
A GAZETA
ANO XXXV - N.º 1.662 - Jaboticabal, 26 de abril de 2.014 - Redação: Av. General Osório Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636  - Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - R$2,50Jonas de Gallileu

Tolerar é se abdicar de certos

privilégios

Quem festeja vitória com

adversários é um conservador

da falsidade

Alegria  se  conquista suportan-

do adversidades

A Secretaria de Assistência
Social, através do projeto Vivalei-
te, beneficia 662 crianças jaboti-
cabalenses, de 6 meses a 6 anos e
11 meses de idade. A entrega do
complemento alimentar acontece
todas as segundas e quartas-fei-
ras nos CIAF’s I, III, IV, VI, Lusitâ-
nia, Córrego Rico, CRAS II e anti-
go Naquinha (Parque 1° de Maio).

Assistência Social atende mais de
660 crianças com Vivaleite

O projeto garante a distribuição
gratuita de leite fluido, pasteuriza-
do, com teor de gordura mínimo de
3%, enriquecido com ferro e Vita-
minas A e D. “O objetivo é oferecer
um complemento alimentar seguro
e de alto valor nutritivo às pessoas
de baixa renda, além de gerar de
forma indireta, novos empregos no
campo”, explica a secretária da pas-

ta, Eliete Travaini.
Conheça mais detalhes do pro-

grama:
Quem pode se beneficiar
Crianças de 6 meses a 6 anos e

11 meses de idade, pertencentes a
famílias com renda mensal de até
dois salários-mínimos

Documentos necessários: Iden-
tificação do responsável legal da

A Páscoa teve um sa-
bor diferente no Centro
de Convivência do Ido-
so. Após o tradicional
baile de quinta-feira, fo-
ram distribuídos 430
ovos para os frequenta-
dores do clube.

“Foi um momento es-
pecial para todos os pre-
sentes, onde comemora-
mos juntos o espírito da
Páscoa. Só posso agra-
decer a todos os funcio-
nários que não pouparam
esforços para a realização
da entrega dos ovos de
Páscoa”, afirma a Primei-
ra Dama, Cidinha Girio.

A Coordenadora do
Centro de Convivência
do Idoso, Elaine Piza,
também exalta a impor-
tância do momento. “É
gratificante ver a partici-
pação de nossos idosos
nos eventos que organi-
zamos”.

Páscoa: Centro de Convivência do Idoso distribui ovos de chocolate

Primeira Dama, Cidinha Girio vivencia momentos especiais na entrega de OVOS DE PÁSCOA  para os frequentadores do  Centro de  Convivência do Idoso

Momento de muita emoção na entrega de Ovos de Páscoa Homenagens gratificante proporcionados aos frequentadores do clube

Projeto Vivaleite beneficia várias centenas de crianças jaboticabalenses

criança (RG), CPF do responsável,
Cartão do Bolsa Família, caso seja
beneficiária, Carteira de vacinação
da criança, Certidão de nascimen-
to da criança e Comprovante de
renda familiar ou, se necessário,
comprovante da condição de de-
semprego ou de ser mãe arrimo de
família

Quantidade de leite que cada

criança cadastrada pode receber
Cada beneficiário recebe 3 litros

de leite por semana. A família pode
cadastrar no máximo 2 crianças

Obrigações do beneficiário
Para continuar a receber o leite

enriquecido, a mãe/responsável
deve assumir alguns compromis-
sos como: Manter a vacinação da
criança em dia, Buscar o leite na

data e horários combinados, Com-
parecer às palestras informativas
sempre que forem agendadas, Le-
var a criança beneficiária para pe-
sar e medir a cada quatro meses,
Assinar a ficha de controle de re-
cebimento do leite e Não faltar à
entrega do leite por mais de três
vezes consecutivas sem justifica-
tiva
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P/ HELDER F. SIMURRO

Por  Monsenhor Jonas Abib

JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
- Consultor Multidimensional da 5ª DI-

MENSÃO, para assuntos das Transformações
Globais, sobre:

-  O APOCALIPSE e a passagem pelo Sis-
tema Solar do Astro Higienizador, NIBIRU ou
PLANETA X.

- Autor e Editor do e-Book: “FECETE-
RAPIA-MANUAL PARA SESSÃO DE
CAPTAÇÃO MENTAL DE ENERGIAS CÓS-
MICAS”, do ORÁCULO MANTRÂNICO
MEDITATÓRIO “NÉCTAR DIVINO”, e dos
livros da GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO, disponibilizados no site:

www.aterceiravisao.com.br

GRANDE CRUZADA DE ESCLA-
RECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO II
DA NOVA ERA

O PLANO FÍSICO É UMA ILUSÃO
BOM DIA, COM MUITO AMOR E

ALEGRIA, RADIANTE DE PAZ E
HARMONIA!

Os cientistas buscam achar nos GE-
NES a causa dos vícios e das doenças.
Isso porque estão descrentes da realida-
de cósmica, onde está a verdadeira ra-
zão dos distúrbios que nos acometem,
pois nossas doenças acontecem justa-
mente pela ignorância da existência do
mundo astral, que está em estado laten-
te, pátria original de nossa existência e
dos corpos mental, astral e perispiritual
que antecedem os fenômenos físicos.

Conceituam que corrigindo as falhas
genéticas se resolverão os problemas de
doenças...

Infelizmente, desconhecem que as
falhas genéticas são decorrentes dos
atos e atitudes incorretos que o Ser (hu-
mano ou espiritual) pratica durante o
exercício da vida.

Corrigindo-se os atos e atitudes de
nossa prática diária no exercício da vida,
automaticamente os genes da organiza-
ção orgânica (estrutura do corpo físico)
se recomporão e voltarão ao seu estado
natural de Ser e, consequentemente, as
doenças deixarão de existir. Desse modo,
a propensão para o vício também ex-
tinguir-se-á com a vontade mental de
repugnância, já que o indivíduo sai da
obscuridade da ignorância ao tomar as
rédeas da realidade cósmica e agir den-

tro do equilíbrio mental.
Em outras palavras, voltamos ao

mesmo e importante conceito: nossa
organização orgânica é composta de
órgãos e sistemas, os quais se formam a
partir do trabalho de colônias microbi-
anas, comandadas pelos Elementais Cri-
adores da Vida.

Quando o Ser age corretamente con-
forme os Preceitos da Ordem Crística –
que encontramos no ORÁCULO MAN-
TRÂNICO MEDITATÓRIO “NÉC-
TAR DIVINO”, os Elementais Criado-
res da Vida, criam.

Quando o Ser age incorreta e opos-
tamente aos Preceitos da Ordem Crísti-
ca, os Elementais Criadores da Vida se
transformam em destruidores da vida.

A linguagem que os elementais co-
nhecem está ligada direta e proporcio-
nalmente ao estado emocional do SER.

O comando é mental.
Cada um de nós, seres conscienciais,

somos a própria MENTE. É o EU SOU.
Nós existimos mentalmente, por

isso dizer-se nosso CAMPO MENTAL.
E nós mesmos, que somos um CAM-

PO MENTAL estamos acoplados no
CORPO MENTAL.

O Corpo Mental no qual está aco-
plado o Campo Mental, cuja composi-
ção é de energias em estado astral, pos-
sui um Corpo Astral.

O fenômeno físico acontece quando

há condensação desses corpos em esta-
do dimensional astralino.

E o fenômeno físico justamente
ocorre por necessidade de se “incine-
rar” as impurezas do Campo Mental,
que em estado de aprendizagem cósmi-
ca, produzem as essências deletérias.

E isso ocorre sucessivas vezes, tan-
tas quantas forem necessárias (reencar-
nações), neste ou quaisquer outros Pla-
netas do ambiente cósmico, até que o
Campo Mental ou o SER CÓSMICO
consiga entender e viver no ambiente
sideral dentro do perfeito equilíbrio,
quando então não mais produzirá es-
sências deletérias.

A partir dessa clareza espiritual é que,
consequentemente, começará a viver na
plenitude do gozo indelével das delícias
e o frescor multicor mavioso do estado
aromático do nirvana.

Terá alcançado então, o Paraíso!
j.Augusto
LUZ & PAZ
FRASES DA NOVA ERA DE MES-

TRES ASCENSOS
“Nada é igual nas energias novas e

superiores e muitos de seus livros meta-
físicos são antigos e obsoletos”.

Vocês não precisam “se sentar deste
modo, acender uma vela, cantar, per-
manecer em determinada posição, es-
tar voltados para tal direção ou fazer
isto ou fazer aquilo para ser espiritu-
al”...

“A lição é: VOCÊS JÁ SÃO E SEM-
PRE FORAM ESPIRITUAIS”.

“Ponha-se no meu lugar”, é uma
frase comum. Nós a  usamos geral-
mente quando alguém não compreen-
de o que sentimos e queremos que se
identifique conosco. É como uma ga-
rantia de que não estamos sozinhos
com o nosso  problema. Resumindo,
queremos a sua  Empatia; que é defi-
nida como “Capacidade de participar
das  ideias e dos pensamentos de ou-
tra pessoa”.  É uma qualidade humana

REFLEXÃO  –  ESTAR  COM  A   OUTRA  PESSOA

muito especial que nos permite sair
de dentro de nós e COMPREENDER
a outra  pessoa, de dentro para fora.
Geralmente, não se precisa de pala-
vras. Sentimentos são transmitidos,
mesmo que não os possamos descre-
ver.

Uma das histórias do Livro dos
Irmãos Grimm dá-nos um exemplo
comovedor da importância da Em-
patia –  ou sua falta. O tema é  “Can-
tinho do Vovô”, a história de um ve-
lho que morava com o filho e a nora.
Quase totalmente surdo e cego, ti-
nha dificuldade de comer, sem der-
ramar a comida. Ocasionalmente,
deixava cair uma tigela que se que-
brava. O filho e a nora achavam isso
nojento e o faziam comer em um can-
tinho, atrás do fogão. Deram-lhe uma
tigela de madeira, que não podia ser
quebrada.

Certo dia o netinho estava traba-

lhando com alguns pedaços de madei-
ra. O pai perguntou o que estava fa-
zendo e o menino respondeu: “estou
fazendo um coxo para você e a mamãe
comerem quando eu crescer”. Desde
aquele dia, o Avô voltou a comer com
a família e não se falou mais nisso.

A idéia de que “eu também posso
estar nessa situação algum dia”, é uma
ótima Professora de Empatia. Acredi-
to que, entre todas as qualidades hu-
manas que nos fazem sentir ligados a
outras pessoas, a Empatia é a que mais
nos aproxima.

Todos já experimentamos rejeição
ou fracasso, de alguma forma. Essas
experiências nos permitem Compre-
ender melhor o Desespero e o Desa-
pontamento dos outros. Parte da For-
ça que nos  vem da Adversidade é a
Empatia.

Um dos mais interessantes exem-
plos de Empatia é o de George Orwe-

ll, quando conta suas experiências na
Guerra Civil Espanhola, no livro As-
sim Eram os Dias. No ponto alto da
luta, ele apontou o fuzil para um Sol-
dado do outro lado que, naquele mo-
mento, estava literalmente com as cal-
ças na mão. Vendo-o naquela posição
vulnerável, diz Orwell, não teve Co-
ragem de apertar o gatilho. O inimigo
tornara-se subitamente muito huma-
no

Talvez fosse prudente fazermos
uma pausa uma vez ou outra, an-
tes de falar ou de fazer  alguma
coisa, e nos  perguntarmos: “O
QUE EU SENTIRIA SE DISSES-
SEM OU FIZESSEM ISSO PARA
MIM”?  JESUS CRISTO disse algo
parecido há  mais de dois mil anos:
“FAZER AO OUTRO O QUE EU
GOSTARIA QUE FIZESSE PARA
MIM”.

Assim devemos nos colocar no lu-
gar do Outro, para que possamos
COMPREENDÊ-LO.

Mário Filho, irmão de Nélson Ro-
drigues, e um dos maiores cronistas
que a imprensa esportiva brasileira já
teve, deu seu nome ao maior estádio
de futebol do mundo: Maracanã.

No dia 10 de junho de 1950, uma
grande festa aconteceu dentro da enor-
me arena construída para receber, ini-
cialmente, 200.000 pessoas. Ocupan-
do uma área de 186.683 m2, no antigo
bairro do Derby Club, nasceu como
um símbolo em  concreto do potencial
nacional na década de 50: o objetivo
esportivo político era a Copa do Mun-
do de 1950. Ao ser indicado para sedi-
ar o campeonato mundial, algumas
cabeças pensaram realmente grande.
Do sonho de Mário Filho e do espíri-
to combativo do escritor, sambista e
vereador Ari Barroso, nascia a ideia de
o Rio de Janeiro ter o maior estádio do
mundo. Para a realização do projeto
foram contratados 2.000 operários
numa autêntica operação de guerra.
Seiscentos e setenta e cinco dias de-

CONSTRUINDO UM SONHO
O MARACANÃ ABRIU SUAS PORTAS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO

pois, 500.000 sacos de cimento tinham
sido transportados para o histórico
terreno, moldados na grande estrutura
côncava.

Outra fabulosa estatística operá-
ria: mais de 7 milhões de horas de
trabalho foram empregadas na cons-
trução do projeto assinado pelos ar-
quitetos Rafael Galvão, Pedro Bas-
tos, Antônio Dias Carneiro e Orlan-
do da Silva Azevedo. O orgulho esta-
va estampado na face dos responsá-
veis pelas obras, no jogo que marca-
ria a entrega do estádio, sete dias de-
pois da data de inauguração oficial,
entre as seleções do Rio e São Paulo.
O então Distrito Federal perdeu a
partida para a seleção paulista pelo
placar de 3 a 1, mas o time carioca, se
perdeu no jogo, por outro lado teve a
honra de marcar o primeiro gol do
estádio, com o meia Didi, uma das
grandes estrelas, junto com Garrin-
cha, da primeira década de existência
do Maracanã. Dois meses depois, o
Brasil perdeu para o Uruguai, num
jogo que teria sido visto por 200.000
pessoas. Como não foi possível a
contagem de pessoas presentes na
final da Copa em que o Brasil perdeu
para o Uruguai por 2 a 1, o recorde
oficial de público é da partida Brasil 1
x 0 Paraguai, pelas eliminatórias à copa
de 1.970. O jogo aconteceu dia 3l de
agosto de 1.969 e teve 183.341 pa-
gantes. No mundo inteiro, o Maraca-

nã virou símbolo maior entre todos os
estádios. O estádio Mário Filho tam-
bém serviu de tablado verde, na déca-
da de 60, para o poeta, maior do es-
porte: Pelé, nele o jogador fez sua es-
tréia na Seleção Brasileira, em 1957,
em um jogo que o Brasil perdeu para
Argentina por 2 a 1.

Como o Santos, sagrou-se bicam-
peão mundial dentro do imenso círcu-
lo de concreto. Também no Maraca-
nã, Pelé cravou seu 100º gol, dia 19 de
novembro de 1992, final do Campeo-
nato Brasileiro decidida entre Flamengo
e Botafogo. Trinta minutos antes da
entrada dos times, uma pequena briga
de torcedores provocou correria nas
arquibancadas do estádio e a grade de
proteção do lado esquerdo da tribuna
de Honra partiu. Dezenas de pessoas
despencaram de uma altura de mais de
4 metros sobre as que estavam nas
cadeiras inferiores. Das 93 vítimas,
quatro morreram. A partida não foi
adiada, mas o estádio foi interditado
dias depois. Vários pontos da estru-
tura mostravam sinais de desgaste,  si-
nalizando a necessidade de obras ur-
gentes.

Foram gastos 6 milhões de dólares
ao longo de meses. A arquibancada teve
seus lugares marcados e numerados e a
marquise, pela primeira vez nos então
43 anos de existência do estádio, rece-
beu uma pintura. O problema da ex-
cessiva vibração nas arquibancadas foi

resolvido com a colocação de 72 pila-
res de escora. Por exigência da Fifa, a
geral permaneceu fechada. O setor co-
nhecido como geral é o que tem ingres-
sos mais baratos, e foi fechado porque,
alí, as pessoas são obrigadas a ficar em
pé, enquanto a Fifa recomenda que
todo estádio tenha apenas lugares nu-
merados, em que as pessoas devem
estar sentadas.

A geral do Maracanã é,  no entan-
to, mais que um espaço barato. Nela
se veem os mais folclóricos torcedo-
res, aqueles que se fantasiam e le-
vam cartazes bem humorados. O
Maracanã reabriu para o futebol dia
19 de setembro de 1993, para uma
das inúmeras (e frustradas) tentati-
vas de revanche da derrota na Copa
de 1950 em jogos entre o Brasil e
Uruguai. A partida valia vaga para
Copa de 1994. O Brasil venceu e
garantiu sua participação no Mun-
dial dos Estados Unidos, do qual
voltaria campeão. Hoje, mesmo ten-
do sua capacidade de público redu-
zida para 108.388 pessoas, o Mara-
canã continua, solidário, o maior es-
tádio de futebol do mundo.

10 de junho uma quarta-feira de
1998, o Brasil derrota a Escócia por 2 a
1 na abertura da Copa do Mundo na
França. César Sampaio marca um dos
gols e o escocês Boyd faz o outro, con-
tra, em jogada de ataque do lateral bra-
sileiro Cafu.

Vivemos sonhando com  a espe-
rança, no desejo da felicidade. Nos
sonhos, o amor eterno

Na fé, DEUS como CRIADOR.
Nos caminhos a esperança.

No final, a luta pela vitória. Na
guerra a paz. No orgulho, humildade.

Na divisão, os caminhos se divi-
dem para a porta estreita e larga. A
cada um será dado segundo suas obras.
Estreitas dificuldades. A larga facili-
dade.

O nascimento é uma dádiva de
DEUS. Muitos são os chamados,
poucos são os escolhidos. Temos que
vencer a ignorância. Conhece-se a ár-
vore por seu fruto. Surgirão falsos
Cristos e falsos Profetas, que farão
prodígios e coisas espantosas. Não
acreditemos em todos os espíritos,
mas temos que examinar se eles são de
DEUS. Vamos orar e vigiar.  Va-
mos transformar o ódio em amor. A
ofensa em perdão. A discórdia em
união. Duvidas em fé. Erros em ver-
dades. Desespero em esperanças. Tris-
tezas em alegrias. Trevas em luzes.
Temos que acreditar que ninguém
pode ver o reino de DEUS, se não nas-

A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA
cer de novo. Vamos dar de graça, aqui-
lo que de graça recebemos. Vivemos
num planeta de provas e expiações
(TERRA) de dores e sofrimentos, de
resgates, pagamentos de dividas con-
traídas em vidas anteriores, num pas-
sado que se vai longe. Tudo depende
de nosso esforço, muito trabalho,
numa luta pela sobrevivência. A refor-
ma íntima através de transformações
a curto e a longo prazo. Está delinea-
do no nosso currículo, para chegar-
mos a um caminho, que nos leva à Evo-
lução, num crescimento espiritual, ten-
do como base  a BOA NOVA, passan-
d o
fases de evolução, para podermos ven-
ceras dificuldades, problemas, dores,
sofrimentos, provas e resgates, que
são: infância, mocidade, madureza e
velhice. O aproveitamento exige recur-
sos, renúncias, trabalho, pontualida-
de, caráter, onde o aperfeiçoamento
deve ser encarado em todos os ramos
de atividade humana.

AS TRANSFORMAÇÕES
Os momentos felizes nascem quan-

do conquistamos o verdadeiro amor,
ligados ao nosso aperfeiçoamento, no
trabalho, na esperança de dias melho-
res, em sonhos realizados à custa de
vitórias e de realidades, que somam
realizações, num mundo repleto de
dores e sofrimentos, que exigem de nós,
muito esforço, renúncias, apegos ao
estudo, conhecimentos vinculados às
leis de DEUS.

VIVEMOS ETERNAMENTE
EM ESPÍRITO, PORQUE LUTA-
MOS, HOJE EM BUSCA DA FELI-
CIDADE, NUM DESEJO DE
AMAR, PARA SER AMADO, PER-
DOAR PARA SER PERDOADO,
DENTRO DA REALIDADE.

Este mês de abril tem como centro
o maior fato de todos os tempos, a
grande verdade que dividiu a história
em "antes de Cristo e depois de Cris-
to": a Ressurreição de Jesus. É a gran-
de verdade, porque, se Cristo não hou-
vesse ressuscitado, vã seria a nossa fé
e a vida cristã não teria sentido. As-
sim, qualquer religião seria válida, pois
são caminhos para Deus, por isso cada
um escolheria livremente o seu cami-
nho e a sua religião; mas não! Cristo
ressuscitou! Ele dá sentido à vida e à
história. Ele é realmente o caminho

Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade!
para Deus. Ele é a Verdade que todo
ser humano procura. Ele é a Vida que
todos nós almejamos: vida com quali-
dade total, vida em abundância, vida
verdadeira.

O outro fato para o qual converge
e se dirige toda a história é a vinda
gloriosa de Jesus para implantar, no
meio de nós, o Seu reino. Sua vinda
trará a terra nova, a humanidade nova,
o mundo novo com homens e mulhe-
res novos, a nova sociedade onde rei-
nará a verdade, a justiça, o amor e a
paz. O mundo e a vida que todos al-
mejamos.

A Palavra de Deus, que nos atesta
a Ressurreição de Jesus, nos aponta
também para a Sua vinda gloriosa. E
nós estamos entre esses dois eventos
maravilhosos, buscando, em cada Pás-
coa, a nossa ressurreição e a vida nova.
Ao mesmo tempo, voltamo-nos para
a feliz expectativa da vinda de Jesus
em glória, e nos deixamos transformar,
a cada dia, pela ação poderosa do Es-
pírito Santo que nos foi dado. Veja
bem: o mesmo Espírito Santo – nos
atesta as escrituras –, que ressuscitou
Jesus dos mortos, nos foi dado e habi-
ta em nós, para realizar em cada um a
Ressurreição de Cristo e conduzir-nos
para a vida nova.

Seu irmão,

Muitas vezes, quando enfrentamos
uma situação difícil, a primeira coisa
que vem à nossa mente é: desista de
tudo, porque isso não vai dar certo,
agora é o fim. Isso tudo só acontece
porque nós não confiamos totalmente
no Senhor Nosso Deus, porque Ele é
Poderoso para mudar qualquer situa-
ção, seja ela qual for, devemos depen-
der somente de Deus em todo tempo.
O apóstolo Pedro negou Jesus por três
vezes, por não ter confiado na palavra
do Mestre. Quem era Pedro? Pedro
era um simples pescador e sempre
andava agitado e tentando resolver
tudo do seu jeito. Mas ele era um ho-
mem, com um coração muito piedoso.
Quando Jesus o chamou para segui-
lo, ele não pensou duas vezes, deixou

PEDRO NEGA JESUS
tudo para trás e seguiu Jesus. Pedro
teve muitas experiências da qual você
nem imagina. Mas a maior preocupa-
ção dele, era de agradar seu Mestre.
Jesus estava andando pela do lago da
Galiléia, quando viu dois irmãos que
eram pescadores: Pedro, e seu irmão
André. Eles estavam lavando as re-
des. Jesus lhes disse: Venham comigo,
que Eu ensinarei vocês a serem pesca-
dores de homens. Pedro acompanhou
Jesus em todos os lugares, ele viu to-
dos os milagres e maravilhas que Je-
sus fazia pelo poder de Deus. Quan-
do Jesus esteve andando sobre as
águas, Pedro pediu para andar tam-
bém, mesmo com medo, ele conseguiu
andar sobre o mar, só afundou porque
começou a observar o vento. Quando
Jesus e os seus discípulos chegaram à
cidade de Cafarnaum, os cobradores
de impostos perguntaram para Pedro:
o Mestre de vocês não paga o impos-
to? Pedro respondeu: Paga sim. Pedro
foi até Jesus e antes que ele falasse,
Jesus disse: Pedro, o que você acha?
Quem paga impostos e taxas aos reis
deste mundo? São os cidadãos do país
ou são os estrangeiros? São os estran-
geiros. Certo! Disse Jesus – isso quer
dizer, que os cidadãos não precisam
pagar. Mas nós, não queremos ofen-
der essa gente. Por isso, vá até o mar,
lança o anzol, tira o primeiro peixe
que subir e, abrindo-lhe a boca, en-

contrarás uma moeda. Então vá e pa-
gue com ela o meu imposto e o seu.
(Mateus 17.24 aos 27). Pedro estava
sempre fazendo perguntas para o Se-
nhor Jesus, desta vez ele perguntou:
Mestre, quantas vezes devo perdoar
o meu irmão que peca contra mim?
Sete vezes? Não! – respondeu Jesus –
Você não deve perdoar sete vezes, mas
setenta vezes sete vezes. E na ultima
Ceia, não queria que Jesus lhe lavasse
os pés, Jesus disse: Se Eu não lavar
seus pés, você não terá parte comigo.
Pedro disse: Senhor, não só os meus
pés, mas também as mãos e a cabeça.
Pedro disse: Eu nunca te abandonarei
Senhor, mesmo que todos o abando-
nem. Jesus disse: Nesta mesma noite,
antes que o galo cante três vezes, me
negarás. Quando os soldados chega-
ram para prender Jesus, Pedro pegou
sua espada e cortou a orelha direita do
saldado Malco, Jesus Disse: Guarda
sua espada e colocou a orelha no lu-
gar, que milagre bonito. Jesus foi pre-
so e todos os seus discípulos fugiram
com medo. Quando as pessoas viram
Pedro, disseram: Você conhece Jesus?
Ele disse: Eu não conheço. Ele falou
isso três vezes. Quando o galo can-
tou, Pedro lembrou-se das palavras de
Jesus, que lhe dissera: Antes que o
galo cante, três vezes me negarás. E
saindo dali, chorou amargamente, pe-
diu perdão. Enfim, Pedro era um ho-

mem comum, mas o que realmente fez
toda a diferença, foi seu arrependimen-
to. Quantas pessoas hoje não vivem
negando o Senhor Jesus por poucas
coisas. Quando na verdade, deveriam
estar dando um bom testemunho de
Cristo, para os não salvos, para que
eles possam também alcançar a salva-
ção. Seja como Pedro, não fique na
beira do caminho, vá até o Mestre e
tire todas as suas duvidas. Pedro se
tornou um grande Apóstolo e muito
usado por Deus no tempo dele. Hoje
é o seu tempo de fazer a obra de Deus.
Porque Deus quer também usar você,
para continuar a missão do ide por
todo o mundo, pregai o Evangelho a
toda criatura (Marcos 16.15). Pedro
serviu o Senhor Jesus até a morte, com
muita alegria no coração, não deixan-
do que nada o impedisse de fazer a
vontade do seu mestre. Faça o mes-
mo, procure conhecer a vontade de
Deus e sirva-o com um coração intei-
ro. Você vai ver como tudo vai dar cer-
to na sua vida. Chega de tristeza, de-
cepção, angústia, medo, dor e tantos
outros sofrimentos. Jesus está te con-
vidando para fazer de você um suces-
so nesta vida. Que Deus te abençoe,
em tudo que você fizer. Esta é a minha
oração. Ouça o nosso programa A Ver-
dade da Palavra. Diáriamente na GA-
ZETA FM  107.9   das 5hrs30mim às
6hrs30mim

   catedraldopovodedeus@hotmail.com
Facebook:
  catedral_dopovodedeus@hotmail.com

Noel, o Menssageiro
da Paz pergunta:

Quem trabalha mais: o homem ou a mulher?
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O que eu tenho não me pertence,
embora faça parte de mim.

Tudo o que sou, me foi um dia em-
prestado pelo Criador, para que eu pos-
sa dividir com aqueles que entram na
minha vida.

Ninguém cruza nosso caminho por
acaso, e nós não entramos na vida de
alguém sem nenhuma razão.

Há muito o que doar e o que receber,
há muito o que aprender, com experi-
ências boas ou negativas.

É isso, tente ver as coisas negativas

Tudo o que eu  tenho!!!
que acontecem com você, como algo
que aconteceu, por uma razão precisa.

E não se lamente pelo ocorrido;
além de não servir de nada reclamar,
isso vai te vendar os olhos para conti-
nuar seu caminho.

Quando não conseguimos tirar da
cabeça que alguém nos feriu, estamos
somente reavivando a ferida, tornan-
do-a muitas vezes bem maior do que era
no início.

Nem sempre as pessoas nos ferem
voluntariamente. Muitas vezes somos
nós que nos sentimos feridos e a pessoa
nem mesmo percebeu. E nos sentimos
decepcionados, porque aquela pessoa não
correspondeu às nossas expectativas.

Às nossas expectativas!!!
E sabemos lá quais eram as suas ex-

pectativas?
Nós nos decepcionamos e decepcio-

namos os outros também.
Mas claro é bem mais fácil pensar

nas coisas que nos atingem.
Quando alguém te disser que te ma-

goou sem intenção dela!
Vai te fazer bem. Assim talvez ela vá

entender quando você sinceramente dis-
ser que “foi sem querer”. Dê de você
mesmo o quanto puder!

Sabe, quando você se for, a única
coisa que vai deixar, é a lembrança do
que fez aqui.

Seja bom, tente dar sempre o pri-
meiro passo, nunca negue uma ajuda ao
seu alcance, perdoe e dê de você mes-
mo. Seja uma bênção!

Deus não vem em pessoa para aben-
çoar.  Ele usa os que estão aqui dispostos
a cumprir essa missão.

Todos nós podemos ser Anjos.
A eternidade está nas mãos de todos nós.
Viva de maneira que, quando você se

for, muito de você ainda fique naqueles
que tiveram a boa ventura de te encon-
trar. Ninguém é dono da sua felicidade,
por isso não entregue a sua alegria, a sua
paz, a sua vida, nas mãos de ninguém,
absolutamente ninguém.

Somos livres, não pertencemos a
ninguém, e não podemos querer ser do-
nos dos desejos, da vontade ou dos so-
nhos, de quem quer que seja.

A razão de ser da sua vida, é você
mesmo.

A sua paz interior deve ser a sua meta
de vida. Quando sentir um vazio na alma,
quando acreditar que ainda falta algo,
mesmo tendo tudo, remeta o seu pensa-
mento para os seus desejos mais íntimos e

busque a divindade que existe dentro de si.
Pare de procurar a sua felicidade, cada

dia mais longe.
Não tenha objetivos longe demais

das suas mãos. Abrace aqueles que estão
ao seu alcance, hoje.

Se está desesperado devido a proble-
mas financeiros, amorosos ou de relaci-
onamentos familiares, busque no seu in-
terior, a resposta para se acalmar, você é
reflexo do que pensa diariamente.

Pare de pensar mal de si mesmo, e seja
o seu próprio melhor amigo, sempre.

Sorrir significa aprovar, aceitar, fe-
licitar.

Então abra um sorriso de aprovação
para o mundo, que tem o melhor para
lhe oferecer.

Com um sorriso, as pessoas terão
melhor impressão sua, e você estará
afirmando para si mesmo, que está
“pronto” para ser feliz.

Trabalhe, trabalhe muito a seu favor.
Pare de esperar que a felicidade che-

gue sem trabalho.
Pare de exigir das pessoas aquilo que

nem você conquistou ainda.
Agradeça tudo aquilo que está na sua

vida, neste momento, incluindo nessa
gratidão, a dor.

A nossa compreensão do universo
ainda é muito pequena, para julgarmos
o que quer que seja, na nossa vida.

Aprendi na escola conferir as contas
de divisão fazendo a conta de multiplica-
ção ao contrário, por exemplo, 10:2=5
e 5x2=10, chamávamos de “provinha”.
Até hoje eu uso estes cálculos e na minha
vida pessoal aprendi a fazer a “provi-
nha” com os mesmos princípios. Tenho
o hábito de conferir tudo “provando” o
resultado por uma atitude inversa. Existe
importância clara no nosso dia a dia em
saber ou não se superamos nossas crises
interiores. Acredito que um dos maiores
desafios do ser humano é perdoar. Mas
como saber se perdoamos de verdade al-
guém? Muitos dizem que perdoaram e
que superaram, mas quando começam a
falar sobre a decepção, ou do que aconte-
ceu, o sorriso se apaga, os olhos expres-
sam dor e ressentimento, mesmo que não
saia nenhuma palavra da boca.

Mas dizem que perdoaram. Dizem:
Esqueci, já era! Deixa prá lá! Deus vai
fazer justiça com essa pessoa! A mão de
Deus vai pesar sobre ela! Percebe-se cla-
ramente que existe dor, percebe-se que
não foi superada a mágoa.

Como você sabe que perdoou de verdade?
A ciência explica que nosso cérebro

grava nossas lembranças pelas nossas
emoções, ou seja, quanto mais emoção
nosso cérebro recebe, mais vai gravar o
ocorrido. E quanto mais “gravado”,
nossa mente terá sempre disposição em
apresentar estas lembranças, seja boa
ou ruim. É bem verdade que aquilo que
nos magoou dispensou mais emoção e
foi gravado fortemente em nossa men-
te. É verdade também que em momen-
tos de extrema dor, como acidentes,
ataques ou acontecimentos de extrema
emoção, nosso cérebro também a fim
de se auto proteger, lança os momentos
que causaram forte impacto no subcons-
ciente, onde “esquecemos” estes mo-
mentos. Você já deve ter ouvido pesso-
as falarem que logo após um acidente,
elas conversaram, até fizeram ligações
telefônicas, mas depois desmaiaram e
não se lembram destes detalhes.

Como esquecer a mágoa e quem nos
ofenderam? O perdão, ao contrário do
que muitas pessoas imaginam, não de-
pende do esquecimento do ocorrido, mas
da superação. Ou seja, você sempre vai
se lembrar das palavras, do que aconte-
ceu quem magoou, mas o teste do per-
dão é quando a lembrança não causa dor.
Lembramos, mas não existe nenhum
desconforto por que perdoamos de ver-
dade. Então como saber se você per-
doou? Aqui está a “provinha” do per-
dão: Diga o nome da pessoa que lhe
magoou em voz alta. Lembre agora de-
talhes da dor que fizeram você passar!
Se esta lembrança causa dor, então, exis-
te a mágoa e o perdão não foi liberado.

Na verdade, quem não perdoa, leva
a mágoa e a pessoa que a ofendeu arras-
tada por toda sua vida, dentro de si, e
muitas vezes é motivo de bloqueio para
novas amizades, novos desafios e até
continuar a vida.

A medicina já declara que, varias
doenças tem mais facilidade em se ma-
nifestar em pessoas que vivem tristes e
magoadas, inclusive o câncer.

E ao contrário do que pensamos, o
perdão não está beneficiando quem nos
ofendeu, mas a nós mesmos, por que
negar o perdão, é como guardar uma
carne estragada congelada dentro do
congelador. Você não pode usar a carne,
ela ocupa espaço, e se o fornecimento
de energia elétrica for interrompido, essa
carne estragada, vai descongelar e cau-
sar muito desconforto. Apenas o per-
dão pode tirar essa “carne estragada”
(mágoa) do congelador (nosso coração)
e jogar ela no lixo (para fora de nosso
coração), sem causar nenhum descon-
forto. Quando não se consegue perdoar
o ex-cônjuge, com certeza, o novo ca-
samento será afetado, pela não supera-
ção de acontecimentos marcantes.
Quando não perdoamos a nós mesmos
por nossas falhas, os futuros projetos
não sairão do papel. Quando não per-
doamos, até mesmo os que morreram,
com certeza existirão limitações em
nossa vida.

Mas como perdoar? Eu não consi-
go! É o que muita gente fala. O que ele
fez para mim é muito ruim! E muitas
outras frases.

Mas para aqueles que acreditam pre-
cisar perdoar, devem usar a inteligência
e pensar. Perdoar vai liberar você do
sofrimento e talvez a pessoa que lhe
magoou, nem lembra mais do ocorrido.
Além disso, perdão não é uma questão
de sentimento, é uma decisão. O perdão
não é algo que “teremos vontade de fa-
zer”.  Quem decide ter um coração per-
doador será mais feliz. E a voz do cora-
ção obedece à voz da razão. O coração
diz: está doendo, não perdoe! A razão
diz: perdoe e seja livre! Vire a pagina!

Continue a vida!
Jesus disse que, aquele que não per-

doar o seu próximo, Deus também não
perdoará. Por quê? Por que Deus está
disposto perdoar a todos, quando não
perdoamos nosso próximo é como nós
julgássemos maiores que a graça de Deus.
E por isso Deus não nos perdoará. Jesus
disse também que aqueles que não per-
doam, é como os que vivem em uma
prisão e, além disso, são atormentados.
Na oração do Pai Nosso Jesus nos ensi-
nou a orar assim: e perdoa nossas dívi-
das assim como nós perdoamos a nos-
sos devedores e não “nos” deixe cair
em tentação, mas livra-nos do mal. Ou
seja, muitos fazem esta oração e nem
percebem que dentro de si, estão amar-
rados aos ofensores, dentro do seu co-
ração está a carne estragada e congela-
da, vivem uma falsa fé, enganando a si
mesmos, por que nesta oração é pedido
que Deus nos perdoasse como perdoa-
mos.

É difícil, não é fácil perdoar, mas é
preciso! É uma questão de buscar a feli-
cidade. Talvez você esteja certo de ser
impossível perdoar, mas para Deus não
existe impossível e Ele ajuda aqueles que
se esforçam.

Meu amigo, minha amiga, você quer
ser livre? Você quer ser liberto da má-
goa do passado? Você quer receber for-
ça para continuar sua vida como era
antes desta frustação? Então decida ago-
ra dentro de si a perdoar e diga em voz
alta: Meu Senhor Jesus, eu libero o per-
dão para, (diga o nome da pessoa ou a
situação que lhe ocorreu) em nome do
Senhor Jesus. E faça o teste. Enquanto
existir dor, bloqueio, repita esta frase,
até toda esta dor ser completamente
vencida!

Obrigado pela leitura. Assuntos como
este diáriamente pela RÁDIO GAZE-
TA FM 107,9, ou pelo site
www.radiogazetafm.com.br, de segunda
a sexta das 8 as 9 da manhã.

A esperada Copa do Mundo/2014 tão
disputada por inúmeros países e con-
quistada ainda pelo Presidente Lula nos
últimos segundos de seu segundo tempo

Por: Sérgio Ramos

O PADRÃO FIFA NUM BRASIL SUCATEADO

de governo, acreditando que seria mag-
nífico ver o seu país sediando a Copa.

De todos os esforços considera-se
que a única coisa que não fora pensada,
muito menos planejada, foi à condição
socioeconômica, esportiva e desporti-
va do Brasil, para assim assumir tão gran-
de compromisso.

Compromisso este que se estende ao
Governo Federal, aos Estados e muitas
vezes a Municípios, que de maneira di-
reta ou indireta, prestarão serviços e
deverão custear despesas com melhori-
as em infraestrutura, hotelaria e estádi-
os; afinal os estádios não ficam nos Es-
tados e sim nos Municípios.

Enganou-se também o Brasil ao as-
sumir esta obrigação que necessário pri-
meiro é cumprir o dever de casa, tarefa
entregue e corrigida, o que não aconte-
ce quando olhamos nosso cenário soci-
al, com crianças fora da escola, lugares

e lugarejos miseráveis, paupérrimos à
beira de marginalização, sem cadeiras
escolares, sem materiais, livros didáti-
cos, ou ainda, sem nenhum saneamento
básico e crises de diarréia e mortes por
desnutrição.

Em cerca de 75% do Nordeste, fora
dos grandes centros, uma saúde públi-
ca precária, onde muitos buscam quan-
do possível, acompanhamento médi-
co nos estados de Rio de Janeiro e São
Paulo, no quesito Segurança Pública
um desfalque acompanhado pelo sig-
nificativo número de profissionais
qualificados, carência de servidores
públicos em todas as áreas da Admi-
nistração Pública, ocasionando a len-
tidão e burocracia de um Estado falido
ou em crise.

Ao perceber a desvalorização dos
profissionais da Educação, do cresci-
mento  no mundo do crime, o narcotrá-

fico avolumando-se no país, ladrões fora
da prisão por constatarmos uma inge-
rência e incompetência do Estado De-
mocrático de Direito em  conter os con-
flitos sociais com respostas efetivas e
punitivas.

Alega-se também que o infortúnio
do sistema penitenciário que não recu-
pera seus internos, mas colabora inten-
samente para a escola do crime, da bar-
bárie.

Neste cenário nacional o Pa-
drão FIFA é extremamente contraditó-
rio, chegando a ser agressivo com a re-
alidade de vida de nosso povo, assalari-
ados ou desempregados, animados ou
descrentes de uma pátria mãe a lhe ga-
rantir um futuro melhor.

Enfim, a constatação desta conduta
abusiva,  merece uma reflexão ao al-
cance de todos os brasileiros, pois se há
alguns lucrando com isso, também é
verdade que há milhões de brasileiros se
empobrecendo com toda essa maquia-
gem e estupro social.

CONFEDERAÇÃO  DA  AGRICULTURA  E  PECUÁRIA  DO  BRASIL - CNA
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2014. A
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-Lei nº 1.166,
de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm Notificar e Convocar os produtores rurais,
pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com empregados ou não, e/ou empreendem, a qualquer título,
atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do
artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhi-
mento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que estabelecem o Decreto-
Lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional
de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural, até a data de vencimento
acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos
contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de
19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo, do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB, remetidas, por
via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis
antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da
contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, por escrito,
enviada pela CNA, situada no SGAN, Quadra 601, Módulo K, Edifício Antonio Ernesto de Salvo (CNA),
Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contri-
buinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura e / ou Pecuária do Estado, podendo, ainda, ser enviada
diretamente à CNA, por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e / ou
Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília,11 de abril de 2014
KÁTIA REGINA DE ABREU - Presidente

DRIVE *****
Com uma trama enxuta, inteli-

gente e interessante, a produção
segura a atenção durante todos
os seus quase 100 minutos. As
atuações são um show à parte.
Começando por Albert Brooks
que deixa as interpretações pas-
telão de lado e encara um vilão
frio e calculista, Ron Perlman,
como de costume diga-se de pas-
sagem, faz o contraponto inter-
pretando um vilão mais violento
que Brooks, embora o chefe,
mostra a sua cara na meia hora
final do filme. Carey Mulligan,
bom, Carey Mulligan é um fenô-
meno. Depois que vi Educação
percebi que uma jóia estava nas-
cendo e não me enganei. O papel
contido, repare no seu sorriso
sempre timido e verdadeiro, é
também um contraponto ao seu
sofrimento por ter um marido cri-
minoso, e não é a toa que sua
infelicidade parece dar um tempo
após conhecer o personagem de
Ryan Gosling. Mas é o próprio
Gosling que entrega o seu me-
lhor papel, e ele já entregou vári-
os, um motorista que trabalha

sozinho, tanto para criminosos
quanto para o cinema fazendo
papel de um dublê. A sua inter-
pretação é tão intensa que, no
decorrer de Drive, você se pega
pensando se aquilo é realmente
uma interpretação ou se esta-
mos diante de uma realidade ta-
manha a veracidade dos fatos.

LANÇAMENTOS
INATIVIDADE PARANOR-

MAL 2
PROFISSÃO DE RISCO
7 CAIXAS

NOÉ
Sessão: 16:00 e 19:00
Censura: 14 Anos
Sinopse: Noé (Russell Crowe) vive

com a esposa Naameh (Jennifer Con-
nelly) e os filhos Sem (Douglas Boo-
th), Cam (Logan Lerman) e Jafé (Leo
McHugh Carroll) em uma terra deso-
lada, onde os homens perseguem e
matam uns aos outros. Um dia, Noé
recebe uma mensagem do Criador de
que deve encontrar Matusalém (An-
thony Hopkins). Durante o percurso
ele acaba salvando a vida da jovem
Ila (Emma Watson), que tem um fe-
rimento grave na barriga. Ao encon-
trar Matusalém, Noé descobre que ele
tem a tarefa de construir uma imensa
arca, que abrigará os animais durante
um dilúvio que acabará com a vida na
Terra, de forma a que a visão do Cri-
ador possa ser, enfim, resgatada.

CAPITÃO AMERICA 2
Sessão: 21:30
Censura: 12 Anos
Sinopse: Após os eventos de Os

Vingadores - The Avengers, Steve
Rogers (Chris Evans) continua em sua
aliança com Nick Fury (Samuel L.
Jackson) e a SHIELD para lutar pela
justiça, ao mesmo tempo em que se
adapta ao mundo moderno. Em par-
ceria com Natasha Romanoff (Scar-
lett Johansson), também conhecida
como Viúva Negra, precisa derrotar
um poderoso e misterioso inimigo que
ameaça os Estados Unidos e fez da
cidade de Washington sua base de
operações.



ABC DOWN DE JABOTICABAL

CNPJ: 02.188.408/0001-64

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 – Informar os objetivos constantes de seu estatuto.

A Associação do Bem Comum ao Down de Jaboticabal, tem por
finalidade trazer ao público em geral as reais capacidades de indivíduos
portadores de Síndrome de Down; defender direitos, interesses, e prerroga-
tivas 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 Associados e
público em geral, sempre que consultada sobre qualquer informação a res-
peito da Síndrome de Down.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02 – Informar se as demonstrações contábeis e financeiras foram
elaboradas em conformidade c/ a lei nº 6404/76 e Resolução CFC nº 877/
2000, que comprova a NBC T 10.19 (associações) ou Resolução CFC nº
837/1999, que aprovou a NBC T 10.4 (fendações).

As demonstrações Contábeis e financeiras foram elaboradas de confor-
midade com a lei n.º 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 financei-
ras.

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 utilizados para apuração das
receitas e das despesas, especialmente com gratuidades, doações, subven-
ções, contribuições e aplicações de recursos.

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de rece-
bimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados inco-
bráveis.

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos
de conformidade com as exigências legais – fiscais.

NOTA 06 – Informar os valores da(s) doação(ões) recebidas de pessoas
físicas e/ou jurídicas.

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas
jurídicas. No ano de 2013 a entidade recebeu R$ 24.656,02 em doações.

NOTA 07 – Informar os valores das parcerias e convênios recebidos do
público.

Valor dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público.
Secretaria do Estado de Educação................................   R$ 48.720,00
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$ 5.644,40
Convênio PMJ/SMAS de Jaboticabal (a receber) .............  R$ 480,40
Doação Comcriaja.......................................................... R$ 40.071,06
Convênio PDDE  .…........................................................R$ 3.340,00

NOTA 08 – Informar se os recursos da entidade foram aplicados em suas
finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social demons-
trados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucio-
nais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas
Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09 - Informar em que contas são registradas as gratuidades ofere-
cidas que deverão estar respaldadas em documentação hábil e respectivas
planilhas de apuração. As entidades mistas (assistência social, educação e/
ou saúde) deverão informar de maneira segregada as gratuidades concedidas
por área de atuação.

A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, constante do Balanço Pa-
trimonial para o registro e controle de suas Gratuidades  Concedidas, do
Custo da Isenção da Cota Patronal de Previdência Social usufruída e para
outros controles de interesse da instituição.

Os valores alocados neste grupo não compõem os Ativos e Passivos da
entidade.

NOTA 10 – Informar o(s) valor(es) das gratuidades concedidas.

No atendimento ao disposto no inciso VI do art. 3º do Decreto nº
2.536/98, a entidade no ano de 2013, efetuou com gratuidade todos seus
atendimentos, totalizando um montante de R$ 288.497,78.

NOTA 11 – Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruidas:

A entidade usufrui da isenção da Contribuição Patronal a Previdência
Social, da seguinte forma:

a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros ................. R$ 44.907,83

Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2013.

Paulo César Talarico
Presidente

CPF: 748.201.258-34

Helija Organização Contábil S/S Ltda
CRC – 2 SPO 15.272/0-8

Antonio Carlos Ijanc’
CRC – 1 SPO 65.569/0-O

ABC DOWN DE JABOTICABAL CNPJ: 02.188.408/0001-64

GENTE & ENCONTROS

P/ ROSELI PEREIRA

“Quem combate todos os dias imi-
tando a Deus cantará vitória.” (Santo
Padre Pio de Pietrelcina)

..................................................................................
Tempinho bom heim!
..........................................................................
Vamos descontrair kkkkkkkk!
Homens São Como...
Contas Bancárias - Sem muito di-

nheiro, não tem vantagem nenhuma.
Liquidificador - Você precisa de um,

mas não está bem certa por quê.
Café - Os melhores são os encorpa-

dos, calorosos e podem te manter acor-

dada a noite toda.
Comerciais de Televisão - Você nunca

pode acreditar em uma palavra que eles
falam.

Computadores - Muito difícil de en-
tender e sem memória suficiente.

Refrigeradores - Você carrega eles
com bastante cerveja e pode levá-los a
qualquer lugar.

Copiadoras - Servem para reprodu-
zir, mas somente para isto.

Relações Governamentais - Demo-
ram muito para amadurecer.

Horóscopos - Eles sempre falam o
que você deve fazer e geralmente estão
errados.

Cortadores de Grama - Se você não
está empurrando, você está dirigindo
um.

Rímel Para os Olhos - Eles normal-
mente vão embora no primeiro sinal de
emoção.

Minissaias - Se você não tomar cui-
dado, eles sobem pelas suas pernas.

Vaga de Estacionamento - Geralmen-
te as boas já foram ocupadas.

Tempestade de neve - Você nunca
sabe quando vem e com que intensida-
de.

EMPRESA CONTRATA
6 ELETRICISTAS DE MANUTENÇÃO COM EXPE-

RIENCIA E CONHECIMENTO EM PAINÉIS ELÉTRI-
COS PARA ATUAR EM JABOTICABAL, ENVIAR CV
PARA ENG-SERV@ENG-SERV.COM
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Muitos vivas para Tiola Neves, que comemorou idade nova no último dia 21 de
abril. Que Deus te abençoe e que continue sendo essa pessoa maravilhosa e encan-
tadora. Parabéns e Felicidades! Beijos de seus familiares e amigos.

Edelton Bernini, parabéns por mais um ano de vida
que comemorará dia 02 de maio. Muita paz, saúde,
sucesso e força. Parabéns!

Uma amiga especial. Sonia  Polachini  Paschoini com-
pleta idade nova neste dia 26 de abril. Com olhar sereno e
muito delicada, receberá os carinhos do esposo Dr. Genaro
Paschoini (advogado), filho, amigos e familiares. Parabéns!

Dia 30 de abril estará em festa o jovem DANILO GAL-
VÃO. Completará mais um ano de vida. Receberá as felici-
tações de amigos e familiares. Parabéns e Sucesso!!!

MICHELE... como é bom poder lhe dar os Para-
béns neste dia 28. Desejo a você, uma explosão de
alegria, amor, paz e muita saúde... para você curtir
os bons momentos da vida! Um beijão e Parabéns!
(Gú Scandelai).

LUANA  VIANNA.  Mulher com jeito de anjo, corre atrás
da realização profissional e pessoal, chegou timidamente,
mas com seu carisma, conquistou de imediato todos à sua
volta. Luana... que todos seus desejos se realize nesta fase de
sua vida e neste novo ciclo que iniciará  no dia 28 de abril.
Parabéns e Muitas Felicidades!

Dia 28 de abril Rafaela Cappatto
completará  mais um ano de vida, ao
lado de familiares e amigos. Parabéns
e Muitas Felicidades!

Gelça Varotti, mais conhecida por NININHA, completou
idade nova no último dia 24 de abril, ao lado do esposo Ri-
cardo, das filhas Daniele, Érica e do netinho Gabriel. Para-
béns!

Luciano Rea, completará idade nova dia 28 de abril, e rece-
berá os parabéns de todos amigos e companheiros de trilha.

Dia 28 é uma data muito importante para a família Ro-
drigues, pois Edinaldo Rodrigues completará idade nova e
receberá os parabéns da esposa e filhos.

Um dos prifissionais mais competentes na
área de som automotivo, faz aniversário dia
30. André Luiz Micheletto, parabéns, muita
saúde e sucesso! Amigos e Família.
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Câmara Municipal de Jaboticabal
DECRETO LEGISLATIVO Nº 614, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 22 de abril de 2014, aprovou
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguin-
te,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Diploma de Honra ao Mérito ao Dr. Jeyner Valério e dá outras providências.

Autor: Carlos Eduardo Pedroso Fenerich

Art. 1°. Fica outorgado o Diploma de Honra ao Mérito ao Dr. Jeyner Valério.
 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.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, aos 22 de abril de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 264/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 31/2014)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 615, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 22 de abril de 2014, aprovou
e nos termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o
seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Outorga Diploma “Mulher do Legislativo” no Município de Jaboticabal e dá outras providên-
cias.

Autor: Roberto Alessandro Raymundo e Maria Carlota Niero Rocha

Art. 1°. Fica outorgado o Diploma “Mulher do Legislativo” no Município de Jaboticabal.
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.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, aos 22 de abril de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 263/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 33/2014)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 616, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz
saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 22 de abril de 2014, aprovou e nos
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui Diploma Comemorativo ao Jubileu de Prata - 25 anos da criação da Lei orgânica do
Município de Jaboticabal e dá outras providências.

Autor: Vitório De Simoni.

Art. 1°. Fica instituído Diploma Comemorativo ao Jubileu de Prata - 25 anos da criação da Lei
orgânica do Município de Jaboticabal.

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.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 22 de abril de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 265/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2014

DECRETO LEGISLATIVO Nº 617, DE 22 DE ABRIL DE 2014.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, faz sa-
ber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 22 de abril de 2014, aprovou e nos
termos do Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui Diploma Comemorativo aos “25 anos da Pastoral da Criança na Diocese de Jaboticabal-
SP” que será outorgado aos Coordenadores da Pastoral e dá outras providências.

Autor: Vitório De Simoni.

Art. 1°. Fica instituído Diploma Comemorativo aos “25 anos da Pastoral da Criança na Diocese de
Jaboticabal- SP” que será outorgado aos Coordenadores da Pastoral.

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.

WILSON APARECIDO DOS SANTOS
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, aos 22 de abril de 2014.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 261/2014)
(Projeto de Decreto Legislativo nº 32/2014)

ATO DA MESA Nº 12/2014

A Mesa Diretora da Câmara Municipal, de Jaboticabal, de conformidade com o artigo 17, inciso IV,
alínea “c”, da Resolução nº 230 de 07 de Março de 1.995.

NOMEIA por substituição, nos termos do art. 41 c/c § 1º do art. 42 da Lei nº 4.229, a servidora
DENISE CARDOZO, para exercer as funções de Agente Legislativo, por motivo de nomeação do
servidor LUIZ CARLOS DOS SANTOS para o cargo de Diretor Técnico Legislativo, retroagindo seus
efeitos legais a 01 de março de 2014.

REGISTRA,  PUBLICA  E  CUMPRA-SE.

Câmara Municipal de Jaboticabal, 18 de março de 2.014.

Wilson Aparecido dos Santos Jan Nicolau Baaklini
Presidente Vice-Presidente

João Roberto da Silva Roberto Alessandro Raymundo
1º Secretário 2º Secretário

Câmara Municipal de Jaboticabal Concurso de bandas do festival João
Rock bate recorde de inscrições

Aberta há 15 dias, competição tem mais de 900 bandas já cadastradas e a cada ano tem

forte papel na revelação de novos talentos do pop rock nacional. Grupo vencedor

abrirá o evento que acontece no dia 31 de maio, tendo entre suas atrações Jorge Ben

Jor, O Rappa, Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Zé Ramalho, CPM 22 e Nação Zumbi

A 13ª edição do João Rock - um dos
principais festivais de pop rock do país
– já está com as inscrições abertas para
o Concurso de Bandas, que elege o gru-
po para abrir a maratona de shows “non
stop” do evento. Aberto desde o dia 10
de abril, o Concurso está com 926 ban-
das inscritas, as quais já disputaram a
preferência do público. Mais de 63 mil
votos já foram registrados até o dia 24
de abril. Os números apontam recorde
do evento. No ano passado 533 bandas,
no total, participaram da competição,
contabilizando aproximadamente 62 mil
votos.

As bandas ainda podem se inscrever
e receber votos até o dia 10 de maio.
Um dos requisitos para participar é que
o grupo tenha trabalhos autorais. Os 10
mais votados seguem para a fase final
do concurso, sendo avaliado por uma
comissão julgadora que neste ano, entre
os jurados, conta com a participação do
músico Supla, do comunicador Tatola
(um dos grandes nomes da 89 FM Rádio
Rock de São Paulo, emissora líder de
audiência no segmento na capital), Ju-
nior Camargo (diretor da 89 FM), Max
(diretor da Difusora FM de Ribeirão Pre-
to), além de representantes da Mul-
tishow e da organização do evento. O
vencedor será anunciado no dia 19 de
maio.

“O João Rock é vanguarda, sempre
colocando novas bandas e dando opor-
tunidade para novos talentos. Só assim
a música evolui. Lá fora as bandas mai-
ores sempre colocam as bandas de su-
porte que são as bandas de abertura, de-
veria ser assim aqui no Brasil também.
Mas é difícil. Temos que continuar sem-
pre com essa ideia de ouvir o novo”, diz
Tatola.

Já abriram os festivais anteriores as
bandas General Tequila (2009), Rhalley
(2010), The Salad Maker (2011), Dias
de Truta (2012) e Venosa (2013). “Abrir
o João Rock em 2012 trouxe um dife-
rencial para a nossa bagagem, princi-
palmente na visibilidade da banda. Nos-
so número de fãs aumentou e por conta
da votação, quem não tinha ouvido fa-
lar do nosso trabalho, passou a conhe-
cer. O festival está em nosso currículo e
em nossa carta de apresentação”, afir-
ma Isaac Kenupp, empresário da Dias
de Truta.

Para a realização do concurso, a or-
ganização do Festival conta com o pa-
trocínio da Skol e com o apoio da 89
FM A Rádio do Rock.

João Rock 2014
A maratona musical promovida pelo

Festival João Rock, que acontece no
dia 31 de maio, em Ribeirão Preto (a
300 km de São Paulo) já tem suas atra-
ções confirmadas para a 13ª edição.
Nando Reis, Jorge Ben Jor, Zé Rama-

lho, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22,
Nação Zumbi e O Rappa se revezam em
dois palcos, sem intervalos. No Palco
Universitário, se apresentam paralela-
mente Nem Liminha Ouviu, Ponto de
Equilíbrio, Vanguart, Raimundos e Ves-
pas Mandarinas. Pelo terceiro ano con-
secutivo, o evento será transmitido ao
vivo e com exclusividade pelo Multishow
para todo o país.

Mais informações:
 www.joaorock.com.br
João Rock 2014
Data: 31 de maio de 2014
Local: Parque Permanente de Ex-

posições de Ribeirão Preto – São Paulo
– Brasil

Censura: 18 anos
Facebook: festivaljoaorock
Twitter: @joaorock
Patrocinadores: Skol, Pepsi, GVT,

Multishow
Legenda: Grupo vencedor abrirá

maratona de shows da 13ª edição do
João Rock
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O triatleta de Jaboticabal, Re-
nato Dantas, de 39 anos, sagrou-
se domingo, dia 20/04, campeão
brasileiro de triathlon na catego-
ria 40/44 anos, na distância olím-
pica, ou seja, 1.5km de natação,
40 km de ciclismo e 10 km de
corrida.

Renato completou o difícil
percurso na capital federal em
2h08min e 08 seg. fazendo o se-
gundo melhor tempo do dia en-
tre todos os atletas amadores,
mais de 180, de todo o país. O
melhor amador foi Nicholas
Cruz, do Guarujá, de apenas 20

Triatleta Renato Dantas é um dos melhores do país
anos.

“Competir com a garotada é
um incentivo para estar sempre
treinando forte!”

“Pelas regras do campeona-
to, é considerada a idade no fi-
nal do ano, por isso competi na
40/44, já que completo 4 déca-
das em junho”, concluiu.

Na sua categoria, Renato não
deu chances, chegando mais de
10 min à frente do segundo colo-
cado, o brasiliense Daniel Perius.

Agora é buscar apoio para
participar do Campeonato Mun-
dial em agosto no Canadá.

Neste sábado é dia de Circuito
SESC em Jaboticabal. O programa traz
uma programação cultural diversifica-
da, oferecendo ao público atrações em
diferentes vertentes.

O prefeito, Raul Girio, ressalta a
importância do evento. “O Circuito
SESC de Artes oferece opção de cul-
tura e lazer bem diferentes. Além das
diferentes modalidades artísticas, o
Circuito traz uma banda importante o
Mundo Livre S/A. Uma excelente ma-
neira de aproveitar o final de semana
em Jaboticabal”.

Nesta edição, o Circuito SESC
acontece neste sábado (26), no Lago
Municipal, às 17h. “O evento é su-
cesso por onde passa. Em Jabotica-
bal, é considerado recorde de público
todos os anos. Convido a todos para
participar deste momento de lazer e
cultura”, afirma o Diretor de Cultura,
Abel Zeviane.

O Departamento de Trânsito e
Transporte organizou uma operação
especial para as proximidades do Lago
Municipal durante a realização do
evento.

Acompanhe abaixo a programa-
ção:

Literatura: Liberte a Poesia – Cia
Clara Rosa (São Paulo)

Cinema: Brinquedos Óticos – Co-
letivo Unsquepensa (São Paulo)

Teatro: O Vendedor de Palavras –
Teatro Mototóti (Rio Grande do Sul)

Dança: Jam Imm – Cistian Duarte/
The Collective Jazz and Guests (São
Paulo)

Circo: Pelada na Rua – Alexandre
Roit (São Paulo)

Música: Mundo Livre S/A (Per-
nambuco)

Hoje é dia de Circuito SESC
Evento acontece no Lago Municipal, às 17h

Up!
Por Cicinho

Maquiador,
Designer de Moda,

Scouter

Contato: cicinhodesigner@hotmail.com

O nome dele é Valdivino Vini-
cius. O jovem tem o talento todo
trabalhado, numa força distribuída
em 1.90 de altura, para disputar com
competência, arremessando sua
bola de metal ou lançando seu disco
o mais longe possível. Com apenas
19 anos, ele já esbanja um currículo
para ninguém colocar defeito (5 ve-
zes campeão estadual, 3 vezes vice-
campeão brasileiro e 3º lugar no
Campeonato sul-americano). Carre-
ga em sua bagagem 134 medalhas,
99 são de ouro. O jaboticabalense,
que também é estudante de Educa-
ção Física no centro Universitário
Moura Lacerda, treina na renomada
Academia Cardiofísico seis vezes
por semana, quatro horas por dia, e
tem em sua lista agradecimentos à
FAE JABOTICABAL,  Kierati
Sports Nutrition, seu pai Valdivino
dos Santos e Roberta Oliveira. Fo-

ATLETISMO
Conhece? Então eu apresento!

cado em seu objetivo que começou
em 2009, ele aumenta seu ritmo e
já se prepara para embarcar em ju-
lho e representar o Brasil em mais
um grande campeonato que acon-
tecerá fora do país. Onde? Oregon,
nos Estados Unidos!

Vamos ficar na torcida!

A Secretaria de Saúde iniciou,
na tarde do dia 22, a Campanha de
Vacinação contra Gripe - gripe co-
mum e influenza A (H1N1). Para
receber a dose da vacina é preciso
se dirigir às salas de vacinação dos
CIAF’s até dia 9 de maio. Neste
sábado, 26 de abril, será o dia D.

A meta é imunizar 80% do pú-

Vacinação contra gripe: hoje (26)
será dia D da campanha

blico-alvo, sendo crianças de seis
meses a menores de cinco anos,
idosos, indígenas, presidiários,
pacientes com com morbidades,
mediante indicação médica, e pro-
fissionais que trabalham nas uni-
dades que oferecem a vacina.

“O Ministério da Saúde am-
pliou a faixa etária pensando nas

crianças que frequentam creches
e escolas e estão expostas aos ris-
cos de transmissão. É fundamen-
tal a população que se encontra
no grupo prioritário, procure um
dos nossos CIAFs neste sábado,
dia 26”, convoca a coordenadora
da Vigilância Epidemiológica,
Maura Guedes Barretos.

Triagem de peças artesanais da
Festa do Quitute segue até dia 28

A Comissão Organizadora da 34ª Festa do Quitute está recebendo diversas
peças de arte e artesanato. Os trabalhos devem ser entregues até segunda-feira
(28 de abril), das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Museu Histórico Aloísio de
Almeida.

Cada artesão poderá inscrever até cinco peças totalmente artesanais. Já os
artistas podem inscrever até três peças – escultura ou tela. “É importante não
deixar para a última hora. Montamos uma equipe de avaliação, que analisará
todos os materiais. Vamos avaliar a criatividade, as técnicas manuais e a estética
do acabamento”, explica a coordenadora da Expofeira, Mônica Reino.

Assim como nos anos anteriores, a ideia é diversificar e valorizar os artistas
de Jaboticabal. “Vamos analisar todos com muito carinho, dando preferência à
diversificação das peças, evitando a exposição de três ou mais do mesmo ramo
artístico ou artesanal. Neste ano, até 70% dos estandes serão destinados aos
artistas da nossa terra”, finaliza Mônica.

Os acamados devem agendar a
vacinação em domicílio. “Uma
equipe da Secretaria de Saúde irá
até a casa de cada paciente. A fa-
mília deve solicitar pelos telefones
(16) 3203-8545 [Vigilância Epidemi-
ológica], (16) 3203-2310 [Centro de
Saúde] ou (16) 3209-1550 [Secre-
taria de Saúde]”, explica Maura.
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COPA DO MUNDO 2014

Jogadores da seleção do Irã: Alireza Haghighi, Daniel Davari, Hamed Lak, Mehdi Rahmati, Rahman Ahmadi, Shahab
Gordan, Sosha Makani, Ali Hamoudi, Amir Hossein Sadeghi, Ehsan Hajsaf, Hashem Beikzadeh, Hossein Mahini, Jalal
Hosseini, Khosro Heydari, Mehrdad Beitashour, Milad Fakhreddini, Mohammad Nosrat, Mohammad Reza Khanzadeh,
Mohammad Vahid Esmaeilbeigi, Pejman Montazeri, Shoja' Khalilzadeh, Ahmad Hassanzadeh, Ali Karimi, Alireza Jahan-
bakhsh, Amir Hossein Feshangchi, Andranik Teymourian, Bakhtiar Rahmani, Ghasem Dehnavi, Ghasem Haddadifar,
Javad Nekounam, Masoud Shojaei, Mehrdad Pooladi, Milad Nouri, Mohammad Nouri, Mohammad Reza Khalatbari,
Mohsen Mosalman, Mojtaba Jabbari, Omid Ebrahimi, Omid Nazari, Payam Sadeghian, Pejman Nouri, Reza Haghighi,
Yaghoub Karimi, Alireza Abbasfard -, Arash Afshin, Ashkan Dejagah, Farzad Hatami, Gholamreza Rezaei, Jalal Rafkhaei,
Karim Ansarifard, Mehdi Nazari, Mehdi Seyed-Salehi, Mehrdad Oladi, Mohammad Gholami, Reza Ghoochannejhad,
Sajjad Shahbazzadeh, Sardar Azmoun, William Atashkadeh e Técnico - Carlos Queiroz.

Jogadores da seleção da Nigéria: Austin Ejide, Chigozie Agbim, Daniel Akpeyi, Okemute Odah, Vincent Enyeama,
Azubuike Egwuekwe, Bright Esieme, Chibuzor Okonkwo, Danny Shittu, Efe Ambrose, Elderson Echiéjilé, Francis Benja-
min, Gege Soriola, Godfrey Oboabona, James Okwuosa, Joseph Yobo, Juwon Oshaniwa, Kenneth Omeruo, Kunle Odun-
lami, Papa Idris, Solomon Babatunde, Solomon Kwambe, Umar Zango, Yinka Adedeji, Ahmed Musa, Christian Oghiozor,
Douglas Achiv, Ejike Uzoenyi, Emeka Eze, Etebo Oghenekaro, Fegor Ogude, John Obi Mikel, John Ogu, Michel Babatun-
de, Mohammed Garuba, Nnamdi Oduamadi, Nosa Igiebor, Nwankwo Obiorah, Obinna Nwachukwu, Ogenyi Onazi, Rabiu
Ali, Rabiu Ibrahim, Raheem Lawal, Reuben Gabriel, Sunday Mba, Uzochukwu Ogonna, Yinka Oyeleke, Anthony Ujah,
Barnabas Imenger Jr., Bright Dike, Brown Ideye, Christian Pyagbara, Emmanuel Emenike, Ezekiel Mbah, Ifeanyi Edeh,
Ikechukwu Uche, Joseph Akpala, Joseph Osadiaye, Mohammed Gambo, Obafemi Martins, Sani Mohammed, Shola
Ameobi, Uche Kalu, Uche Nwofor, Victor Moses, Victor Namo, Victor Obinna e Técnico - Stephen Keshi.

Jogadores da seleção da Suíça: Diego Benaglio, Marco Wölfli, Yann Sommer, Fabian Schär, Johan Djourou, Michael
Lang, Michel Morganella, Philippe Senderos, Reto Ziegler, Ricardo Rodríguez, Stephan Lichtsteiner, Steve von Bergen,
Timm Klose, Blerim D•emaili, Gelson Fernandes, Gökhan Inler, Granit Xhaka, Pajtim Kasami, Pirmin Schwegler, Steven
Zuber, Tranquillo Barnetta, Valentin Stocker, Valon Behrami, Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi, Eren Derdiyok, Haris
Seferovic, Innocent Emeghara, Josip Drmic, Mário Gavranovic, Nassim Ben Khalifa e Técnico - Ottmar Hitzfeld.

ESTADIOS QUE SERÃO USADOS
NA COPA DO MUNDO 2014

Estádio Mineirão - Belo Horizonte
Um dos templos do futebol brasilei-

ro, casa dos multicampeões nacionais
Atlético Mineiro e Cruzeiro, a arena,
com capacidade para 57.483 especta-
dores, está completamente reformada
para receber seis jogos da Copa do Mun-
do da FIFA Brasil 2014™, incluindo um
confronto de semifinal.

O projeto de modernização incluiu
o rebaixamento do campo, melhoria em
sua acessibilidade e outros quesitos, sem-
pre guiados por princípios de sustenta-
bilidade - levando em conta, por exem-
plo, a reutilização da água de chuva com
uma capacidade de armazenamento de
até 6.270.000 litros.

Localizado no bairro da Pampulha e
inaugurado em 5 de dezembro de 1965, o
estádio pertence ao governo estadual de
Minas Gerais, com o nome oficial de Está-
dio Governador Magalhães Pinto. Mas o
certo é que é por "Mineirão" que os torce-

dores vão perguntar durante o torneio.
A atmosfera e a empolgação no es-

tádio em dias de jogo do "Galo" e da
"Raposa" são contagiantes, assim como
quando a Seleção entra em campo,  in-
clusive em duas edições recentes do su-

per clássico Brasil x Argentina (em 2004
e 2008, pelas eliminatórias para a Copa
do Mundo da FIFA™). Grandes atacan-
tes como Ronaldo, Tostão, Reinaldo e
Dario já tiveram o estádio como sua
vitrine.

Arena Pantanal - Cuiabá

O estádio que abrigará os jogos da
Copa do Mundo da FIFA™ à beira de
uma região de flora e fauna tão riquíssi-
ma como a do Pantanal, não poderia
deixar de apresentar entre suas metas, a
construção e manutenção de uma estru-

tura sustentável, desde a concepção de
seu projeto.

Essa orientação está voltada para
cada detalhe: a madeira usada na edifi-
cação é certificada, e os resíduos e entu-
lhos passam por um processo de reci-

clagem e reaproveitamento na própria
obra e em suas vias de acesso. A qualida-
de do ar também é constantemente
monitorada, assim como a do solo. Desta
forma, o apelido "Verdão" dificilmente
vai ser esquecido.

Especialmente construída para o tor-
neio, a Arena Pantanal terá capacidade
para 42.968 espectadores, ocupando o
terreno em que antes estava o Estádio
José Fagelli, e vai acolher quatro parti-
das do Brasil 2014. Esse espaço multiuso
terá, no entanto, uma estrutura modelar,
que poderá ser reduzida depois do Brasil
2014.  Coberta, ela poderá receber even-
tos diversificados, como shows, exposi-
ções e feiras. Clubes tradicionais como o
Mixto e o Operário também podem apro-
veitar essa estrutura.

Estádio Castelão - Fortaleza
Não é raro ver o torcedor cearense

dar demonstrações de paixão pelo fute-
bol e pelos dois principais times da ci-
dade, Ceará e Fortaleza. Agora, ele tem
uma casa nova para acompanhar tanto
os clássicos que costumam parar a cida-
de, como os jogos da Copa das Confe-
derações da FIFA™ e da Copa do Mun-
do da FIFA 2014™.

Construído em 1973, o Estádio Go-
vernador Plácido Castelo, conhecido
popularmente como Castelão, foi in-
teiramente reformado para acolher con-
fortavelmente públicos de até 58.704
pessoas. A arena ganhou um estaciona-
mento coberto com 1.900 vagas e con-
ta com estrutura de camarotes, área VIP,
setor de imprensa, zona mista e vestiá-
rios totalmente renovados. Todos os
assentos são protegidos por uma cober-
tura, mesmo aqueles situados no anel
inferior, mais próximo ao gramado.

O que também muda no Castelão é o
acesso. Com a construção de quatro cor-

redores exclusivos de ônibus, de uma li-
nha de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos)
e de duas estações de metrô, o torcedor
tem muito mais facilidade de locomoção,
tanto para os jogos, como para os restau-
rantes, cinemas, hotel e o centro olímpi-
co, que devem fazer parte do complexo.

Tudo isso, somado à grande expecta-
tiva do torcedor, deve fazer do Castelão,

um dos palcos mais animados nos dois
grandes eventos de 2013 e 2014. Na
Copa do Mundo da FIFA™, ele será a
casa da Seleção Brasileira no segundo jogo
da primeira fase, com certeza de apoio
maciço como o registrado em março de
2002, no jogo que marcou a volta do
atacante Ronaldo aos gramados antes do
Mundial do Japão/Coréia do Sul.

Estádio das Dunas - Natal

Desde o ano de sua construção, 1972,
o estádio João Cláudio de Vasconcelos
Machado, o Machadão, abrigou no bairro

Lagoa Nova os maiores jogos de fute-
bol da capital do estado do Rio Grande
do Norte, sobretudo aqueles envolven-

do seus três maiores times – o ABC, que
disputou a Série A do Campeonato Bra-
sileiro pela última vez em 1985; o Ale-
crim (1986) e o América (2007).

Para que a capital potiguar se tor-
nasse uma das 12 sedes da Copa do Mun-
do da FIFA Brasil 2014™, porém, era
necessária uma estrutura maior e mais
moderna. A solução encontrada foi de-
molir completamente tanto o Macha-
dão quanto o ginásio anexo Humberto
Nesi, conhecido como Machadinho.

O resultado é o projeto do Estádio
das Dunas, cuja referência a uma das
atrações naturais mais impressionantes
da região de Natal não se limita ao
nome, mas também à ousada constru-
ção ondulada que imita dunas de areia.

Arena Pernambuco - Recife
Recife, uma cidade entusiasta do fu-

tebol, que abriga três clubes tradiciona-
líssimos em cenário nacional como
Náutico, Santa Cruz e Sport e já sediou
uma partida da Copa do Mundo da FIFA
Brasil 1950 (Chile 5 x 2 EUA, na Ilha
do Retiro), ganha um novo estádio, que
receberá cinco partidas do Brasil 2014.

A arena, cercada por outros empreen-
dimentos, fica localizada em São Louren-
ço da Mata, na zona metropolitana da
cidade, a 19 km do Aeroporto Internaci-
onal dos Guararapes. O projeto é visto
como uma alavanca econômica para a
expansão da Grande Recife, em uma re-
gião considerada carente. Estima-se que o
local se desenvolva em um bairro com
cerca de cinco mil unidades residenciais.

Com capacidade para 42.849 pesso-
as e construída por meio de uma parce-
ria público-privada, a Arena Pernambu-

co passa a acolher partidas do Náutico,
depois de acordo fechado com o clube
alvirrubro em outubro de 2011.

Arena Fonte Nova - Salvador

Primeira capital do Brasil, Salvador
receberá a Copa do Mundo da FIFA Bra-
sil 2014™ em casa nova: palco de gran-
des confrontos do futebol baiano como
o clássico Ba-Vi, a Fonte Nova, oficial-
mente Estádio Octávio Mangabeira, foi

implodida para dar lugar a uma moder-
na arena com capacidade para 52.048
espectadores, que sediará quatro con-
frontos da primeira fase do torneio.

Inaugurado em 28 de janeiro de 1951,
o estádio da capital baiana foi utilizado

até novembro de 2007 e três anos de-
pois foi demolido. A novíssima Arena
Fonte Nova teve as características ori-
ginais mantidas e ganhou uma cobertu-
ra com estrutura metálica leve, além de
um restaurante panorâmico e um mu-
seu do futebol. O complexo passará a
abrigar muito mais do que partidas de
futebol: prédios que comportarão esta-
cionamento, shopping, hotéis e uma
casa de shows fazem parte do projeto,
que seguiu um modelo de parceria públi-
co-privada.

A nova estrutura certamente está à
altura das partidas que serão disputadas
no gramado da Fonte Nova. Três dos
quatro duelos que acontecerão no está-
dio durante a primeira fase, terão como
protagonistas cabeças de chave de seus
grupos. A capital baiana ainda receberá
uma partida eliminatória das oitavas de
final e uma das quartas de final.

ESTADIOS
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ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARID. SÃO VICENTE DE PAULO

“ A M. Dias Branco S/A. Indústria e Comércio de Alimentos,
CNPJ Nº 07.206.816/0045-36, torna público que requereu na CE-
TESB a renovação da Licença de Operação para fabricação de
Massas Alimentícias (Macarrão), sito à Avenida Marechal Deodo-
ro, n° 1.198, Centro, na cidade de Jaboticabal/SP.”

FAÇO FRETE
Caminhão Baú ¾ para todo Brasil

Tel. (16) 99200-0286 – (16) 3202-6208 ( André)

Vende-se
Casa Nova, 3q., 2b. (1 suíte), sala, cozinha, área serv., gar. 2
carros (coberta), 253m² terr., 125m² área constr. Excelente

Localização.   Ótimo Preço: R$ 230.000,00.
contato: 991726494

VENDE-SE
1 Terreno no  Morada do Campo, medindo 10x20 – Qua-

dra 15 – lote 17.
Tratar: Clesiomar – (16) 98118-4759 ou (16) 98124-9757,

(16) 3242-8148 Juliana

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

mar. Diárias e Feriados. Tratar com Reginaldo
(16) 99708 - 7292

O projeto “Leia Mais,
Seja Mais”, promovido pela
Companhia Livros na Cida-
de, em parceria com Prefei-
tura e Departamento de Cul-

IKATU SEMENTES LTDA- ME, torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação Nº 52001391, válida até 31/03/
2017, para Amendoim descascado, fabricação de à Av. João Pa-
checo de Oliveira, 951, Distrito de Jaboticabal, Córrego Rico, Ja-
boticabal/SP.

Projeto “Leia Mais, Seja Mais”
vai até domingo (27)

 Venda de livros com preços populares acontece na Praça 9 de Julho

tura, oferece livros e gibis com
preços de R$ 5 a R$ 30. Os
standes ficam na Praça 9 de
Julho. O atendimento aconte-
ce entre 9h e 22h.

“Essa é a última semana
para a população aproveitar as
opções de leitura oferecidas
pelo projeto ‘Leia Mais, Seja
Mais’. Existe grande varieda-

de para todos os públicos com
preços populares. Uma gran-
de oportunidade para a popu-
lação”, afirma o Diretor de Cul-
tura, Abel Zeviani.

PRECE PODEROSA PARA A PROSPERIDADE
Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: Peças e receberás, embora esteja

nas alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde cria-
tura para satisfazer-me o desejo.

Ouve minha prece. Oh! Pai Amado fazei que por Vossa vontade eu obtenha
a graça que tanto almejo (faz o pedido). Deus supre agora todas as minhas
necessidades, segundo as suas riquezas sempre ativas, presentes, imutáveis e
abundantes em minha vida e que isso seja feito pelo poder e nome do Vosso
adorado Filho Jesus. (ELAINE)

TOTAL  HEALTH  DO  BRASIL  LTDA. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº
52001406, válida até 25/04/2018, para Aparelhos para ginástica,
fabricação de à AV. PROFESSOR VICENTE QUIRINO, 817, APA-
RECIDA - JABOTICABAL/SP.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL - APAE
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Administradores da
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL - APAE
Jaboticabal - SP
Examinamos as demonstrações financeiras da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboti-

cabal - APAE, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra-

ções financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias
empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou 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 pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o 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 respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados depen-
dem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditorconsidera
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da
Entidade 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 Entidade. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas financeiras feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto.

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

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras
1. Como comentado na nota explicativa 6, a Entidade não possui cadastro analítico físico e financeiro

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

Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos de possíveis ajustes que poderiam advir dos assuntos menci-

onados no parágrafo 1, descrito no parágrafo base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financei-
ras, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE,
em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, apresentados para fins de

comparação, foram anteriormente auditados por nós que emitimos relatório datado em 19 de abril de 2013, que
continha a mesma modificação descrita no parágrafo base para opinião com ressalva sobre as demonstrações
financeiras.

Ribeirão Preto SP, 17 de abril de 2014.

BLB Auditores Independentes
CRC 2SP023165/O-2

Rodrigo Garcia Giroldo
CRC 1SP222658/O-9

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em reais             Nota

        explicativa 2013 2012
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 359.026 194.008
Contas a receber 5 290.534 166.089
Outros créditos 5.376 2.775
Despesas antecipadas 3.049 3.560
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 657.985 366.432
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Investimentos 427 427
Imobilizado 6 1.265.475 1.232.925
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.265.902 1.233.352
TOTAL DO ATIVO 1.923.887 1.599.784
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em reais             Nota

       explicativa 2013 2012
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL
PASSIVO CIRCULANTE
Empréstimos 7 13.950 30.950
Fornecedores 34.608 30.740
Salários e obrigações sociais 4.379 13.246
Provisão para férias e encargos 175.561 179.117
Outras obrigações 12.871 2.294
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 241.369 256.347
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Receita diferida – doação governamental 8 147.869 117.063
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 147.869 117.063
PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio social 1.226.181 1.078.149
Superávit do exercício 308.468 148.225
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 9 1.534.649 1.226.374
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL 1.923.887 1.599.784
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO (SUPERÁVIT)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em reais                 Nota

                                                                explicativa 2013 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Subvenções e doações públicas e privadas 10 2.648.439 2.196.866
Serviços prestados – atendimento SUS 10 291.893 500.388
Outras subvenções a receber 290.534 166.089

3.230.866 2.863.343
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas (2.947.274) (2.760.322)
Outras despesas operacionais (29.464) (6.618)
Outras receitas operacionais 54.259 56.052

(2.922.479) (2.710.888)
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 308.387 152.455
Receitas financeiras 12.183 4.698
Despesas financeiras (12.102) (8.928)

81 (4.230)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 308.468 148.225
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em reais Total do

Patrimônio Superávit patrimônio
social doexercício social

Saldos em 1º de janeiro de 2012 961.800 116.349 1.078.149
Transferência do superávit para o patrimônio social 116.349 (116.349) -
Superávit do exercício - 148.225 148.225
Saldos em 31 de dezembro de 2012 1.078.149 148.225 1.226.374
Transferência do superávit para o patrimônio social 148.225 (148.225) -
Ajuste de exercício anterior (193) - (193)
Superávit do exercício - 308.468 308.468
Saldos em 31 de dezembro de 2013 1.226.181 308.468 1.534.649
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
Em reais

2013 2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Superávit do exercício 308.468 148.225
Ajustes para conciliar o superávit do exercício às
disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
Ajuste de exercício anterior (193) -
Depreciações 35.247 13.448
Valor residual de baixa do ativo imobilizado 36.938 -
Superávit do exercício ajustado 380.460 161.673
Variações nos ativos e passivos:
Aumento em contas a receber (124.445) (91.208)
Aumento em outros ativos (2.090) (4.221)
Aumento em fornecedores 3.868 26.849
Redução em salários e obrigações sociais (8.867) 9.882
  Redução em férias e encargos (3.556) 10.085
Aumento em receita diferida e outras obrigações 41.383 119.357
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 286.753 232.417
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
   Aumento em investimentos - (227)
   Aquisição de imobilizado (104.735) (163.999)
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas
atividades de investimentos (104.735) (164.226)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Variaçãoem empréstimos de terceiros (17.000) 30.950
Disponibilidades líquidas (aplic.) ger. pelas
ativ. de financiamentos (17.000) 30.950
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 165.018 99.141
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 359.026 194.008
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 194.008 94.867
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 165.018 99.141
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

1. Contexto operacional
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaboticabal – APAE é uma associação civil de direito

privado, sem fins econômicos, que presta serviços na área de assistência e desenvolvimento social, saúde e
educação; fundada em 30 de novembro de 1971. Observando os princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião e
quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços totalmente gratuitos, planejados e contínuos;
promovendo o bem estar, a proteção social, o atendimento especializado, a defesa de direitos e a inclusão na
sociedade. Para consecução de seus objetivos a entidade se propõe entre outras atividades tanto a levantar
recursos próprios à manutenção de seus serviços, quanto a receber subvenção e firmar convênios com órgãos
governamentais municipais, estaduais e federais, bem como entidades particulares, de economia mista, autar-
quias, fundações e outras que julgar necessário e que não conflitem com os objetivos sociais, aplicando os
recursos recebidos nas finalidades a que estejam vinculadas. A entidade rege-se pelo Estatuto Social através de
seus órgãos administrativos: Assembléia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria e Conselho
Técnico.

2. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as
peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 – Entidades sem Finalidade
de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

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

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração
da Entidade, cuja autorização para sua conclusão foi dada por esta em 17 de abril de 2014.

3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade nessas demonstrações financeiras estão descritas

abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado
de outra forma:

a) Apuração do resultado
As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. A receita com serviços

prestados representam o valor justo recebido ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das ativi-
dades da Entidade. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa de sua realização.

b) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos,

passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Entidade incluem, portanto, estimativas referentes
à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, entre outras. Os resultados reais podem apresentar variação
em relação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Admi-
nistração da Entidade monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa
Representado por numerários em caixa, saldos em banco conta movimento e aplicações financeiras resga-

táveis no prazo de até 90 dias das datas de transações e com risco insignificante de mudança de seu valor de
mercado, sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exercício respeitando a competência. As aplicações
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na categoria de ativos financeiros
ao valor justo por meio do resultado.

d) Contas a receber
São demonstrados pelos valores relativos aos convênios firmados com órgãos governamentais, municipais,

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

e) Investimentos
Representado por participação em outra sociedade avaliada pelo custo de aquisição
f) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, e parcialmente deduzido pelo valor da depreciação e de qualquer perda

não recuperável acumulada.
g) Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior

entre o valor de uso e o valor líquido de venda.
A Administração da Entidade revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros

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

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

Com base nas análises da Administração, não foram necessárias provisões para recuperação de ativos em 31
de dezembro de 2013.

h) Empréstimos
Demonstrado pelo valor original, não há previsão contratual de atualização, ou seja, pelo regime de compe-

tência.
i) Receita diferida – doação governamental
Demonstrada pelo valor justo e transferido para o resultado em base sistemática e racional durante a vida útil

do ativo imobilizado.
j) Demais ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão

gerados em favor da Entidade e se seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é
reconhecido no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo no futuro.

As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Estão demonstrados por seus valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-

dentes rendimentos, encargos e atualizações monetárias incorridas até a data do balanço e, no caso dos ativos,
retificados por provisão para perdas quando necessário.

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

se em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos
respectivos ativos e passivos, e se relevantes, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas finan-
ceiras no resultado.

l) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas são efetuados da seguinte

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

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

m) Circulante e não circulante
Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é provável que

ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.
n) Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo

com o estabelecido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

4. Caixa e equivalentes de caixa
Descrição 2013 2012
Caixa e bancos conta movimento 24.722 29.895
Aplicações financeiras 334.304 164.113
Total 359.026 194.008

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo
e não para investimento ou outros fins, sendo que a Entidade considera equivalente de caixa uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante
risco de mudança de valor.

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

5. Contas a receber
Descrição 2013 2012
Verba Municipal 67.520 68.193
Verba federal 219.880 94.783
Verba estadual 3.134 3.113
Total 290.534 166.089
Representado por saldos a receber referentes à serviços prestados.

6. Imobilizado
Descrição 2013 2012
Terrenos 12.500 12.500
Edificações 553.851 553.851
Máquinas e equipamentos 102.330 86.697
Móveis e utensílios 366.108 339.722
Veículos 199.152 186.741
Equipamentos de informática 70.248 60.362
Outros 6.500 6.500

1.310.689 1.246.373
(-) Depreciação acumulada (45.214) (13.448)
Total 1.265.475 1.232.925

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

7. Empréstimos
Descrição 2012 2013
Antonio Alceu Bellodi 13.950 30.950
Não há previsão contratual para a cobrança de encargos financeiros.

8. Receita diferida – doação governamental
Descrição 2013 2012
Máquinas e equipamentos 16.215 7.016
Móveis e utensílios 51.344 25.264
Veículos 109.451 87.971
Equipamentos de informática 8.202 8.202
(-) Apropriação acumulada (37.343) (11.390)
Total 147.869 117.063

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

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

ou déficits, respectivamente.
10. Subvenções e doações

Descrição 2013 2012
Federal
Educação 15.280 6.708
Saúde (atendimento SUS) 291.893 500.388
Assist. Social 185.291 125.235

492.464 632.331
Estadual
Educação 542.416 536.784
Saúde 20.000 20.000
Assist. Social 64.479 101.501

626.895 658.285
Municipal
Educação 316.465 317.575
Saúde 77.336 93.750
Assist. Social  473.398 301.808

867.200 713.133
Doações de associados e telemarketing 344.152 341.404
Outras receitas (doações e campanhas) 609.622 352.101
Total 2.940.332 2.697.254
Subvenções e doações públicas e privadas 2.648.439 2.196.866
Serviços prestados – atendimento SUS 291.893 500.388
Total 2.940.332 2.697.254

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

eventuais processos tributários, reclamações trabalhistas e cíveis.
Juntamente com a assessoria jurídica a administração da Entidade não identificou eventos passados que se

caracterizassem por uma contingência ou riscos relevantes do qual seja provável ou possível que um recurso
econômico seja requerido para provisioná-lo ou liquidá-lo.

12. Demonstrativo das contribuições previdenciárias isentas
12.1. Assalariados

2013 2012
Base de Valor Valor

Mês cálculo Empregador Outros isenção isenção
Janeiro 146.670 29.334 9.534 38.868 32.564
Fevereiro 133.139 26.628 8.654 35.282 35.285
Março 147.205 29.441 9.568 39.009 36.889
Abril 142.104 28.421 9.236 37.657 38.082
Maio 148.301 29.660 9.640 39.300 37.369
Junho 146.541 29.308 9.525 38.833 36.205
Julho 143.045 28.609 9.298 37.907 37.135
Agosto 143.563 28.713 9.331 38.044 39.028
Setembro 145.185 29.037 9.437 38.474 38.858
Outubro 153.459 30.691 9.975 40.666 39.967
Novembro 144.923 28.985 9.420 38.405 39.515
Dezembro 153.889 30.778 10.003 40.781 40.246
13º salário 135.070 27.014 8.780 35.794 33.874
Total 1.883.094 376.619 122.401 499.020 485.017

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

por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstra-
ções contábeis, consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

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

para isenção de contribuições para seguridade social.
Essas alterações não acarretaram em incidências destas contribuições sobre as operações da Entidade, por

atender, integralmente aos novos requisitos que lhe permitem a totalidade das isenções.
A Entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação

no seu resultado. Aplica integralmente no país, os seus recursos e superávits na manutenção dos seus objetivos
sociais.

15. Gratuidades
A Entidade atende aos requisitos que caracterizam as entidades de finalidade de assistência social oferecendo,

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