizados 100% no ano de 2012.

D – PASSIVO CIRCULANTE:
É todo demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos incorridos até a data do

balanço apropriados pró-rata-dia;
D.1 - Provisão de Risco - Exigida até 31.12.2009 conforme Resolução Normativa - RN nº 160 de 03/07/2007

expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, destinada a garantia da parcela das contrapres-
tações cuja vigência do risco ainda não tinha findado. Com o advento da Resolução Normativa-ANS nº 206 de 02
de dezembro de 2009 e alterações, a referida provisão foi revertida a crédito da conta de resultado “Variação das
Provisões Técnicas”, passando as contraprestações referentes aos contratos dos planos de saúde na modalidade
de preço pré-estabelecido a serem apropriadas pelo valor correspondente ao rateio pró-rata dia, do período de
cobertura individual de cada contrato.

D.2 – Provisão de Eventos a Liquidar – Registro de eventos já ocorridos e avisados e ainda não pagos (RN nº
209/09).

Nomenclaturas 2011 2012

Ressarcimento aoo SUS 2.567.225,73 2.861.894,64
Rede Contratada/Credenciada    373.385,74    816.084,29
Cooperados    708.120,87    590.244,32
Intercâmbio c/Operadoras de Planos de Assistêncial    487.187,29    410.148,64
Total 4.135.919,63 4.678.371,89

D.3 – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA – Constituída na proporção cumulativa mínima
mensal de 1/72 (um setenta e dois avos) do valor calculado nos termos do artigo 16 da RN 209/2009, que em 31/
12/2012 corresponde a 60/72 (sessenta, setenta e dois avos).

D.4 – Depósitos de Beneficiários e de Terceiros – Registros dos valores recebidos dos usuários do plano de
saúde cuja cobertura refere ao mês de janeiro de 2013, data que será transferido para ingressos.

D.5 – Empréstimos e financiamentos – São registrados pelo valor principal, acrescido dos encargos financei-
ros proporcionais até o último dia do mês base (Nota 4)

E – PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL LONGO PRAZO:
Sua realização ou liquidação é provável que não ocorra nos próximos doze meses. E são acrescidos, quando

aplicável, os correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos.
Os passivos contingentes foram provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os mon-

tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obriga-
ções legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa
(Nota nº 5) e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.

F – APURAÇÃO DE RESULTADO E RECONHECIMENTO DOS INGRESSOS E DISPÊNDIOS:
O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e incluem os rendimentos, encargos e variações

monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os
passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de
renda e contribuição social.

As Contraprestações Efetivas são apropriadas ao ingresso/receita considerando-se o período de cobertura do
risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos. Nos contratos com preços pós-estabelecidos
e nas operações de prestação de serviços de assistência a saúde, a apropriação da receita é registrada na data em
que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data
em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.

Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada.
Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não
avisados são registrados mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico, em

reunião realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e treze, às dezenove horas, em sua sede, sito
à Avenida Carlos Berchieri, 791, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram o
Balanço Patrimonial levantado em 31 de Dezembro de 2012, bem como todos os outros Demonstrativos
Contábeis, além de documentos e saldos figurantes, verificando-se uma sobra líquida à disposição da
Assembleia Geral Ordinária de R$ 610.167,25 (seiscentos e dez mil cento e sessenta e sete reais e vinte e
cinco centavos). Constatando achar-se tudo exato, em perfeita ordem, recomenda a sua aprovação pela
Assembleia Geral Ordinária.

Jaboticabal, 21 de fevereiro de 2013.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Unimed representa um sistema ético e de alto padrão, frontalmente contrário a mercantilização da

medicina e à intermediação da assistência médica, objetivando uma estreita e sólida relação médico-paciente.
A Unimed de Jaboticabal cumpriu todas as exigências determinadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar), mantendo o resultado positivo, objetivando a qualidade implantou o Programa de incentivo ao
Parto Normal e melhorias na infra-estrutura. A aprovação da destinação da sobra/perda é realizada em Assem-
bléia Geral Ordinária e votada pelos médicos cooperados da Unimed de Jaboticabal. No objetivo de oferecer
serviços de melhor qualidade aos clientes, será realizada no próximo exercício a implantação do Projeto de
Atenção Primária Á Saúde.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À
UNIMED DE JABOTICABAL – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Att.: DIRETORIA
PRESIDENTE - Dr. Luiz Roberto Lins Ferraz
Examinamos as demonstrações financeiras da UNlMED DE JABOTICABAL - COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as res-
pectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas
explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-

trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras, livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e
executada com objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos seleci-
onados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causadas por fraude ou por erro. Nessa avaliação de
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Cooperativa, para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Cooperativa. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Opinião sobre as Demonstrações Financeiras
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED DE JABOTICABAL - CO-
OPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações,
as mutações de seu patrimônio liquido e do fluxo de caixa, referente ao exercício findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais.

Outros assuntos
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, cujos valores são apresen-

tados para fins de comparação, foram por nós examinadas.

Campinas, 22 de fevereiro de 2013.

NOTA 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
Em 31/12/12 a Cooperativa contabiliza recurso tomado com estabelecimentos bancários.

Nomenclaturas 2011 2012
HSBC - Saldo Devedor        -     246.493,92
Copermed                            (i)      43.481,23       51.715,44
Copermed Farmácia           (i)      43.481,23       51.715,44
Itau - Unibanco                   (ii)    842.489,12  1.443.790,72
Bradesco                              (ii)    150.114,19             -
PASSIVO CIRCULANTE 1.079.565,77  1.793.715,52

Copermed                           (i)      98.763,23       34.476,96
Copermed Farmácia          (i)      98.763,23       34.476,96
Itau - Unibanco                  (ii) 3.685.889,91  2.767.265,92
Bradesco                             (ii)    300.228,39             -
HSBC            -     123.247,01
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 4.183.644,76  2.959.466,85

TOTAL 5.263.210,53  4.753.182,37

(i) Recursos utilizados na aquisição de um aparelho de tomografia.
(ii) Recursos utilizados para realização de aplicações financeiras que lastreiam as provisões técnicas

(Nota nº 7).
NOTA 5 – PROCESSOS JUDICIAIS e ADMINISTRATIVOS.
A) L.C. 84/96 – Instituiu as contribuições sociais sobre as remunerações pagas ou creditadas pelos serviços

prestados sem vínculo empregatício, é inconstitucional às Cooperativas de Trabalho Médico. A Cooperativa
discute judicialmente a exigibilidade da contribuição sobre a produção dos cooperados a qual se zera com igual
verba do Ativo Não Circulante em valores corrigidos até 2005 e houve Depósito Judicial que totaliza em 31/12/
12 o valor R$ 791.579,17, ambos constando do Ativo e Passivo Não Circulante;

B) Produção Especial: A partir de janeiro 2005 a Cooperativa está depositando mensalmente em juízo para
discutir com o INSS a exigibilidade de 20% de contribuição sobre o Dispêndio da Produção Especial, por isso
provisionou 20% da PE e o Dispêndio figura no resultado dos exercícios. A provisão feita até 31/12/12 é R$
1.486.867,17 consta do Passivo Não Circulante - Exigível Longo Prazo;

C) Processos para Contingência Cível. Esta Singular procedeu a Provisão no Passivo Não Circulante -
Exigível Longo Prazo os processos de natureza cível, todo ele documentado de acordo com relatório dos Asses-
sores Jurídicos, totalizando em 31/12/2012 o valor de R$ 452.462,28. As Contingências Cíveis com Risco de Perda
Possível e não reconhecida na contabilidade totalizam R$ 1.733.039,26.

D) Em 31/12/08 esta Cooperativa se submeteu às exigências ditadas pela IN 20 – DIOPE – ANS de 20/10/
08 e cumpre rigorosamente suas instruções, tanto é que existe no Ativo e Passivo, Provisão de valores que
assumem a Contingência Passiva, inclusive, com débito aos Senhores Cooperado referendado pela AGO. Em
2012 foram baixados alguns processos e atualizados os demais, sendo Contingências Tributárias o valor R$
10.268.610,62 e Contingências Cíveis o valor R$ 337.635,87.

E) Ressarcimento ao SUS está sendo debatido na esfera administrativa junto a ANS, provisionado até
31/12/2012 é R$ 2.861.894,64.

F) Processo nº. 2009.61.02.002523-7 - referente PIS/COFINS (Base Reduzida) registrado até 31/12/
2012 o montante de R$ 2.855.939,77.

NOTA 6 – PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO:
Em 31/12/12 a Cooperativa registrou valor correspondente a todos os devedores com idade superior a 60 e

90 dias, segundo sua categoria, este no montante de R$ 893.851,36 neste exercício 2012 e foram constituídos
Dispêndios para eles, inclusive devedores da Farmácia.

NOTA 7 – PROVISÕES TÉCNICAS
Conforme RN 209/ANS de 22 de dezembro de 2009 a singular possui registrado no Passivo Circulante as

Provisões técnicas (Nota 3. D-1 e D-2) e possui suficiência em Ativos Garantidores.
Em dezembro de 2012, a Singular realizou empréstimos (Nota 4) e o recurso foi aplicado em Ativos

Garantidores que lastreiam as Provisões Técnicas.

Nomenclaturas. 2011 2012
Ativos Garantidores - Aplicações (AC) 7.814.994,67 10.151.614,34
Provisões Técnicas (PC) 6.185.213,35   7.310.855,57
Excesso de Ativos Garantidores 1.629.781,32   2.840.758,77

NOTA 8 – CIRCULARIZAÇÕES DE 31/12/12.
Foram muitas as remetidas e retornaram algumas corretas, outras incoerentes, mas, a incoerência obser-

vada é atribuída à empresa informante. Diante disso o Auditor Independente contábil, pela história acontecida,
optou ficar com as contas apresentadas por esta Cooperativa. Os saldos bancários, em contas de movimentação
imediata, bem como, de aplicações financeiras, estão absolutamente corretos.

NOTA 9 – REGISTROS.
Em novembro de 2004 a Federação NE Paulista se vinculou à Unimed do Brasil e, por conseguinte esta

Singular também. Esta Singular possui registro sob nº. 32988-6 – ANS.
NOTA 10 – CAPITAL E RESERVAS.
Em 31/12/12 o capital integralizado totaliza R$ 585.018,78 e é composto de quotas – partes indivisíveis e só

podem ser transferidas entre os cooperados e ainda assim com aprovação prévia da Assembléia Geral.
Em 31/12/12 o Fundo de Benefício Cooperativo - FBC na data do Balanço Patrimonial assume R$ 1.481.735,29.
O Fundo NAE (Núcleo Ações Estratégicas) foi constituído durante o ano de 2012 no valor de 233.523,20 e

foi utilizado no próprio exercício. Assumindo na data do Balanço Patrimonial R$ 0,00.
O Estatuto Social determina as seguintes destinações de Sobras e constituições de Reservas, após as deduções

dos Tributos e estão todos de acordo com a Lei 5.764/71:
FUNDO DE RESERVA – É constituído por no mínimo 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço

anual, representado neste exercício por R$ 71.784,38. De acordo com AGO de 2011 foi a este destinado R$
1.536.524,38 das Sobras apuradas em 2011 e seu montante acumulado assume R$ 2.517.078,60 na data do
balanço e se destina a reparar eventuais perdas da Cooperativa;

RATES (FATES) – Reserva (Fundo) de Assistência Técnica Educacional e Social – É constituído por no
mínimo 5% (cinco por cento) das sobras apuradas no Balanço anual, representado neste exercício por R$
35.892,19 e seu montante acumulado assume R$ 99.707,47. Do saldo anterior foi utilizado em 2012 no valor R$
26.568,51. Tem a finalidade de prestar amparo aos cooperados e seus familiares bem como aos empregados da
Sociedade, além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios cooperados;

JUROS SOBRE O CAPITAL – A Cooperativa conforme disposição estatutária e legal efetua o crédito de
juros sobre capital próprio aos seus cooperados em 6% (seis por cento) sobre o capital integralizado, que em 31/
12/2012 representa o valor de R$ 35.101,13 e consta no Passivo Circulante. Depois de diminuído o IRRF incidente
será pago mediante capitalização de valores ao capital ou crédito em espécie aos cooperados, ficando a cargo
AGO de 2012 o seu destino.

SOBRA LÍQUIDA – Neste ano está à disposição da AGO 2012 o valor líquido de R$ 610.167,25.
NOTA 11 – DEEMED CONST – CUSTO ATRIBUÍDO
A Singular realizou no ano 2010 a avaliação dos seus bens de valores relevantes alocados no Ativo Imobi-

lizado, de propriedade desta Singular, aplicando o conceito de custo atribuído (deemed const) conforme ICPC
10 aprovada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC em 4 de dezembro de 2009 e ITG 10 aprovada
pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC através da Resolução nº 1.263/09 em 10 de dezembro de 2009.

Em 2011, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS através da Súmula 18 e Instrução Normativa
n.º 47 DIOPE, 21 de Julho de 2011, determinou a baixa da avaliação.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2012.

DR. LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ Dr. DOMINGOS SILVA LAVECCHIA
Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente

Dr. LUIZ EDUARDO ROMERO GERBASI Dr. OSWALDO COSTA CÉSAR NETO
Diretor Superintendente Diretor Financeiro

JULIO CESAR FERREIRA ROCHA
Contador - CRC-SP 1SP229564/O-2
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No último dia 19 de março, as mulheres modernas e de bom gosto, foram presen-
teadas com a mais nova coqueluche do momento.  ANTÔNIA CATARINA abriu suas
portas, recheadas de calçados, bolsas e acessórios. As jovens empresárias:  Mariá
Duarte e Milena Duarte Vieira, convidam você para uma visita, na aconchegante
LOJA, situada na Rua São João, 653 - FONE: (16) 3204-6521.

Comemorou idade nova  no último dia 17 de
março. O aniversariante  tem uma trajetória
que começou como entregador de jornal, me-
cânico da Asa-Auto Peças, Ituverava (Ituverau-
to) por 5 anos, Agrovel 3 anos, Atlas 4 anos.
Galgando e adquirindo experiência, já está há
quatro anos  como Gerente Pós Vendas da Con-
cessionária Báltico de Jaboticabal. Parabéns!

Marcelo Antonio Pereira
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