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Começou cedo a movimentação
nas imediações do Ginásio Munici-
pal de Esportes de Jaboticabal. Fa-
mílias chegavam com grande expec-
tativa em torno do sorteio das 528
unidades habitacionais conquistadas
por meio do programa federal Mi-
nha Casa, Minha Vida e operaciona-

Prefeitura sorteia 528 unidades habitacionais
Famílias acompanharam o sorteio realizado no Ginásio Municipal de Esportes

lizada pela Prefeitura de Jaboticabal
por meio de um trabalho conjunto
entre várias das suas secretarias.

Os atendimentos começaram às
15 horas. Os participantes retira-
ram as fichas e depositaram nas
três urnas (geral, idosos e defici-
entes). Todo o sorteio foi fiscali-

zado pela própria população, con-
ferindo transparência e legitimida-
de ao processo. “Estou muito fe-
liz por participar desse momento.
É recompensador ver a alegria nos
olhos das pessoas que conquistam
o sonho da casa própria”, afirma
o prefeito Raul Girio.

Na esfera do dia a dia impulsione
pensamentos positivos e colha a

eficácia da plenitude

Use a capacidade para armazenar a
inteligência e aprecie a compreensão, a

resignação e a caridade

Questione os erros na retrospectiva da
vida, use o perdão e alcance os

espetáculos da fraternidade

“Divulgamos as listas dos par-
ticipantes do sorteio na última se-
mana. A organização tomou todos
os cuidados para garantir a trans-
parência de todo processo. Ago-
ra, os nomes serão encaminhados
para a Caixa Econômica Federal,
que vai checar os documentos de

cada um dos contemplados”, afir-
ma a secretária de Assistência So-
cial, Eliete Travaine Lopes.

Localizado entre os bairros
Vale do Sol e Solar Corintiano, no
Barreiro, os dois condomínios -
 Vida Nova I e II - são compostos
por casas assobradas. “Estou mui-

to feliz. Moro de favor na casa que
era da minha mãe. Agora terei o
meu cantinho para cuidar dos
meus filhos”, afirma a sorteada
Creide dos Santos.

A expectativa é que os dois con-
domínios sejam entregues até o
final do ano.



Arnaldo Jardim é Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Esta-
do de São Paulo

José Fernando Stigliano

Redação, Administração e DEPARTAMENTO COMERCIAL: Avenida Ge-
neral Osório Nº 218 - Jaboticabal/SP - CEP: 14870-100

e-mails: contato@jornalagazetajaboticabal.com.br

agazeta@asbyte.com.br

Fone: (0xx16)  3202.2636
http://www.jornalagazetajaboticabal.com.br/
Editoração Eletrônica - Impressão em Off-Set - Fotolito
Impresso na Gráfica: 1ª PÁGINA - São Carlos/SP - Interpress Comunicações Edi-

toriais Ltda. - CNP Nº 60.394.848/000l-74 - Avenida São Carlos Nº 1.799 -  Telefone:
(16) - 3373-7373 - Departamento Comercial GIAN -.

Representante em São Paulo: RGD Comunicação S/C Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Bairro Santana
CEP: 02036-022 - Fone: (011) 2971-1000
Distribuído nas cidades: Jaboticabal, Guariba, Monte Alto, Bebedouro, Ta-

quaritinga, Taiuva,  Taiaçu, Vista Alegre do Alto, Cândido Rodrigues, Fernando
Prestes, Pradópolis, Barrinha, Pontal, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Dumont,
Américo Brasiliense.

Matérias e/ou artigos assinados não representam necessariamente a nossa opi-
nião, sendo responsabilidade de seus autores.

EXPEDIENTE

Diretor: Gustavo Roberto T. Scandelai - Mtb nº 33.489
Jornalista: José Roberto Scandelai - Mtb nº 33.487

Empresa Jornalística Scandelai & Scandelai Ltda-ME
Inscrita no CNPJ sob o nº 07.146.355/0001-32
Inscrição Municipal nº 109562

Por  Monsenhor Jonas Abib

Pr. Anastácio Martins

A  GAZETAPÁGINA 02 SÁBADO,  28  DE MARÇO  DE 2.015

P/ HELDER F. SIMURRO

P/ Maria Cappatto

P/ PROFESSOR BENÊ

Um casal não precisa concordar em
tudo, nem ficar junto todo o tempo. In-
teresses diferentes devem ser respeitados
e até incentivados, pois enriquecem a
relação. Quando um parceiro insiste em
transformar o outro, pressionando-o
com freqüência, acaba por deixá-lo ten-
so e desconfortável. Afinal, queremos ser
amados como somos.

Ninguém é perfeito, por isso é fácil
criticarmos nossos parceiros. Um atraso,
um pouco de sal a mais na comida, o es-

Criticas e cobranças não mudam o  parceiro...
quecimento de alguma coisa que precisa-
va ser comprada, querer muito ou pouco
sexo, ser bagunceiro ou arrumado demais,
tudo é motivo para reclamarmos e exigir-
mos mudanças. No fundo, queremos mol-
dá-los ao nosso próprio jeito de ser. Mas é
bom refletir um pouco sobre até que pon-
to isso pode funcionar.

Claro que quanto mais parecido for o
casal, menos pontos de atrito terá. Mas
muitos parceiros têm gostos diferentes e,
aí sua única alternativa de entendimento
é aprender a fazer concessões.

Temos um ideal romântico do casa-
mento pelo qual imaginamos os casais jun-
tinhos o tempo todo. Pensamos que casar
ou ter alguém é uma forma de preencher
nossas carências, nosso medo da solidão.
Mas as pessoas têm necessidades diver-
sas e muitas vezes precisam ficar sós. Aí é
que começa a confusão. Alguns parceiros
se ressentem se o outro reivindica um tem-
po apenas para si. Ficam desesperados e
cobram a sua presença. Tal comportamen-
to mostra insegurança e medo de perder, e
em vez de atrair, prender, provoca o efei-
to oposto: a pressão afasta a pessoa que se
cansa de ser cobrada. Há no limite quem
chegue a proibir o parceiro de se dedicar
a uma vocação ou hobby. Exige que faça
uma opção: “Ou o balé ou eu”, “ou  o  fu-
tebol ou  eu”. No fundo, o temor é de que

o ser amado, ao se apaixonar por um pro-
jeto ou desenvolver-se profissionalmente,
passe a desprezá-lo ou desprezá-la.

No filme Mentiras Sinceras, do dire-
tor Julian Fellowes (57), o marido pergunta
à mulher por que o traiu. A conversa é mais
ou menos assim: “Sou por acaso cruel,
descortês, ou ele é melhor do que eu? É
mais bonito, mais rico, um amante mais
eficiente?”, ele pergunta. Ao que a mu-
lher responde: “Não é nada disso. É só
porque é mais tranqüilo estar com ele. Não
exige nada de mim, além do amor.” O
marido retruca: “E isso é bom?” A mulher
responde: “Você é cheio de critérios, de
certezas. Eu sempre o desaponto. Vivo ten-
sa, com medo de fazer alguma coisa erra-
da”.

As exigências, as tentativas de mudar
o parceiro ou a parceira por intermédio de
críticas têm o efeito oposto. No mesmo
filme, o marido ainda pergunta: “Você me
disse que não iria mais vê-lo, mas foi. Por
quê?” E a mulher diz: “Eu estava mentin-
do. Você exigiu que eu respondesse o que
você pretendia e eu respondi.”

Quando estamos com alguém que nos
recrimina, nos critica e diz a todo momen-
to que estamos errados, nosso corpo entra
em tensão. Ao contrário, carinho e elogi-
os têm o poder de nos relaxar, dão vonta-
de de chegar perto, de nos entregar. Pode-

mos fazer a experiência. Se apertarmos os
músculos, franzirmos os olhos, cerrarmos
os dentes e em seguida soltarmos, ficando
relaxados, vamos sentir a diferença. O que
é mais agradável, tensão ou relaxamento?
Tentando segurar nosso parceiro e exigin-
do sua presença só conseguimos que ele
se afaste cada vez mais de nós.

O casal, além de uma vida em comum,
deve ter interesses individuais, cada um
desenvolvendo seu potencial e sua criati-
vidade. Isso enriquece a relação. Se um
gosta de pintura e o outro de dança ou de
matemática, pode ser enriquecedor trocar
conhecimentos, informações. Quem tem
interesses próprios não vai ficar exigindo
a presença constante do outro, nem per-
der tempo fazendo críticas. Quando fica-
rem juntos, um vai colaborar para o enri-
quecimento cultural e psíquico do outro e
não sobrará tempo para mesquinharias
como “você sempre…” ou “você nun-
ca…”

Sugiro aos casais que se amam que
deixem o outro livre para ser quem real-
mente é. Quanto mais usar seu potencial,
mais alegre e relaxado ficará. A vida fora
de casa, no trabalho, já é difícil e estres-
sante. O lar deve ser o lugar onde pode-
mos deixar de lado as convenções, saben-
do que nosso companheiro ou nossa com-
panheira nos ama como somos, sem qual-
quer tipo de recriminação.

Outro Dia o telefone tocou e uma
amiga avisou que seu pai havia mor-
rido. O telefone de cada ser humano
é veículo de alegres e tristes notícias.
Não há como transformar o curso dos
acontecimentos.

Outro Dia um Filósofo terminou
seu artigo na Folha de São Paulo com
uma frase : “Cada Morte é como se
fosse a primeira Morte no Mundo”. E
essa máxima pode ser motivo de re-
flexão ou de dúvida para quem a lê.

Outro Dia pelos cinemas paulista-

Reflexão  - Outro Dia
nos foi exibido um filme, em que  uma
das cenas tocou a quem o assistiu : o
Carteiro entregou um telegrama e se
percebeu pelo olhar da personagem
que era a notícia da Morte do seu fi-
lho na guerra.

Outro Dia uma foto do grande Co-
mandante norte americano, na  Segun-
da Guerra Mundial, o General Eise-
nhower, falando para soldados mo-
mentos antes de uma ação da qual
muitos não voltariam, reportou muita
gente àquele momento crítico da His-

tória.
Outro Dia me lembrei do meu pai

morto e eu sozinho junto ao corpo no
Necrotério do Hospital. Quantos já
não viveram uma situação semelhan-
te.

Outro Dia me dei conta da trans-
cendência do nosso Trabalho: estar
junto daqueles que a Morte de alguém
surpreendeu, imobilizou, calou, ins-
talou uma Dor imensa no fundo da sua
alma. E o Voluntário Ouviu, Acolheu,
Recebeu-o com a amorosa Compre-
ensão que é uma das características
do CVV.

Reflexão sobre texto do Voluntá-
rio Mondim / Boletim do CVV –

Jesus nos socorre em nossas tribu-
lações.

Quantos de nós estamos afastados
do Senhor por uma fina membrana? E
somos nós que precisamos romper com
essa distância d’Ele.

Jesus nos socorre em nossas tribu-
lações. Ele desce até nossas misérias
para nos levantar, derrama o azeite pri-
meiro, que é o próprio Espírito Santo,
que vem curar as nossas feridas, e nos
coloca em Seus ombros e nos leva para
hospedaria, que é a Sua Igreja. Para os
cuidados, Ele deixa dois denários: a
Palavra de Deus e a Eucaristia. E ainda
promete que o gasto a mais, quando Ele
voltar em Sua  vinda gloriosa, será pago
de forma justa àquele que cuidar dos
Seus.

Seu irmão,

Volte-se para o Senhor mesmo na tribulação

Quem não vem pelo amor, vem pela
dor. Somos eternos em espírito.

A cultura adquirida  nos leva a um
mundo melhor.

FORA DA CARIDADE NÃO  HÁ
SALVAÇÃO. O que nos dificulta é a ig-
norância.

Temos que amar para perdoar.  A hu-
mildade é uma qualidade maior do espíri-
to, que vence o orgulho. A VERDADE
nasce  quando vencermos  a ignorância  e
fazermos nascer a sabedoria, como luz
para iluminar  os caminhos ao entendi-
mento das leis de DEUS  E O AMOR DE
JESUS.

A responsabilidade de nós está em ser-
mos construtores de um mundo que nos
leve a caminhos seguros, vividos e alicer-
çados pelo amor. Temos que trabalhar  com

PRECISAMOS  ESTUDAR E APRENDER PARA  EVOLUIR

olhos do coração, a humildade da felici-
dade, a fé do poder, a esperança no tem-
po, a caridade vencendo o orgulho. Tudo
nasce para sermos vencedores  de nós
mesmos, dentro da reforma íntima.

 EVOLUÇÃO A CURTO E A LON-
GO PRAZO

Evolução, crescimento  lento e progres-
sivo, no amadurecimento espiritual que
nos leva a galgar elevados degraus, den-
tro da hierarquia de valores.

 O tempo guarda saudades e lembran-
ças de outra vidas do passado, para o pre-
sente, vindas do livro eterno da felicidade
e do amor, trazendo acontecimentos, re-
vivendo recordações, nas ligações do on-
tem, hoje e do sempre.

Um  mundo não é igual a outro, o mes-
mo acontecendo com as vidas, que são di-
ferenciadas pela ações e reações. Nasce-
mos para juntarmos direitos e deveres nas
vidas sucessivas, nas operações entre dois
mundos, entre dois planos.

 Seremos mensageiros da BOA NOVA,
pioneiros das mudanças, num ciclo das
diferentes condições de vidas, que passam
de uma época para outra, dentro de um
sistema criado por DEUS, levando em
consideração o KARMA coletivo ou indi-
vidual.

Tudo muda com o tempo, transforma-
ções, mudanças por necessidade de evo-
lução, a curto e a longo prazo.

A FÉ, A ESPERANÇA E A CARIDA-
DE SÃO LUZES DE AMOR.

Para você ser uma pessoa cheia de ale-
gria, basta ser cheio do Espírito do Santo.
Foi assim que aconteceu com os discípu-
los de Jesus. Quando Jesus foi para o céu

CHEIO DE ALEGRIA
preparar lugar para nós, Ele nós deixou o
Espírito Santo que é o nosso consolador,
(Conselheiro, Ajudador, Advogado, Inter-
cessor, Fortalecedor, Companheiro e Ami-
go Fiel). E nos ajuda nas nossas fraque-
zas, porque não sabemos pedir como con-
vém (Romanos 8.26). O nosso Pai Celes-
tial, já preparou tudo para que a nossa ale-
gria seja completa. Ele não quer ver ne-
nhum de seus queridos filhos entristecido
com nada. Quando Jesus encontrava al-
guém chorando ou triste, imediatamente
Ele dizia: Não chores! Em outras palavras
Ele estava dizendo que o seu sofrimento
acabou. Jesus sempre tinha compaixão das
pessoas e procurava ajudá-las da melhor
maneira possível. Quando Jesus foi para
uma cidade chamada Naim, os seus discí-
pulos e uma grande multidão foram com
Ele. Quando Ele estava chegando perto do
portão da cidade, ia saindo um enterro. O
defunto era filho único de uma viúva, e
muita gente da cidade ia com ela. Quando
o Senhor Jesus a viu, ficou com muita
compaixão dela e disse: Não chores! En-

tão Jesus chegou mais perto e tocou no
caixão. E os que estavam carregando pa-
raram. Jesus disse: Jovem, Eu te digo:
Levanta-te. O jovem sentou-se no caixão
e começou a falar, e Jesus o entregou à
sua mãe. (Lucas 7.11). Que alegria e que
felicidade foi para aquela pobre viúva re-
ceber o seu único filho de volta. Ela não
tinha mais nenhuma esperança de ser fe-
liz na vida e tudo o que tinha havia aca-
bado. Ela iria ficar sozinha abandonada,
sem ninguém e nunca teria um neto para
segurar em seus braços, mas quando Je-
sus ressuscitou o seu filho, entregando ele
vivo, ela voltou a sonhar e a ser feliz no-
vamente. Eles agradeceram tanto o Se-
nhor Jesus que jamais deixou de glorifi-
car a Deus por esse grande milagre. Je-
sus também quer ressuscitar a sua ale-
gria e os seus sonhos, que um dia foi ti-
rado de você ou que você perdeu com o
tempo. Porque para Deus nada é impos-
sível, ainda que esteja morte viverá (João
11.25). Não importa há quanto tempo
você vem enfrentando este sofrimento na

sua vida, conjugal, sentimental, financei-
ra, ou seja ele qual for. Jesus tem todo o
Poder para transformar o seu sofrimento
em bênçãos. Apenas confie Nele de todo
o seu coração e entrega o teu caminho ao
Senhor, Ele sabe muito bem o que é me-
lhor para você. Deixe sua vida nas mãos
de Deus e tudo vai dar certo. Ele já nos
deu o Seu Santo Espírito para nos guiar
em todos os nossos caminhos aqui na
terra. Então vamos ouvir e obedecer a
sua voz que fala no íntimo do nosso co-
ração, dizendo: Aprendei de Mim que
sou manso e humilde de coração (Ma-
teus 11:29). Seja Cheio de Alegria (Es-
pírito Santo). Jesus disse: E tudo que
vocês pedirem em Meu Nome (Jesus) Eu
o farei, para que a sua alegria seja com-
pleta. Faça o seu pedido em nome do
Senhor Jesus e receba a sua benção. Esta
é a minha oração. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. Diáriamente
na GAZETA FM 107,9 das 05h30 às
06h30 e das 22h00 às 23h00 Seg. a Sex.

catedraldopovodedeus@hotmail.com
facebook
catedral_dopovodedeus@hotmail.com

É bom que o governo federal preste bem
atenção. Os brasileiros estão bastante pre-
ocupados com o presente e com o futuro. A
revelação está contida no índice de Confi-
ança do Consumidor (ICC) da Fundação
Getúlio Vargas (FGV) que teve nova que-
da e ficou abaixo do nível registrado du-
rante a crise financeira internacional de
2008-2009. Os cidadãos temem os riscos
conjunturais, como o de abastecimento de
água e de energia, mas estão realmente
apreensivos com a inflação, o mercado de
trabalho e a poluída atmosfera política.

É preciso decidir rapidamente sobre o

Na economia não há milagre
ajuste fiscal necessário para podermos ar-
rumar as contas do País e retomarmos o
crescimento, esse sim capaz de garantir e
promover o emprego e por em movimen-
to a economia. Mas que ninguém se en-
gane: o ajuste fiscal não é o elixir mila-
groso.

Depois de um período de instabilida-
de econômica e do fantasma da hiperin-
flação que corroíam os salários e eleva-
vam os preços dos alimentos e serviços,
até 1994, o Plano Real proporcionou a es-
tabilidade que impulsionou o desenvolvi-
mento e o planejamento das ações do Es-
tado. A bonança econômica mundial que
se sucedeu permitiu por mais de uma dé-
cada a manutenção do poder aquisitivo dos
trabalhadores e a segurança dos investi-
mentos aos empreendedores.

Há muito tempo tenho alertado para a
política econômica equivocada, fragiliza-
da pelo desprezo aos fundamentos bási-
cos que propiciaram a estabilidade alcan-
çada à duras penas pela sociedade brasi-
leira. Chamei atenção para a necessidade
de se promover reformas estruturantes –
tributária, trabalhista, previdenciária –
para recuperar o potencial da economia.
E o que se viu foram medidas pontuais a
determinados setores, sem visão de con-
junto, que só douraram a pílula e masca-
raram a crise.

Ao contrário do que apregoava com
soletrada falta de evidências a presidente
Dilma, o Brasil vivia momentos delicados.
Em parte por causa das incertezas interna-
cionais, com a previsão de menor cresci-
mento da China, a recuperação dos Esta-
dos Unidos e a situação de imobilismo na
Europa após a crise do euro. Em parte pela
política econômica descosturada, aleatória,
voluntarista e pouco transparente que o
governo federal apresentou à sociedade
desde o segundo desarranjo econômico.

Avançamos muito pouco na infraestru-
tura, não promovemos a reforma do siste-
ma tributário, a redução dos gastos públi-
cos ficou só na retórica e não fomos capa-
zes de aumentar a produtividade e a com-
petitividade. Como os desafios se acumu-
laram o governo federal, agora em novo
mandato, terá de desatar rapidamente os
nós que deu na economia.

Para o País voltar aos trilhos precisa-
mos de visão estratégica no planejamento
das ações macroeconômicas com uma
agenda microeconômica voltada ao incen-
tivo da produtividade da indústria e o es-
tímulo à agropecuária; o controle impla-
cável da inflação; uma política cambial
que acompanhe os movimentos reais da
economia; e uma política externa ampla e
soberana.

A manutenção da estabilidade precisa

ser a pedra de toque para a garantia do
desenvolvimento econômico e social. O
governo tem de agir para criar um ambi-
ente de confiança necessária aos investi-
mentos nas oportunidades que o Brasil
oferece ao mundo e aos seus cidadãos. Não
podemos retroagir no que diz respeito à
chamada economia de baixo carbono. Te-
mos que avançar na sustentabilidade equi-
librando avanço tecnológico, conservação
e novos processos produtivos.

Na área social, impõe-se o desafio de
realizar programas sociais verdadeiramen-
te emancipadores, que indicam uma por-
ta de saída para o fim da dependência da
ajuda financeira concedida sem nenhuma
contrapartida, com o aumento do acesso a
educação e saúde pública de qualidade.

Nos falta uma República em que o
Estado esteja a serviço da coisa pública e
o fortalecimento da cidadania seja a ra-
zão de ser da vida política. Não precisa-
mos de donos absolutos da verdade e nem
de atores únicos da nossa história. Para
ter futuro, o Brasil precisa valorizar as suas
instituições e hoje não há dúvida de que
elas estão ameaçadas. Devemos escolher
e seguir aqueles que têm compromisso
com a consolidação da democracia para
avançarmos com crescimento econômico
e social.

Arnaldo Jardim é deputado federal
licenciado (PPS-SP) e Secretário de
Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo

O Fundo Social de Solidariedade re-
cebeu na tarde do dia 23, a Comissão
Regional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável da Região de Ri-
beirão Preto para reunião extraordiná-
ria sobre a 5a Conferência Regional de
Segurança Alimentar e Nutricional Sus-
tentável – SAN, que neste ano, Jaboti-

Comissão Regional define detalhes para 5a Conferência Regional
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável

cabal será a sede do evento. A Confe-
rência será realizada no dia 27 de maio.

Estiveram presentes representantes
das cidades de Jaboticabal, Ribeirão
Preto, Guariba, Santa Rosa de Viterbo
e Altinópolis. Jaboticabal esteve repre-
sentada pelo Fundo Social de Solidari-
edade, os departamentos de Alimenta-

ção e Transporte Escolar e Apeoesp.
“Toda a infraestrutura para Confe-

rência já foi definida durante a nossa
reunião. A região de Ribeirão Preto
está bem antecipada na organização e
já definimos, inclusive, o cardápio
para o almoço. Estamos trabalhando
muito para este evento, que contará

com uma ampla programação”, co-
menta Izilda Costa, conselheira esta-
dual e coordenadora regional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional.

A Segurança Alimentar e Nutrici-
onal tem como objetivo oferecer a to-
dos o acesso a alimentos de qualidade
e quantidade suficiente.

A homossexualidade na comunicação
social se transforma em caminho de
“bullying” gerando vítimas cruelizadas!

Hoje, no que se refere à sexualidade,
temos mais conhecimentos, nos libertamos
de tabus e fortalecemos o sentido de “fra-
ternidade”!

Em Cristo, Deus se fez humano para nos salvar!
Encontramos abordagens sensatas e

bem orientadas a lado de tendências de-
bochadas e desrespeitosas!

A igreja vive um tempo de renovação
com o papa Francisco! Ele critica uma
igreja ensimesmada, entrincheirada em
estruturas caducas, incapazes de acolhi-
mento fraterno, fechada, fora dos horizon-
tes divinos! Ele está consciente de que o
caminho de igreja é proclamar a palavra
divina de modo coerente com a realidade
humana!

Para se tratar corretamente da homos-
sexualidade é preciso ir além da leitura “ao
pé da letra”, deve-se ir aos “sentidos” con-
cretos das relações entre pessoas daquela
época!

Daí, muitas citações desconceitualiza-
das da bíblia e interpretações indevidas
que levam a uma extrema rigidez e cruen-
to ímpeto condenatório, donde a palavra
divina de Deus da vida ser transformada
em palavra morte!

Caminho de Cristo proclamado por
“Francisco”: Solidariedade! Para fazer
sobressair a profundidade do evangelho,
ou seja, Jesus Cristo, a palavra divina!

EDIVANIA MARIA POZOLLI FERNANDES-ME, torna pú-
blico que recebeu da CETESB a Licença Prévia de Instalação e
Operação Nº 52000135, válida até 27/03/2.018, para Produtos
diversos, fabricação de, à Avenida Jaime Ribeiro Nº 319, Santa
Lúzia, Jaboticabal/SP.
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Foram definidos os confrontos das
quartas de Final da UEFA Champions Le-
ague 2014/15, e nós trazemos para você
uma análise dos mesmos.

Paris Saint Germain e Barcelona se
reencontram novamente, assim como Atlé-
tico de Madrid e Real Madrid, que reedi-
tam a final da última edição no dérbi ma-
drilenho. De resto, o Porto encara o Bayern
de Munique e o Monaco a Juventus.

Confira a  nossa análise, e diga qual é
a sua opinião lá nos comentários!

Paris Saint-Germain x Barcelona
Como as bolinhas da UEFA gostam de

sortear este confronto. Será a terceira vez
que estas duas equipes se encontram em
uma etapa da Champions League em um
período de dois anos, e o segundo encon-
tro só nesta edição, já que dividiram a
mesma chave na fase de grupos.

O Barcelona é o favorito. Destroçou o
Manchester City na etapa anterior,  de, vá-
rios jogadores fantásticos, e especialmen-
te Lionel Messi. O argentino já mostrou
sua capacidade de decidir um jogo para o
PSG nas quartas da UCL 2012-2013,
quando tinha só 40% da sua condição fí-
sica para entrar em campo. Hoje, está vo-

Quartas de final da Champions
ando, parece muito bem fisicamente, e se
o seu futebol não for melhor do que o da
época das quatro bolas de ouro, me pare-
ce mais maduro.

O Paris Saint Germain vai se adaptan-
do cada vez mais à Liga dos Campeões, e
até mais rapidamente do que outras equi-
pes que também receberam investimento
estrangeiro recentemente, como o Man-
chester City. A classificação contra o Chel-
sea na fase anterior é do tipo que dá âni-
mo e pode fazer o time ganhar confiança
para a sequência do certame. Os três seto-
res do time tem muita qualidade e peças
de reposição qualidade, mas dá para os pa-
risienses lamentarem a expulsão injusta de
Ibrahimovic na partida da volta contra o
Chelsea, que o fará ficar de fora da parti-
da de ida contra o Barça no Parque dos
Príncipes. Ibrahimovic é um dos maiores
centroavantes da história do futebol, um
goleador para lá de letal, capaz de decidir
um jogo golaço ou de assistir a competên-
cia um companheiro para marcar. É do tipo
de jogador que é respeitado por qualquer
zagueiro,e já passou pelo Barcelona, se
tornando cada encontro entre ele e o time
Culé um espetáculo a parte. Menos mal

para o PSG que ele estará de volta para a
partida do Camp Nou.

Na primeira fase desta Liga dos Cam-
peões, o PSG derrotou o Barça por  3 x 2
no Parc dos Príncipes, enquanto no retur-
no, mais estruturado, o time blaugrana
derrotou a equipe p.

Num resumo, o Barcelona vive um
grande momento e carrega um certo favo-
ritismo, mas o PSG tem muita condição
desfazer frente. Serão dois jogaços, que
você não pode perder.

Porto x Bayern de Munique
O Bayern de Munique tem provavel-

mente o maior favoritismo de uma equipe
nesta fase. Os bávaros tem em potencial o
melhor elenco do mundo, e encaram um
Porto com camisa e potencial para surpre-
ender, no que deve gerar um bom confron-
to.

O Bayern de Munique possui o me-
lhor goleiro do mundo (Manuel Neuer), o
melhor treinador do Mundo (Guardiola),
e alguns dos melhores jogadores do pla-
neta (como Ribery, Robben e Müller),
além de contar com opções de sobra para
todos os setores e condições de atuar em
qualquer sistema, com qualquer proposta

de jogo. A proposta que mais agrada Guar-
diola é a de passe e posse, que vai se con-
solidando, cada vez mais junto ao elenco
nesta temporada.

Por falar em Robben e Ribery, eles sai-
ram lesionados da partida contra o
Shakhtar Donetsk nas oitavas, mas devem
estar inteiros para encarar o Porto.

O time de Lopetegui precisará fazer a
sua vantagem no Estádio do Dragão. Ata-
car o Bayern parece ser o melhor cami-
nho (O Wolfsburg fez isto, e deu certo).
Como o time do Porto já é ofensivo natu-
ralmente, deve ser um confronto para lá
de legal.

Real Madrid x Atlético de Madrid.
Menos de um ano depois da final de

Lisboa, Real Madrid e Atlético de Madrid

voltam a se encontrar na UEFA Champi-
ons League. É a quarta vez que uma final
será reeditada na edição seguinte, e nas
três ocasiões anteriores, sempre o campeão
foi quem levou a melhor.

Nenhuma das duas vive o seu melhor
momento, e ambos sofreram demais para
eliminar Schalke 04 e Bayer Leverkusen,
que nem são tidas como das equipes mais
fortes da europa, na etapa anterior. O elen-
co madridista é superior, mas nesta tem-
porada, os Colchoneros já levaram a me-
lhor na Supercopa da Espanha, elimina-
ram os merengues da Copa do Rei e ainda
venceram os dois jogos do Campeonato
espanhol, incluindo uma goleada por 4 x
0 no Vicente Calderón.

O componente Clássico e a consequen-

te rivalidade tornam quase imprevisível
cravar quem vai passar aqui. Outro con-
fronto excelente, que você não deve per-
der.

Juventus x Monaco.
A Juventus não era favorita contra o

Borussia Dortmund, mas se classificou
com relativa tranquilidade, especialmen-
te na partida de volta. Agora, é obrigada a
assumir o favoritismo contra o Monaco,
que não era o favorito contra o Arsenal,
mas mesmo assim avançou.

É esperado um Monaco bem fechado
no jogo de ida em Turim, apostando nos
contragolpes. Sem Paul Pogba, lesionado
e que pára por 50 dias, a Juve deve apos-
tar na qualidade de Tevez, que foi quem
fez a diferença contra o BVB.

BAYER DE MUNICHEM: Manuel Neuer, Tom Starke Lesionado, Pepe Reina, Marrocos Mehdi Benatia, Jérô-
me Boateng, Holger Badstuber, Rafinha, Philipp Lahm Capitão, Juan Bernat, David Alaba, Xabi Alonso, Thiago
Alcântara, Javi Martínez, Sebastian Rode, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry, Arjen Robben, Mario Götze,
Mitchell Weiser, Robert Lewandowski, Cláudio Pizarro, Sinan Kurt e Thomas Müller. (as legendas não estão na
ordem)

BARCELONA 2015: Marc-André ter Stegen, Claudio Bravo, Jordi Masip, Gerard PiquéMarc Bartra, Thomas
Vermaelen, Jérémy Mathieu, Martín Montoya, Douglas, Daniel Alves, Jordi Alba, Adriano, Sergio Busquets Capi-
tão, Javier Mascherano, Ivan Rakitic, Xavi Hernández Capitão, Andrés Iniesta Capitão², Rafinha, Sergi Roberto,
Pedro Rodríguez, Luis Suárez, Lionel Messi Capitão³  e Neymar. (as legendas não estão na ordem)

Jaboticabal estréia com vitória na Taça EPTV
Jogo aconteceu na última segunda-feira

FC DO PORTO: Helton, Fabiano, Ricardo Nunes, Andrés Fernández, Martins Indi, Maicon, Iván Marcano, Diego Reyes,
Danilo, José Ángel, Alex Sandro, Casemiro, Héctor Herrera, Rúben Neves, Yacine Brahimi, Colômbia Quintero, Evandro, José
Campaña, Espanha Óliver Torres, Ricardo Quaresma, Jackson Martínez, Cristian Tello, Hernâni, Adrián López, Ricardo Pe-

reira e Aboubakar. (as legendas não estão na ordem)

Por Tomazinho: A enciclopédia do interior

Elenco completo do Real Madrid: Casillas, Diego López, K. Navas, Pacheco, Rubén Yáñez, Arbeloa, Daniel
Carvajal, Derik, Diego Llorente, Fábio Coentrão, Hierro, Jaime Sánchez, Marcelo, Nacho, Pepe, R. Varane, Ser-
gio Ramos, Aguza, G. Bale, Illarramendi, Isco, J. Rodríguez, Javier Muñoz, L. Modric, Lucas Silva, Lucas Torró,
M. Ødegaard, Marcos Llorente, Medrán, S. Khedira, T. Kroos, Cristiano Ronaldo, J. Hernández, Jesé Rodríguez,
K. Benzema e Raúl de Tomás. (as legendas não estão na ordem)

Juventos da Itália 2015: Bufon, Evra, Bonlutti, Lichisteiner, Marquisio, Pirlo, Vidal, Teves e Liorent

Time oficial do Paris Saint Germain 2015 Salvatore Sirigu, Gregory van der Wiel, Marquinhos,
Thiago Silva, Maxwell, Marco Verratti, David Luiz, Blaise Matuidi, Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimo-
vic, Edinson Cavani e  Javier Pastore. (as legendas não estão na ordem)

Atletico de Madrid 2015 - Miguel Ángel Moyà, Jan Oblak, Bernabé Barragán Maestre, Diego Godín,
Guilherme Siqueira, Cristian Ansaldi, Jesús Gámez, Juanfran, Miranda, José María Giménez, Lucas,
Mario Suárez, Tiago, Koke, Antoine Griezmann, Raúl García, Arda Turan , Gabi, Saúl Ñíguez, Cani,
Mario Mand•ukic, Raúl Jiménez, Fernando Torres e Héctor Hernández. (as legendas não estão na
ordem)

Jaboticabal venceu Ta-
quaral na estréia da Taça
EPTV por 2 a 1. Os gols
foram marcados pelo pivô
Poto. A partida aconteceu
no Ginásio Municipal de
Esportes.

 O resultado não refle-
tiu o que aconteceu no
jogo. Foram diversas opor-
tunidades de gols e feliz-
mente dois foram conver-
tidos. “Nossa meta é ga-
rantir a classificação para
a próxima fase da compe-
tição”, afirma o presiden-
te da Fundação de Ampa-
ro ao Esporte (FAE), Sa-
muel Cunha.

Pratas da casa – Jabo-
ticabal vem investindo nas
categorias de base. As es-
colinhas de massificação
atendem crianças de diver-
sos bairros da cidade.
Grande parte dos atletas da
equipe principal começou
nas categorias de base da
FAE. “Com o passar dos
anos, a tendência é que,
cada vez mais, o time fi-
que mais competitivo”, fi-
naliza Cunha.
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JOSÉ AUGUSTO DE PAULA

GRANDE CRUZADA DE ES-
CLARECIMENTO

- A TERCEIRA VISÃO – ANO III
DA NOVA ERA

Sobre a Pluralidade dos Mundos –
Tudo no Universo é Vida, temos infor-
mações oriundas do Comandante de um
Disco Voador, que diz não ter nome no
sentido que nós aplicamos. No planeta
dele, os nomes são um retrato do caráter
do indivíduo. Através dele conhecemos
as virtudes e defeitos de uma pessoa,
mesmo muito desconhecida. Trata-se de
uma combinação de sons, para nós inin-
teligíveis, que um não tem igual ao ou-
tro, pois hoje ele tem um nome, amanhã
ao se tornar mais sábio ou melhor, pas-
sará a ter outro. E assim sucessivamen-
te. Esse Ser vem dos satélites de Júpiter,
que tanto pode ser de Ganimedes como
de IO.  Diz ainda que de onde vem pode
ser como nós, tanto podendo residir em
São Paulo, como em Santos ou Guarujá
ao mesmo tempo.

Antes de irmos para a transcrição
de alguns trechos exatamente focando
o título desta matéria, aproveitamos
para registrar aqui, um fato inusitado e
verídico. Aconteceu no dia 25 de De-
zembro de 2003, dia de Natal, no
NAAP-Núcleo Ascensional Amor ao
Próximo, cujas atividades foram desen-
volvidas no período de 1.999 até mea-
dos de 2.004, quando nessa reunião

OS HABITANTES DE VENUS, MARTE, URANO E OUTROS PLANETAS DO SISTEMA SOLAR

prestávamos um tributo à JESUS, re-
cebemos a mensagem de uma entidade
que não se identificou pelo nome, mas
sim, como sendo “Comandante de um
Disco Voador”. Mas, o incrível acon-
teceu algumas semanas depois quando
a Dra. Selma H. P. de Ávila despreten-
siosamente deu-nos de presente um raro
livro guardado a sete chaves que foi do
seu progenitor, cujo título é: “Contato
com os Discos Voadores”, edição de
1.957, cuja obra foi impressa nas ofi-
cinas da São Paulo Editora S/A. Esse
livro é um relato do diálogo havido
entre (pasmem) o Comandante do Dis-
co Voador e Dino Kraspedon!

Assim, transcrevemos alguns tre-
chos:

P - Quanto ao aspecto, quais as prin-
cipais diferenças que existem entre as
pessoas dos vários planetas?

R -  Não podemos dizer, por exem-
plo, que os homens de Mercúrio se-
jam altos ou baixos. Tem de tudo, como
vocês têm o pigmeu. Entretanto, sua
maior altura é de 1,60 m. Daí para bai-
xo. São tipos fortes, morenos, olhos
pequenos, imberbes, testa curta, nariz
bem feito, inteligentes, dinâmicos e
ágeis.

“Em Vênus já atingem tipos até
1,80m. São de várias raças, predomi-
nando o tipo claro. São finos de corpo,
mas são os que mais se assemelham aos
terrenos interna e externamente. São di-
nâmicos, loquazes, bondosos e eminen-
temente místicos.

“Em Marte há duas raças funda-
mentais: uma loira e outra morena. A
raça loira é mais dócil e terna. A more-
na é constituída de seres baixos e vi-
vos. São os mais lépidos do sistema
planetário.

“Júpiter não tem vida. Só nos saté-
lites. Mas a variedade é grande nesses
corpos celestes. Há desde homens que
atingem 1,40 m até seres liliputianos.
Mas vivemos numa mesma família. Os
seres pequenos são em maior número.

“Em Saturno também não há vida.
A sua falta de atmosfera faz que a sua
superfície seja crivada de meteoritos.
Só dois satélites são habitados. Mas alí
os homens são inteligentes e bondosos.
Têm suas naves interplanetárias, mas
poucos atravessam os espaços. São cri-
aturas quase inexplicáveis para vocês,
porque nunca morrem. Tem o que po-
díamos dizer o corpo da ressurreição.
Nunca cometem qualquer mal. Entre-
tanto, são materiais. São homens de
estatura elevada, de olhos grandes e
magnéticos. Nem nós compreendemos
toda a sua sabedoria. São enigmáticos.

“Em Urano e Netuno os homens
são muito parecidos. São altos e mus-
culosos, corpo redondo, olhos grandes,
cabeça muito desenvolvida. O funcio-
namento orgânico difere dos demais.
Não se alimentam de substancias pesa-
das como nós outros, mas se nutrem de
líquidos ou gases. O sangue é diferen-
te. (...)

“Os homens da Terra erram muito,
e este planeta é considerado o centro
do mal. Mas os seus habitantes ainda
estão na infância, no alvorecer da vida
inteligente, a não ser uma pequena eli-
te que aqui aporta com finalidades de
ensino. Por isso DEUS “castigará” a
humanidade terrestre, mas com medi-
da, sem expulsar o planeta do sistema
solar. Apenas evacuará os que não se
ajustam numa ordem elevada, deixan-
do sobre sua superfície um resto e será
parecido com os habitantes dos satéli-
tes de Saturno. (...)

P. Segundo posso depreender das
suas afirmações, de que restará na Ter-
ra uma humanidade parecida com os
habitantes dos satélites de Saturno, pos-
so então interpretar que os seres terres-
tres serão modificados?

R. - É exatamente isso que eu quero
dizer. O ser terrestre atingiu um ponto
máximo na sua escala. Sua inteligên-
cia não pode ir além dos sentidos nor-
mais.

“Vocês falam em evolução bi-
ológica, mas vejamos se isso é verda-
deiro. (....)  Enquanto a inteligência
atingiu um alto grau, o corpo foi aco-
metido, e continuará com mais intensi-
dade, por moléstias estranhas. Houve
nesse caso um fenômeno de regressão
física e uma evolução mental.

“É que a raça terrena atingiu o
ponto em que deve desaparecer. As ra-
ças são como um homem: têm a sua
infância, adolescência, maturidade,
decrepitude e morte.

“Também o corpo atual, se per-
manecesse como está, não daria opor-
tunidade para que a inteligência desa-
brochasse ainda mais. A técnica e a ci-
ência humanas atingiram um estágio tão
avançado que os seus cálculos já não
podem mais ser resolvidos pelo cére-
bro, mas carecem de máquinas. ORA,
SERIA A FRIA MÁQUINA SUPERI-
OR AO ESPÍRITO? NÃO.

“É preciso, então, que uma nova
raça apareça na Terra. Será constituída
por seres, cujo cérebro tenha capaci-
dade suficiente para compreender os
problemas complexos que mais e mais
assediam o progresso. Terão esses cor-
pos capacidade para darem mais um
salto no longo caminho da sabedoria.

Nota: As informações acima rela-
tadas têm pleno sentido e alguma ra-
zão de ser, pois hoje sabemos e infor-
mo que nosso DNA está aumentando
sua capacidade de operação em torno
de 33% para 36% e vai chegar aos
44%, mas só uma ínfima parcela de
pessoas, inclusive cientistas, sabem
disto. Oportunamente abordaremos
esse assunto.

LUZ & PAZ
JOSÉ AUGUSTO DE PAULA
Afirmação dos Anjos: “Estou des-

pertando e evoluindo para aspectos
grandiosos meus e de minha vida. En-
quanto eu evoluo, o mesmo acontece
com a maneira com que eu sinto e vejo
o meu mundo.”

Um grupo de amigos de Jaboticabal denomina-
do “AMIGOS SOLIDÁRIOS” tomaram a inicia-
tiva de fazer um trabalho de ação solidária diante
da constatação da situação atual de dificuldade
financeira da Entidade ABC DOWN DE JABO-
TICABAL, promovendo a Festa Beneficente BOI
SOLIDÁRIO que será realizada na Estação de
Eventos Cora Coralina no dia 03 DE MAIO DE
2015 às 11h30 a um valor de R$ 50,00 o ingresso,
onde será servido um almoço com arroz, feijão,
mandioca,  farofa e vinagrete e o boi no rolete.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços 01/2.015. Objeto: Aquisição de 02 (dois) módulos fixos e 14 (catorze) armários de segurança conforme especifi-
cações constantes do Termo de Referência. O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câmara Municipal de Jaboticabal,
sito a Rua Barão do Rio Branco, 765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30
horas ou pelo site www.camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data final para cadastramento: 20/04/2.015 até as 11:00 horas.
Data da sessão de abertura das propostas: 23/04/2.015 as 15:00 horas.

 COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PORTARIAS DO MÊS DE MARÇO

PORTARIA – RH – Nº 012, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – Nº 013, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – Nº 014, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – Nº 015, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – 016, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Revoga a concessão de que trata a portaria nº 30/2011.
PORTARIA – RH – Nº 017, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – Nº 018, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – Nº 019, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Função Gratificada a funcionário público efetivo do Legislativo.
PORTARIA – RH – Nº 020, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Licença Prêmio em gozo.
PORTARIA – RH – Nº 021, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Licença Prêmio em Pecúnia
PORTARIA – RH – Nº 022, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Concede Licença Prêmio em Pecúnia
PORTARIA – RH – Nº 023, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Nomeia Diretor do Departamento de Administração.
PORTARIA – RH – Nº 024, DE 09 DE MARÇO DE 2015  - Nomeia Diretor do Departamento Jurídico.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
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Autor: Bala de Prata.

Sou um homem marca-
do pela traição.

Não é fácil enfrentar
uma nova relação.

Tenho que dedicar mui-
to para tirar
essa desilusão.

Vamos juntos construir
um novo amor para o meu
coração!!!

Ooo, vichiii, vichiii, vichee!!!
Ribeirão Preto sediou, nos dias 20 e 21

de março, a 30ª Exposição Interestadual do
Cavalo Árabe e a Copa Brasil de Criado-
res, promovidas pela ABCCA (Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe).
A UCBVET Saúde Animal, laboratório ofi-
cial do evento, recepcionou os cerca de
1.000 criadores e expositores nas pistas do
Haras Manoel Leão. A programação foi
encerrada com um jantar no Hotel JP, que
reuniu 200 associados, para o tradicional
Leilão de Coberturas e entrega de prêmios
aos Melhores do Ano de 2014.

Sobre a UCBVET Saúde Animal – A
indústria de medicamentos veterinários
possui, atualmente, em seu portfólio, mais
de 50 produtos em 77 apresentações, for-
necidos para todo território nacional e
diversos países. Sua equipe é composta
por profissionais altamente qualificados,
que incluem médicos veterinários, farma-
cêuticos, químicos, biólogos e zootecnis-
tas. Suas linhas compreendem medica-
mentos veterinários de ação terapêutica
(hormônios, anti-inflamatórios, analgési-
cos, antitóxicos e reconstituintes orgâni-
cos), antiparasitários (endectocidas, en-
doparasiticidas e ectoparasiticidas) e an-
timicrobianos. A companhia possui labo-
ratórios em Jaboticabal e uma unidade
de negócios em Ribeirão Preto, ambas no
interior do Estado de São Paulo. Uma das
mais tradicionais empresas do segmento
no Brasil, a UCBVET Saúde Animal fa-
brica medicamentos para animais de pro-
dução (bovinos, bubalinos, suínos, ovi-

Exposição do Cavalo Árabe reúne 1.000 pessoas no Haras Manoel Leão

nos, caprinos, equinos e aves) e de com-
panhia (cães e gatos) desde 1917, quan-
do foi criada pelo italiano João Brunini.

Conquistando um espaço cada vez maior
nos mercados nacional e internacional,
a indústria está entre as 10 melhores em-

presas do setor, segundo o 10º Anuário
do Agronegócio, editado pela revista Glo-
bo Rural.

A cirurgia é uma das modalidades de
tratamento mais antigas da Medicina Ve-

Cirurgia reconstrutiva pode garantir qualidade de vida a animais acidentados
terinária. Os procedimentos mais realiza-
dos, hoje, no Brasil, são as do sistema re-
produtor – a chamada castração. No en-
tanto, outras áreas também têm ganhado
destaque, como é o caso das reconstruti-
vas. “Essa intervenção é realizada para
reparar ou reconstruir uma área do corpo,
que tenha sido danificada ou destruída por
um acidente, doença ou aparecimento de
tumores. Fazendo uso dessa técnica, a
morbidade dos pacientes é bem menor e
os resultados estéticos, a qualidade de vida
e o bem-estar também são melhores”, afir-
ma Karina Gabarra, médica veterinária da
UCBVET Saúde Animal.

Um caso de cirurgia reconstrutiva que
ganhou repercussão na mídia foi o do poo-
dle Cupcake, que teve duas patas ampu-
tadas após um atropelamento em 2014.
Depois da operação e sucesso na recupe-
ração, o animal ganhou, de sua dona, um
perfil no Instagram, no qual são publica-

dos, diariamente, vídeos e fotos do cão.
Atualmente, ele possui cerca de 1.800 se-
guidores na rede social, que admiram o
exemplo de superação após ter voltado a
se equilibrar, correr e brincar. “As técni-
cas cirúrgicas têm evoluído bastante e con-
tribuem para o aumento da expectativa de
vida dos animais, pois facilitam o retorno
a suas atividades após o tratamento”, res-
salta Karina.

Simpósio
O assunto é uma preocupação cada

vez maior dos médicos veterinários.
Uma das alternativas encontradas pelos
profissionais são as especializações. O
Centro de Convenções da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista), câmpus de
Jaboticabal, recebe, até o dia 29 de mar-
ço, o 3º Curso e o 1º Simpósio Inter-
nacional de Cirurgia Reconstrutiva
em Cães e Gatos. O evento reúne pa-
lestrantes nacionais e internacionais que

abordarão temas como planejamento de
operações, correção de defeitos de pala-
to (céu da boca), análise de casos clíni-
cos, entre outros. Outras informações
poderão ser obtidas no endereço
www.funep.org.br.

Empresa apoiadora do evento, a UCB-
VET recepcionará os participantes e terá
um estande para apresentação de seu por-
tfólio, além de sortear kits com produtos
da marca. Entre os brindes estará o Po-
madol®, medicamento anti-infeccioso e
cicatrizante para casos de ferimentos an-
tigos ou recentes. “A preocupação com os
cuidados no pré e no pós-operatório é um
fator preventivo de possíveis complica-
ções. O produto contém, em sua formula-
ção, substâncias que impedem a reprodu-
ção de bactérias, ajuda na cicatrização e
proporciona alívio sobre a dor e a cocei-
ra”, conclui a médica veterinária Karina
Gabarra.

MODELO COMERCIAL
Gustavo Chicarelli (32), é um rosto

conhecido em grandes comerciais de TV
a nível nacional. Seu corpo trabalhado
em 1,81 de altura e seu currículo cheio
de trabalhos de grande peso, é de dar
inveja em muita gente. Ele já estrelou
campanhas para Chocolates Garoto,
Banco Caixa Econômica, Bradesco,
Banco do Brasil, Chocolates Brasil Ca-
cau, Itaipava, Vanish,  Yamaha, Chevro-
let,  Sky, Sakê Jundaiti, além disso é o
Ator Fitness Principal da Polishop. Já po-
sou para várias revistas, entre elas foi
capa da Mens Health, sem falar que ele
já foi até contratado pela emissora de te-
levisão rede Record, trabalhando no pro-
grama dominical da Ana Hickman (Tudo
é Possível). Gustavo também tem o títu-
lo Fitness Brasil 2010 e atualmente, além
de estar com uma agenda bombando. O
talentoso  iniciou um programa na inter-
net conhecido como “Culinária Saudá-
vel, que por sinal está dando muito cer-
to. Sagitariano, com veias italianas, o
belo é natural da cidade de Ribeirão Pre-
to-SP, mas vive na capital, São Paulo.

O que será que vem pela frente? su-
cesso com certeza!

Vamos ficar de olho nele!

MIRELA  BUZOLI  GOMES... você estará completando mais uma
primavera dia 30/03.  Desejamos que todos os seus sonhos se reali-
zem. Parabéns pelo Aniversário!

Ricardo André Damato...  que o dia 31/03 seja somente seu. Dese-
jamos muitas paz, conquistas e sucesso! Felicidades!

ABEL  ZEVIANI, a  vida é um milhão de novos começos, movi-
dos pelo desafio sempre novo de viver e fazer todo sonho brilhar.
Feliz  Aniversário dia 01/04! Felicitações da esposa FÁTIMA  e a
Filhinha ISABELI DONADON ZEVIANI.

MURILO BOARINI... parabéns pelo aniversário dia 02/04. Que
cada dia haja muitas felicidades, amor e paz.

Neste dia 28/3 (sábado), a Legião da
Boa Vontade promove a abertura do 13º Fó-
rum Internacional dos Soldadinhos de
Deus, da LBV. A solenidade será realizada
em várias cidades do Brasil e do exterior, e
será protagonizada pelos próprios Solda-
dinhos de Deus, como são carinhosamente
chamadas as crianças na Instituição.

A programação contará com rodas de
conversa, debates, dinâmicas, jogos, apre-
sentações teatrais, coreográficas e musi-
cais, painéis temáticos e mostras culturais.
O ponto alto da cerimônia será a mensa-
gem fraterna e ecumênica dirigida à garo-
tada e suas famílias pelo diretor-presidente

Crianças falam sobre Amor Fraterno
da LBV, José de Paiva Netto, a ser trans-
mitida neste dia 28/3 (sábado), pela Su-
per Rede Boa Vontade de Comunicação.

O evento inaugura uma série de ativi-
dades e reflexões sobre o tema “O Amor
Fraterno sempre vence!”, pelo período de
um ano (até março de 2016). Essas ações
ocorrerão nos Centros Comunitários de
Assistência Social e nas escolas da LBV,
assim como nas Igrejas Ecumênicas da
Religião de Deus, do Cristo e do Espírito
Santo, parceira na realização do fórum.

A temática foi escolhida pelas própri-
as crianças e apresenta como slogan
“Novo Mandamento de Jesus, a maior for-

ça do mundo!”, em referência aos trechos
que se encontram no Evangelho do Cris-
to, segundo João, 13:34 e 35; 15:7, 8, 10
a 17 e 9. A proposta é demonstrar, a partir
do exemplo de Jesus, que o Amor Frater-
no é o caminho para que a sociedade pos-
sa solucionar os problemas e construir um
mundo melhor para todos.

Sobre o evento
Foi de Paiva Netto a ideia de lançar o

fórum, com o objetivo de promover o pro-
tagonismo infantojuvenil, incentivando os
Soldadinhos de Deus a utilizar a criativi-
dade e a aprender a refletir sobre temas
atuais da sociedade, incluindo nessas
ações a vivência de valores éticos, ecu-
mênicos e espirituais. À época, destacou:
“Temos de mostrar que um pensamento

infantil é um pensamento que nos dá pers-
pectiva de um mundo melhor (...). As cri-
anças vão ter a oportunidade de mani-
festar-se (...) porque precisam aprender
a se defender (com Amor e inteligência,
alicerçados na Espiritualidade Ecumêni-
ca)”. De forma a contribuir com os pro-
pósitos do debate, ele recomendou aos
pequeninos que peçam inspiração a Jesus,
Patrono do evento.

Em Ribeirão Preto/SP, o 13º Fórum
Internacional dos Soldadinhos de Deus, da
LBV, ocorre a partir das 15 horas na Igre-
ja Ecumênica da Religião de Deus, do
Cristo e do Espírito Santo, localizada na
Rua Rio de Janeiro, 396 – Campos Elíse-
os. Outras informações pelo site
www.boavontade.com.



ASSOCIAÇÃO JABOTICABALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – AJEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretora Presidenta da Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura –
AJEC, Srª. Gislene Maria de Castro Martins Duarte, com a anuência da Diretora
Vice-Presidenta da entidade, Srª. Elaine Maria Martins Versiani, CONVOCA seus
associados a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 29 de Abril de 2.015, no endereço localizado à Rua Marechal Deodoro nº
649, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, sendo a primeira convocação para as
8:30h (Oito horas e trinta minutos) e eventual segunda convocação para as 9:30h
(Nove horas e trinta minutos), tendo como ORDEM DO DIA os seguintes assun-
tos: a) análise e votação da prestação de contas da Diretoria Executiva relativa-
mente aos exercícios sociais de 2.013 e 2014; b)  análise e votação da proposta de
orçamento geral da entidade elaborada pela Diretoria Executiva para os exercícios
sociais de 2015 e 2016; c) análise e votação do plano estratégico, plano de ação e
metas para os exercícios sociais de 2015 e 2016 elaborado pela Diretoria Executi-
va; d) eleição dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e
do Conselho Fiscal para o biênio 2015/2016. A Assembléia Geral Ordinária não
será instalada, em primeira convocação, sem a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados com direito a voto, sendo que em eventual segunda convocação a As-
sembléia será instalada com a presença de qualquer número de associados. Para a
aprovação dos temas constantes da pauta da Assembléia Geral Ordinária é exigido
o voto favorável da maioria dos associados presentes.

Obs. O presente edital e sua publicação são realizados apenas para efeito
de cumprimento de formalidades previstas no estatuto da entidade, em razão
dos associados já terem sido cientificados da data e horário dessa Assembléia
Geral Ordinária.

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS DUARTE
Diretora Presidenta da A. J. E. C.

Ciente e de acordo:

ELAINE MARIA MARTINS VERSIANI
Diretora Vice-Presidenta da A. J. E. C.

Razão Social: Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura
CNPJ: 45.337.425/0001-29

Inscrição estadual: Isento - Inscrição Municipal: 104.391

Endereço: Rua Floriano Peixoto, n º 839/873 - Centro
Jaboticabal/ SP - CEP - 14.870-370 - Fone: (16) 3209-1800

A Secretaria Municipal de Saú-
de está atenta à necessidade de
agilizar cada vez mais os exames
solicitados e, neste sentido, insta-
lou o Mamamóvel no Centro de
Saúde, para a realização de 100
exames pré-agendados.

As mamografias começaram a
ser feitas na quarta-feira, dia 25, e
prosseguiram até dia 27. Os exa-
mes são voltados às mulheres com
menos de 50 anos e com mais de
59 anos, uma vez que as que tem
entre 50 e 59 anos têm um pro-
grama próprio de atendimento.

A secretária municipal de Saú-
de, Renata Assirati, lembra que
tanto para exames quanto para
consultas é imprescindível que os
pacientes não faltem. “É muito
importante não faltar porque pa-
gamos pelos exames e consultas e
as outras pessoas que precisam co-
bram agilidade no nosso atendi-
mento. Quem faltar vai voltar para
o fim da fila, a não ser que tenha
uma justificativa muito forte para
não ter comparecido”, alertou a
secretária.

Mamamóvel: mutirão de exames está
sendo realizado no Centro de Saúde
Saúde da mulher é alvo de atenção permanente
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PROMOÇÃO: segunda  e  terça  todos pagam meia: R$  8,00
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ABANDONO DE EMPREGO
RESTAURANTE DO GAÚCHO DE JABOTICABAL LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 50.407.196/0001-01, estabelecida à Rua
São Sebastião nº 160, Centro, Jaboticabal/SP, DECLARA que o fun-
cionário JOAQUIM CASTELHANO DA SILVA FILHO, portador
do RG nº 26.454.815-2, CPF nº 180.510.058-05, residente e domi-
ciliado à Avenida Major Novaes nº 1.829, Jaboticabal/SP, com AU-
XÍLIO RECLUSÃO desde 01/08/2.004, não comparece ao trabalho
(ausente), solicitamos para que compareça ao trabalho ou informe
porque não o faz, no primeiro dia útil a esta publicação, munido de
documentos, no intuito de justificar a ausência, sob as penas de ca-
racterização de ABANDONO DE EMPREGO, ensejando a justa
causa do seu contrato de trabalho, conforme o previsto na CLT, o
que dispõe o ARTIGO 482, LETRA “I”.

Jaboticabal, 05 de Março de 2.015
a.) Restaurante do Gaúcho de Jaboticabal Ltda.

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

A empresa DANILO ATÍLIO BUENO BRAGUIM – ME, ins-
crita no CNPJ Nº 11.010.992/0001-54, I.E. Nº 391.140.522.110 e
I.M. 116.473, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 1009, Centro, Ja-
boticabal/SP, comunica que se encontra extraviado 02 Talões de
Notas Fiscais de Prestação de Serviços Série A do Nº 151 ao Nº
250, AIDF Nº 279, autorizada em 10/12/2013.

Jaboticabal, 23 de Março de 2015

ART MUSEU FERRAGENS LTDA-ME, torna público que
requereu da CETESB a Renovação da  Licença de Operação  para
serviço de corte e dobra de metais, sito à Rua São João nº 3.091,
Distrito Industrial Bruno Verardino, Jaboticabal - SP.

CERVEJARIA PALAZZO LTDA, torna público que requereu
da CETESB a Renovação da  Licença de Operação  para fabrica-
ção de chope, sito à Rua Roque Malerbo nº 266, Jardim Grajaú,
Jaboticabal - SP.

“Projeto:Ame o Próximo como a Ti Mesmo”
Esse Projeto Abrange em atingir uma Grande quantidade de Doações que por

fim serão doado para o Lar Acolhedor São Vicente De Paulo, através das Páginas
“Versículo Bíblico Do Dia” e “Buscando A Espiritualidade”.

Faça Você também Parte desse projeto com as seguintes doações:
- Alimentos não Perecíveis
- Fraldas
- Papel Higiênico
- Creme Dental
- Sabonetes
O Senhor Te Chama para Fazer uma Obra De Amor ao Próximo. Ele te chama

para obedecer o mandamento dele sobre o Amor ao próximo. Você que tem o
amor de Deus em Seu coração deve se compadecer das pessoas necessitadas.

www.facebook.com/versiculo.biblico.do.dia.16
www.facebook.com/buscandoaespiritualidade

Para mais informações ligue : (16)98172-0632

CINDERELA
19:00 e 21:15 quinta, sexta-

segunda e quarta. 17:00, 19:00
e 21:15 sábado,  domingo e ter-
ça de promoção. Quando seu
pai morre, Ella (Lilly James)
fica sob os cuidados da madras-
ta, Lady Tremaine (Cate Blan-
chett) e suas duas filhas. A jo-
vem é apelidada de Cinderela e
passa a trabalhar como empre-
gada. Quando é convidada para
um grande baile, sua vida pode
mudar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Arrumadores e Trabalhadores na Movimen-
tação de Mercadorias em Geral e no Comércio Armazenador de
Jaboticabal – SP, por Ivaldo Gonçalves da Silva, convoca todos
os associados ao Sindicato e em dia com suas obrigações sindi-
cais, integrantes da categoria no Município de Jaboticabal – SP,
para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na sede do
Sindicato na Rua Mário Guarita Cartaxo, nº81, Jardim Paulista,
nesta cidade, no dia 05/05/2015, das 09:00h às 17:00h, a fim de
ser eleita a nova diretoria. Informa ainda que: 1- O prazo para o
registro das chapas é de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de
publicação do presente edital, no horário das 09:00h às 12:00h e
das 14:00h às 17:00h; 2 – As inscrições das chapas deverão ser
feitas na secretaria do Sindicato, acompanhado de um requeri-
mento expresso e da documentação dos candidatos integrantes
da chapa ao pleito eleitoral, em duas vias; 3- Se no dia da elei-
ção, o quórum não atingir 2/3 dos associados, conforme prevê o
art. 46º realizar-se-á então 2ª eleição no dia 15/05/2015, das
08:00h às 12:00h, com o quórum de 50% dos associados em
condições de votar; 4- Caso não alcançado o quórum mínimo,
será realizada a 3ª e última eleição no mesmo dia das 14:00h às
18:00h, com o quórum de 30% das associações em condição de
votar; 5- Serão instaladas mesas itinerantes nos locais de traba-
lho, conforme prevê o art. 50º; 6- O prazo para impugnação das
chapas/candidaturas é de 03(três) dias, a contar da publicação do
registro das chapas.

Jaboticabal, 26 de março de 2015

Ivaldo Gonçalves da Silva - Presidente

Fique atento ao Passe Escolar
A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer liberou a ter-

ceira e última chamada para o passe escolar. Os contemplados
deverão comparecer na Viação Piracema para desbloquear ou
mesmo fazer um novo cartão. A Viação Piracema fica localizada na
Praça Dr. Joaquim Batista, 69, Centro.

Para mais informações, entrar em contato com a Secel pelo tele-
fone 3209-2469.

CRÉDITO FÁCIL E SEM BUROCRACIA
DE 10 A 240 MIL - LIBERAÇÃO NO MESMO DIA
SEM CONSULTA AO SPC E SERASA. PARA ABRIR NEGÓCIOS, COM-

PRAR IMÓVEL, PAGAR DÍVIDAS, FAZER CAPITAL DE GIRO, PARA PES-
SOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. PARA TODO BRASIL, DIÁRIAMENTE DE 08:
ÀS 20HS.

EXEMPLOS
CRÉDITO PRESTAÇÃO CRÉDITO PRESTAÇÃO
10 MIL...................RS  85,00 50 MIL......................R$ 298,00
15 MIL...................R$ 104,00 60 MIL.......................R$ 347,00
20 Mll....................R$ 134.00 70 MIL.......................R$ 426,00
30 MIL..................RS 198,00 80 MIL.......................R$ 505,00
40 MIL..................R$ 254,00 90 MIL.......................R$ 594,00

VEJA OUTROS VALORES
PLANTÃO NO SÁBADO E DOMINGO

(031) 3043-8384 OU (031) 3043-
5185 (031) 9590-4678

Jaboticabal recebe peça “Os Três Porquinhos e o Lobo Trapalhão”

Serão três apresentações no Cine Teatro Municipal

O Cine Theatro Municipal, recebe on-
tem (27), o espetáculo “Os Três Porqui-
nhos e o Lobo Trapalhão”. Três apresen-
tações (10h, 14h e 20h).

“Os Três Porquinhos é um clássico que
encanta gerações. A população prestigiou
o evento”, afirma o diretor de cultura Abel
Zeviani.

A história - Três irmãos, dois porqui-
nhos e uma porquinha, descobrem nas ati-
tudes sustentáveis uma forte aliada para

sua sobrevivência e para se protegerem do
lobo mau, que não é tão mau assim.

Trata-se de um lobo guará, sertanejo e
trapalhão, que veio para a cidade grande
em busca de comida, já que teve a mata
onde morava totalmente destruída. E para
capturar os três porquinhos ele se envolve
em situações engraçadíssimas.

Para mais informações, o telefone de
contato do Departamento de Cultura é (16)
3202-8323

Sindicato dos Arrumadores e
Trabalhadores na Movimentação Mer-

cadorias em geral e no
Comércio Armazenador de Jaboticabal

Rua Mário Guarita Cartaxo, 81, Jardim Paulista - Jaboticabal - SP, CEP: 14875-32



30 anos da maior banda brasileira!
MGB Apresenta, Sepultura 30

anos, dia 11 de abril às 18h no Es-
túdios Kaiser de Cinema

Público Estimado: 2.500 pesso-
as

Faixa Etária: de 18 até 50 anos
Novo álbum
Lançado em 2013, “The me-

diator between head and hands
must be the heart” é o álbum de
estúdio que traz a banda ao seu
30º aniversário. Um petardo, va-
riando entre canções rápidas,
agressivas e brutais com outras
em que o peso do groove forma
um verdadeiro paredão sonoro.
Um trabalho que mostra ao mun-
do que o Sepultura segue firme e
forte. Resistindo à implacável
passagem do tempo.

Perseverando às mudanças. In-
ternas, pois nada na vida perma-
nece igual e imutável. Externas, de
um mundo em constante evolução
e transformação. A inextinguível
chama do Sepultura segue a se
propagar. Só os fortes sobrevivem.
Ao mesmo tempo em que celebra
o marco de 30 anos, a banda já
pensa no adiante. Para a frente
todos os aconteceres. Um ciclo que
se encerra é um novo tempo que
se inicia. O 31º, de muitos anos ain-
da por vir, de sua gloriosa carrei-
ra, apenas começou.

MGB Apresenta

O 2º CARTÓRIO
DE NOTAS E DE
PROTESTO DE LE-
TRAS E TÍTULOS,
POR SEU TABE-
LIÃO TITULAR,
DORIVALDO CA-
MILLO, COMUNI-
CA  AOS CLIEN-
TES, AMIGOS E
USUÁRIOS QUE
DESDE O DIA 23
DE MARÇO ESTÁ
ATENDENDO EM
NOVO ENDE-
RÊÇO:  RUA BA-
RÃO DO RIO
BRANCO, Nº 858,
TÉRREO, SALA 3,
NO EDIFÍCIO CEN-
TRO EMPRESARI-
AL JABOTICABAL.

COMUNICADO:
MUDANÇA DE  ENDERÊÇO

QUAISQUER INFORMAÇÕES PODERÃO SER
OBTIDAS PELOS

TELEFONES: (16) -  3202-4455 E 3202-4480

AGUARDAMOS SUA VISITA
CARTÓRIO CAMILLO
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A ação integrada das Secretarias
Municipais de Assistência Social, de
Obras e de Saúde continua dando
bons resultados. O atendimento aos
moradores de rua que ocupam a pon-
te em frente ao posto da Coplana tem
sido quinzenal e dia 25/03 o ônibus
Saúde Móvel esteve lá, oferecendo
atendimento clínico com médico ge-
neralista, enfermeiros, dentista e psi-
cólogos. A equipe é completada, ain-
da, por agentes comunitários.

O Saúde Móvel oferece o primei-
ro atendimento e encaminha para os
CIAFs ou Posto de Saúde, de acordo
com a necessidade, e para o Centro
de Especialidades Odontológicas
(CEO), no caso de problemas dentá-
rios. Na unidade móvel já são feitos
testes rápidos como de HIV, sífilis e
hepatite. Para os moradores de rua que
apresentam problemas com drogas é
oferecido tratamento.

Saúde Móvel prossegue atendimento a moradores de rua
Ônibus da Prefeitura de Jaboticabal atendeu na marginal Carlos Berchieri

Os 33 estagiários que foram se-
lecionados através do processo se-
letivo realizado em parceria com o
Centro de Integração Empresa Es-
cola (CIEE) foram recebidos, na tar-
de da segunda-feira desta semana,
dia 23, pelo prefeito de Jaboticabal,
Raul Girio, e pelo secretário muni-
cipal de Administração, César Po-
letti, em uma reunião na Escola de
Arte.

O encontro serviu para incentivar
os novos colaboradores da Prefeitu-
ra de Jaboticabal a aproveitar a opor-
tunidade de crescimento profissional.
“Esta é uma ação da Prefeitura vi-
sando dar oportunidade para os jo-
vens aprenderem na prática o que
aprendem na teoria”, destacou o se-
cretário de Administração. Segundo
ele, os estagiários têm contrato de um
ano, podendo ser prorrogado por
mais um ano desde que estejam es-
tudando.

O prefeito parabenizou os estagi-
ários e agradeceu Sabrina Gallo, re-
presentando o CIEE, lembrando que
já passou da hora das pessoas valori-
zarem a meritocracia, ou seja, quem
consegue emprego e demais conquis-

Prefeitura recebe 33 novos estagiários
Prefeito Raul Girio e secretário César Poletti dão as boas vindas aos estagiários

tas pelo próprio mérito. “Quem se
dedica em aprender mais, sempre terá
a oportunidade de escolher os melho-
res trabalhos. Vocês se dedicaram e

Em comemoração aos nove
anos de fundação do Posto de
Atendimento ao Empreendedor
em Jaboticabal, o Sebrae-SP pro-
move a palestra “O futuro do co-
mércio - NRF 2015”.

O encontro acontece na Asso-
ciação Comercial, Industrial e do
Agronegócio de Jaboticaval (Aci-
aja), dia 23 de abril, às 19 horas.
“Normalmente este evento ocorre
somente nas cidades-sede do Se-

Sebrae promove palestra
“O futuro do comércio - NRF 2015”

brae, onde há o Escritório Regio-
nal. Este ano, no entanto, conse-
guimos trazer esse evento para
Jaboticabal, aproveitando a gran-
de concentração de comércios va-
rejistas na cidade”, afirma o secre-
tário de Indústria, Comércio e
Turismo, Sérgio Nakagi.

“O Diretor do Sebrae-SP em
Ribeirão Preto, Rodrigo Matos do
Carmo, apresenta as inovações da
NRF 2015. A feira realizada nos
Estado Unidos apresenta as novi-
dades do setor”, ressalta a agente
de Atendimento do Sebrae-SP,
Vanessa Gonçalves.

Os interessados devem procu-
rar o Posto de Atendimento ao
Empreendedor no Paço Munici-
pal. As vagas são limitadas. O te-
lefone de contato é (16) 3203-
3398.

Um dia depois de ter sido cele-
brado o Dia Mundial da Água, a Câ-
mara Municipal de Jaboticabal re-
cebeu uma equipe do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de Jaboti-
cabal (SAAEJ), capitaneada pelo
presidente da autarquia, José Augus-
to Fagundes Gouvêa. O encontro
aconteceu na noite da segunda-fei-
ra desta semana, dia 23, a partir das
19h30. 

A palestra  “Abastecimento de

Equipe do Saaej ministra palestra na Câmara Municipal
Presidente e técnicos fornecem detalhes sobre abastecimento local

A 33ª edição da festa do Quitute
promete trazer algumas novidades.
Os organizadores estão em fase de
definições e reuniões. Eles garan-
tem que a festa este ano será ampa-
rada por quatro  pilares: acessibili-
dade, sustentabilidade, solidarieda-
de e muita diversão. A Comissão
Organizadora da Festa do Quitute
e Expofeira de Arte e Artesanato
realizou nesta semana reuniões es-
tratégicas no sentido de definir as
melhorias que serão feitas na edi-
ção deste ano. Além da reunião para
definir os detalhes do evento, a co-
missão se reuniu também com as
entidades que estarão presentes na
festa. 

Apelidada de “Festa da Solida-
riedade”, o evento que comemora
o aniversário de Jaboticabal, a
exemplo do que acontece todos os
anos, será realizado  na Estação de
Eventos Cora Coralina (Varejão),
de 15 a 19 de julho, conforme in-
formou o presidente da Comissão

agora têm condições de aprender ain-
da mais. Precisamos parar com favo-
ritismos e valorizar pessoas que, como
vocês, conseguiram uma vaga pelo

próprio esforço. A Prefeitura precisa
de vocês”, discursou Raul Girio.

Os estagiários começaram a traba-
lhar no início desta semana.

água em Jaboticabal: situação atual
e perspectivas” esclareceu detalhes
do abastecimento local e apontou
para a necessidade de medidas drás-
ticas no sentido da preservação dos
recursos e da abertura de novas fren-
tes de abastecimento. Laudicéia Gi-
acometti Lopes, química em Sanea-
mento e funcionária do SAAEJ, apre-
sentou todo o perfil do abastecimen-
to local, seguida do analista de La-
boratório e Saneamento Aparecido

Hojaij, que completou seu histórico
e falou sobre as perspectivas locais
contextualizadas no cenário regional
e nacional.

Organizada pela Escola do Legis-
lativo a palestra teve por objetivo dis-
cutir o abastecimento de água no mu-
nicípio, avaliando os aspectos histó-
ricos, a situação atual e as perspecti-
vas.

De acordo com o Plano Munici-
pal de Saneamento apresentado, o

SAAEJ pretende implantar poços e
reservatórios nos bairros Vale do Sol
e Barcelona, com água do Aquífero
Guarani, e perfurar poços nos bairros
Morada Nova e no Distrito Industri-
al, com água do Aquífero Serra Ge-
ral. A coleta e destino dos resíduos
sólidos também foi discutida e foi
apresentada a lista de ações necessá-
rias para que se tenha água com quan-
tidade e com qualidade para a popu-
lação de Jaboticabal.

                      

Comissão começa traçar detalhes
da Festa do Quitute 2015

Mudanças estratégicas vão permitir
mais conforto e segurança na festa

Jogo da Velha ou Jogo
da Mentira?

Noel, o Mensageiro da Paz!

Organizadora, José Paulo Lacativa.
Uma das mais tradicionais festa

da região, a Festa do Quitute e Ex-
poFeira de Arte Artesanato, além de
homenagear Jaboticabal por seus
187 anos, também permite que as
entidades da cidade arrecadem ver-
ba para suas atividades. 

Com o tema ainda infinido, mas
a agenda adiantada, a Comissão Or-
ganizadora garante que trabalha
para assegurar uma boa estrutura e
atrações que marcam a realização
do evento.

A reunião com as entidades foi sa-
tisfatória no sentido de atender às de-
mandas de cada uma delas, além de
definir os pratos e locais das barra-
cas. “O foco sempre será o trabalho
de nossas entidades. Para isso, a Pre-
feitura não mede esforços para garan-
tir toda estrutura necessária. Já esta-
mos organizando a grade de shows e
a expectativa é que um bom público,
como sempre, prestigie a nossa festa
de festa”, finaliza Lacativa.

A Comissão Organizadora da 33ª Fes-
ta do Quitute informa aos artesãos inte-
ressados que receberá peças de arte e ar-
tesanato. Os trabalhos devem ser entregues
de 22 a 30 de abril - das 14h às 17h, no
Museu Histórico Aloísio de Almeida. Cada
artesão poderá se inscrever com cinco pe-
ças totalmente artesanais. Já os artistas
podem inscrever até três peças – escultu-
ra ou tela. ”Os interessados devem entre-

Festa do Quitute: comissão divulga
data para triagem de artesanatos

Interessados devem entregar trabalhos no
Museu Municipal entre 22 e 30 de abril

gar os trabalhos com antecedência. Uma
comissão organizadora vai julgá-los e ape-
nas os aprovados participam do sorteio dos
espaços”, explica a coordenadora da Ex-
pofeira, Mônica Reino. Assim como nos
anos anteriores, a ideia é diversificar e
valorizar os artistas de Jaboticabal. O
Museu Histórico está localizado na Rua
Mizael de Campos, 193 – Centro. Mais
informações pelo telefone (16) 3202-8572.
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U N I M E D  DE  JA B O T I C A B A L
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

FONE/FAX: (16) 3209-2433
Avenida Carlos Berchieri, 791 - Cx. Postal  201 – Cep. 14.887-000

CGC (MF) 72.783.970/0001-11 – Jaboticabal - SP

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2014
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. A Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Tra-

balho Médico é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social a
congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de
lucro. A Unimed representa um sistema ético e de alto padrão, frontalmente contrário à mercan-
tilização da medicina e à intermediação da assistência médica, objetivando uma estreita e sólida
relação médico-paciente. A Unimed de Jaboticabal cumpriu todas as exigências determinadas
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), mantendo o resultado positivo, objetivan-
do a qualidade, realizou melhorias na infraestrutura e adquiriu imóveis em Jaboticabal e Guari-
ba. A aprovação da destinação da sobra/perda é realizada em Assembleia Geral Ordinária e
votada pelos médicos cooperados da Unimed de Jaboticabal. No objetivo de oferecer serviços
de melhor qualidade aos clientes, será realizada no próximo exercício, transferência e amplia-
ção do Centro de Referência de Jaboticabal, Pronto Atendimento, Posto de Coleta, Atenção
Primária na cidade de Guariba; e adequação da estrutura do SEMPRE (Serviço de Medicina
Preventiva) e APS (Atenção Primária à Saúde).

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Unimed de Jaboticabal Cooperativa de Trabalho Médico é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo
como objetivo social à congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de
lucro. A entidade é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no
País.

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

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

com observância da Lei das Sociedades Cooperativas - Lei 5.764/71 e das Normas Brasileiras de Contabilidade e
obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo plano de contas estabelecido pela RN
290 de 27 de Fevereiro de 2012. A Cooperativa também atendeu os quesitos da NBCT 10.21, na formatação das
demonstrações contábeis. Estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

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

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

A) ATIVOS CIRCULANTES:
A.1 - Reconhecidos por valores de realização até o exercício seguinte, atualizados pelos rendimentos auferidos

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

IRRF auferidos até 31 de dezembro de 2014. E lastreiam as provisões técnicas - Resolução Normativa nº. 159 de 04/
07/2007. (Nota nº 7)

Nomenclaturas. 2013 2014
Depósitos Bancários a Prazo - CDB/RDB 5.173.827,88 5.710.335,94
Cotas de Fundos de Investimentos 6.203.824,43 6.762.555,63
TOTAL 11.377.652,31 12.472.891,57
A.3 - Créditos de operações com planos de assistência à saúde - São registrados e mantidos no balanço pelo valor

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

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

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

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

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

Nomenclaturas. 2013 2014
Estoque para Consumo     3.140,00 112.730,75
Farmácia 121.960,24                              0,00
Total 125.100,24 112.730,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE.
B) REALIZÁVEL LONGO PRAZO:
B.1 – Em 2009 efetuou depósitos judiciais referentes processo n. 2009.61.02.002523-7 – COFINS/PIS (Nota 5-D).
B.2 – A partir de 2005 constituiu Provisão e continua-se com o Depósito Judicial para discutir em juízo a

exigibilidade ou não do INSS de 20% de contribuição sobre o Dispêndio da Produção Especial, perfaz o montante em
31/12/2014 R$ 1.996.081,63;

B.3 – Em 2006 efetuamos depósito judicial para discutir ação proposta pela Singular contra a empresa White
Martins Gases Industriais Ltda. que permanece igual em 2014 no valor de R$ 6.439,45;

B.4 – Execução Fiscal n. 726/2004 referente IRRF exercícios 1999 e 2002 (incidente sobre repasses aos coope-
rados – Produção Médica) com depósito judicial feito em 2014 no valor R$ 250.000,00, perfaz o montante em 31/12/
2014 de R$ 4.495.339,92;

B.5 – Em 31/12/2014  permanece depositado o valor de R$ 124.610,84 como garantias de processos em que a
cooperativa é ré referente a danos morais/matérias e cobertura contratual.

C) ATIVO PERMANENTE:
C.1 – INVESTIMENTO.
Representado por participações societárias minoritárias, demonstrados por valores de aquisição. Os montantes

dessas aplicações são:
Nomenclaturas. 2013 2014
Unimed do Est. SP_Federação Estadual das Coop. Med 116.719,88 130.982,39
Unimed Nordeste Paulista-Federação Intrafederativa   51.331,56   51.331,56
Unimed Participações   16.876,16   16.876,16
Ações Unimed Seguradora   11.260,68   11.260,68
Copermed de Jaboticabal   69.408,68   83.718,80
Aliança Coop. Nac. Unimed Conf. Coop     1.432,74                              0,00
C.P.F.L.        469,45                              0,00
Total 267.499,15                   294.169,59
C.2 – IMOBILIZADO.
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam

em conta a vida útil do bem.

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

balanço apropriados pró-rata-dia;
D.1 – Provisão de Eventos a Liquidar – Registro de eventos já ocorridos e avisados e ainda não pagos (RN nº

209/09).
Nomenclaturas 2013 2014
Ressarcimento ao SUS 3.332.339,36 1.226.046,51
Rede Contratada/Credenciada 944.260,93 1.200.601,53
Cooperados 708.407,24 686.984,30
Intercâmbio c/Operadoras de Planos de Assistencial 504.605,38 1.289.520,41
Total 5.491.625,91 4.403.152,75
D.2 – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA – constituída segundo metodologia constante

em Nota Técnica Atuarial (atuário José Geraldo Fernandes Vieira – MIBA 2.301), aprovada pela ANS, por meio do
ofício n. 3531/2013/GGAME(GEHAE)/DIOPE/ANS.

D.4 – Depósitos de Beneficiários e de Terceiros – Registros dos valores recebidos dos usuários do plano de saúde
cuja cobertura refere ao mês de janeiro de 2014, data que será transferido para ingressos.

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

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

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

os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de
obrigações legais.

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

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

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

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

NOTA 4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.
Em 31/12/14 a Cooperativa contabiliza recurso tomado com estabelecimentos bancários ajustado a valor presen-

te.
Nomenclaturas 2013 2014
HSBC - Saldo Devedor 119.059,92 0,00
Copermed                            (i) 32.937,03 0,00

Copermed Farmácia           (i) 32.658,64 0,00
Itau - Unibanco                   (ii) 1.658.658,84 2.102.267,45
PASSIVO CIRCULANTE 1.843.314,43 2.102.267,45

Itau - Unibanco (ii) 1.520.437,26 2.844.444,44
HSBC    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 1.520.437,26 2.844.444,44
 TOTAL 3.363.751,69 4.946.711,89
(i) - Recursos utilizados na aquisição de um aparelho de tomografia.
(ii) - Recursos utilizados para realização de aplicações financeiras que lastreiam as provisões técnicas (Nota nº 7).
NOTA 5 – PROCESSOS JUDICIAIS e ADMINISTRATIVOS.
A) Produção Especial: A partir de janeiro 2005 a Cooperativa está depositando mensalmente em juízo para

discutir com o INSS a exigibilidade de 20% de contribuição sobre o Dispêndio da Produção Especial, por isso
provisionou 20% da PE e o Dispêndio figura no resultado dos exercícios. A provisão feita até 31/12/14 é R$
2.056.770,91 consta do Passivo Não Circulante - Exigível Longo Prazo;

B) Processos para Contingência Cível. Esta Singular procedeu a Provisão no Passivo Não Circulante - Exigí-
vel Longo Prazo os processos de natureza cível, todo ele documentado de acordo com relatório dos Assessores
Jurídicos, totalizando em 31/12/2014 o valor de R$ 2.418.089,45.

C) Em 31/12/08 esta Cooperativa se submeteu às exigências ditadas pela IN 20 – DIOPE – ANS de 20/10/08
e cumpre rigorosamente suas instruções, tanto é que existe no Ativo e Passivo, Provisão de valores que assumem a
Contingência Passiva, inclusive, com débito aos Senhores Cooperado referendado pela AGO. Em 2014 os proces-
sos foram atualizados, sendo Contingências Tributárias o valor R$ 8.876.328,17.

D) Processo nº. 2009.61.02.002523-7 - referente PIS/COFINS (Base Reduzida) com deposito judicial até 31/
12/2014 no montante de R$ 5.785.648,00.

E) Em 31/12/2014 o saldo de processos cível, com o risco de perda possível, que não foram provisionados na
contabilidade, é R$ 766.307,58.

NOTA 6 – PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITO:
Em 31/12/14 a Cooperativa registrou valor correspondente a todos os devedores com idade superior a 60 e 90

dias, segundo sua categoria, este no montante de R$ 624.774,80 neste exercício 2014 e foram constituídos Dispên-
dios para eles, inclusive devedores da Farmácia.

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

Provisões técnicas e possui suficiência em Ativos Garantidores.
A Singular realizou empréstimos (Nota 4) e o recurso foi aplicado em Ativos Garantidores que lastreiam as

Provisões Técnicas.
Nomenclaturas. 2013 2014
Ativos Garantidores - Aplicações 11.377.652,31 12.472.891,57
Depósitos Judiciais–Ressarcimento ao SUS      510.584,88                 0,00
Imóvel Assistencial      400.000,00      368.185,48
Ativos Garantidores 12.288.237,19 12.841.077,05

Provisões Técnicas (i)   7.722.884,19   8.913.364,36
Excesso de Ativos Garantidores   4.565.353,00   3.927.712,69
(i) – Houve adesão ao parcelamento extraordinário instituído pela Lei 12.966/2014, parcelando os débitos

referentes ao ressarcimento ao SUS.
NOTA 8 – CIRCULARIZAÇÕES DE 31/12/14.
Foram muitas as remetidas e retornaram algumas corretas, outras incoerentes, mas, a incoerência observada é

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

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

Singular também. Esta Singular possui registro sob nº. 32988-6 – ANS.
NOTA 10 – CAPITAL E RESERVAS.
Em 31/12/14 o capital integralizado totaliza R$ 621.922,25 e é composto de quotas – partes indivisíveis e só

podem ser transferidas entre os cooperados e ainda assim com aprovação prévia da Assembléia Geral.
FUNDOS CRIADOS EM ASSEMBLÉIA - Fundo de Benefício Cooperativo - FBC e Fundo NAE (Núcleo

Ações Estratégicas).
O Estatuto Social determina as seguintes destinações de Sobras e constituições de Reservas, após as deduções

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

anual, representado neste exercício por R$ 61.157,20. De acordo com AGO de 2013 foi a este destinado R$
719.989,17 das Sobras apuradas em 2013 e em 2014 foram revertido ao fundo o valor R$ 28.633,34, referente aos
créditos não reclamados pelos cooperados, decorridos 5 anos – Art.69º do Estatuto. Seu montante acumulado
assume R$ 4.021.730,17 na data do balanço e se destina a reparar eventuais perdas da Cooperativa;

RATES (FATES) – Reserva (Fundo) de Assistência Técnica Educacional e Social – É constituído por no
mínimo 5% (cinco por cento) das sobras apuradas no Balanço anual, representado neste exercício por R$     30.578,60.
Em 2014  recebeu o valor de R$ 214.119,46 referente ao resultado com ato não cooperativo conforme art.87 da Lei
5.764/71. Do saldo anterior foi utilizado em 2014 o valor R$ 45.503,39. E seu montante acumulado assume R$
317.012,63. Tem a finalidade de prestar amparo aos cooperados e seus familiares bem como aos empregados da
Sociedade, além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios cooperados;

JUROS SOBRE O CAPITAL – A Cooperativa conforme disposição estatutária e legal efetua o crédito de
juros sobre capital próprio aos seus cooperados em 6% (seis por cento) sobre o capital integralizado, que em 31/12/
2014 representa o valor de R$ 37.315,34 e consta no Passivo Circulante. Depois de diminuído o IRRF incidente
será pago mediante capitalização de valores ao capital ou crédito em espécie aos cooperados, ficando a cargo AGO
de 2014 o seu destino.

SOBRA LÍQUIDA – Neste ano está à disposição da AGO 2014 o valor líquido de R$ 305.716,69.
NOTA 11 – DEEMED CONST – CUSTO ATRIBUÍDO
A Singular realizou no ano 2010 a avaliação dos seus bens de valores relevantes alocados no Ativo Imobiliza-

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

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

NOTA 12 – EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ASSISTÊNCIA

MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2013 está em
conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados posteri-
ormente à Lei n.9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2014.

DR. LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ Dr. MARCOS DA SILVEIRA
        Diretor Presidente Diretor Vice-Presidente

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

JULIO CESAR FERREIRA ROCHA
Contador - CRC-SP 1SP229564/O-2

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

BALHO MÉDICO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas
demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

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

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

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

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

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

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as Demonstrações Financeiras
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIMED DE JABOTICABAL - COOPERA TIVA
DE TRABALHO MÉDICO, em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações, as mutações de seu
patrimônio liquido e do fluxo de caixa, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e normas internacionais.

Outros assuntos
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, cujos valores são apresenta-

dos para fins de comparação, foram por nós examinadas.
Campinas, 20 de fevereiro de 2015.

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

realizada no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quinze, às dezenove horas, em sua sede, sito à Avenida
Carlos Berchieri, 791, no exercício de suas atividades legais e estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial
levantado em 31 de Dezembro de 2014, bem como todos os outros Demonstrativos Contábeis, além de docu-
mentos e saldos figurantes, verificando-se uma sobra líquida à disposição da Assembleia Geral Ordinária o
valor de R$ 305.716,69 (trezentos e cinco mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos). Cons-
tatando acharem-se tudo exato, em perfeita ordem, recomenda a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordiná-
ria. Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2015.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013.

1 – A ENTIDADE
A- Reconhecimento de utilidade pública
A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos,

fundada em 1.904; é reconhecida como de utilidade pública e entidade filantrópica pelas autoridades federais, estadu-
ais e municipais.

B- Área de Atuação e objeto Social
A Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manutenção de leitos e

serviços hospitalares para uso público, sem distinção de raça, cor, credo, sexo e religião, dentro das proporções
estabelecidas pela legislação e regulamentos estaduais.

C- Manutenção Financeira da Santa Casa
Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes principal-

mente de:
- Serviços hospitalares e ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares,
- Contratos de prestação de serviços com empresas,
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos,
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.
2 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis

emanadas da Lei n. 6.404/76, com suas alterações introduzidas pela Lei n. 11.638/07 e Lei n. 11.941/09, além de
observar demais normas complementares do Conselho Federal de Contabilidade e órgãos regulamentadores. Estão
sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

Descrições das principais práticas contábeis
a. Os ativos realizáveis e os passíveis exigíveis com prazo até o final do exercício seguinte são classificados

como Circulante e, após essa data, como Não Circulante;
b. As aplicações financeiras são registradas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do

balanço;
c. Os estoques de medicamentos, materiais hospitalares e de almoxarifados foram inventariados no final do

exercício e estão avaliados pelo custo médio que não supera o valor de mercado;
d. Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidos

os respectivos encargos de depreciação;
e. As despesas e receitas são apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;
3- DISPONIBILIDADES
Compreendem os valores de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente e aplicações a Institui-

ções Financeiras.
4- CONTAS A RECEBER
Os saldos a receber representam valores a receber do Governo Federal por serviços prestados segundo as normas

estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde e os saldos de Convênios
referem-se às contas faturadas a clientes e que deverão ser recebidas no início de 2.015.

5- OUTROS CRÉDITOS
Valores a receber pela locação de partes do imóvel.
6- VALORES E TRIBUTOS A RECUPERAR
Refere-se a adiantamentos a funcionários, cheques pré-datados de pacientes e outros créditos que estão sendo

cobrados através do departamento jurídico da entidade:
2014 2013
R$ R$

Cheques pré-datados  1.237      880
Títulos c/ Jurídico  9.825   9.825
Cheques devolvidos a reapresentar     172     0,00
Adiantamentos                  51.041 41.086
Total                  62.275 51.791

7- IMOBILIZADO
Demonstrado pelo custo de aquisição, é depreciado pelo método linear mediante aplicação de taxas que levam

em conta a vida útil do bem.

8- SALÁRIOS A PAGAR, ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTOS E OBRIG.C/FÉRIAS/13º SAL.
Representam valores a pagar referentes a salários e obrigações com férias/13º Sal.; e INSS, FGTS, IRRF, Contri-

buições e Benefícios a recolher, retidos dos colaboradores.
9-  HONORÁRIOS MÉDICOS/CONVÊNIOS
Refere-se aos honorários médicos e Laboratoriais provisionados a serem pagos pela prestação de serviços profis-

sionais.
10- FORNECEDOR A LONGO PRAZO
Obrigações com S.A.A.E.J. – Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de Jaboticabal, parcelada pela adesão ao

Refis Municipal.
11- OUTRAS OBRIGAÇÕES
Obrigações e Subvenções vinculadas a imobilizados que serão realizadas no exercício seguinte.
(i) Obrigações com Plano de Saúde, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO e Far-

mácia referente a funcionários foram parcelados em 240 meses.
(ii)     Subvenções governamentais condicionadas à aquisição de ativos de longo prazo. São reconhecidas como

receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
2014 2013

Curto Prazo
(i) Parcelamento de Obrigações 85.505,09 80.244,97
    Adiantamento de Cliente 73.492,45
(ii) Subvenções Vinculadas a Imobilizado 93.058,68 91.124,15
Subtotal 252.056,22 171.369,12

Longo prazo
(i) Parcelamento de Obrigações 995.408,42 1 .007.710,68
(ii) Subvenções Vinculadas a Imobilizado 582.075,00 786.079,61
Subtotal 1.577.483,42 1.793.790,29

12- EMPRÉSTIMO
Refere-se a recurso tomado junto às instituições financeiras para capital de giro e financiamento de bens junto a

outras entidades, estão segregados de acordo com os prazos de vencimentos.

13- PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
O valor refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis em que a entidade é ré e os valores foram

estimados com base em relatório da assessoria jurídica.
2014 2013
R$ R$

Ações Trabalhistas 135.000 148.000
Ações Cíveis 120.000   85.000
Total 255.000 233.000

14- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social, acrescido de superávits e diminuído dos

déficits ocorridos, sendo que o resultado do exercício será incorporado ao patrimônio social quando da aprovação das
contas em assembleia.

14.1 - Valorização e Impearment dos Bens do Ativo Imobilizado.
No ano de 2010, a Entidade atendeu os CPC(s) que determinaram fossem atualizados por Impearment os Bens

de valores relevantes alocados no Ativo Imobilizado, de propriedade desta. Elaborado por empresa especializada
contratada especialmente para esse fim. Os Laudos Técnicos dessa empresa se encontram arquivados nos cofres da
Entidade e fazem parte em cópia dos documentos contábeis.

Os valores desta operação são relevantes e elevaram o Patrimônio Líquido da Entidade em R$ 24.405.117,12.
15- SUBVENÇÕES, DOAÇÕES.
Subvenções governamentais reconhecidas como receita no exercício e doações recebidas mediante colaboração

da comunidade local, tanto por pessoas físicas, quanto jurídicas, em dinheiro ou em materiais que foram destinadas ao
custeio das atividades da instituição.

Orgãos 2014 2013
Subvenções Municipais 5.633.094 4.701.036
Subvenções Federais    299.766      14.797
Subvenções Estaduais Projeto Tim      50.754

___________________________
Sub-Total 5.983.614 4.715.833
Doações e Campanhas
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas       4.984      10.584
Sub-Total       4.984      10.584

    ___________________________
Total Geral                  5.988.598 4.726.417

16- RECEITAS E DESPESAS
a) As Receitas: São apuradas pelo regime de competência, tendo como comprovantes: notas fiscais de

serviço Municipal, avisos bancários e outros;
b)       As Despesas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas

fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais;
c) Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto

Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
17- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS USUFRUÍDAS
São demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções fiscais e previdenciárias, como se devido fosse,

gozadas durante o exercício.
Isenções

Contribuição 2014 2013
INSS Cota Patronal 1.455.118 1.252.046
COFINS    303.802    303.416
IPTU      48.603      48.094
I.S.S.Q.N.    202.535     202.277
Total 2.010.058                    1.805.832

18- RESUMOS DOS PACIENTES ATENDIDOS.

Seguindo a Portaria Nº 1.970, de 16 de Agosto de 2.011 os atendimentos, paciente dia, apurados SUS são na
proporção de 54,88 % e Particulares/Convênios são de 45,12% totalizando 100%.

Adicionando o componente ambulatorial SUS de 10% a entidade   portanto Prestou Serviços ao SUS no percen-
tual de 64,88%.

7- O Superávit do exercício no valor de R$ 381.394,01 será incorporado ao patrimônio social, quando da
apreciação das contas pela assembleia.

Jaboticabal, 31 de Dezembro de 2014.
Dr. Luiz Eduardo Romero Gerbasi   Dr. Jeyner Valério Júnior       Julio Cesar Ferreira Rocha
         Provedor                                                   Tesoureiro                                    Contador
CPF: 133.453.908-17                                  CPF: 065.392.698.70                 CRC – 1SP229564/O-2
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IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICABAL

IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE JABOTICA-
BAL

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 1387

CNPJ - 56.896.368/0001-34
CEP - 14870-810 - JABOTICABAL - SP.

TEL: (016) - 3209-2333

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício de suas
funções legais e estatutárias, em reunião rea-
lizada nesta data, examinou as Demonstra-
ções  Contábeis, compreendendo: Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado, De-
monstração do Fluxo de Caixa, Demonstra-
ção da Mutações do  Patrimônio Liquido,
Notas Explicativas, Parecer do Auditor Inde-
pendente, do  exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014.

Com base nos exames efetuados e consi-
derando ainda o parecer do Auditor Indepen-
dente, opinamos favoravelmente à aprovação
dos referidos documentos.

Jaboticabal, 25 de fevereiro de 2015.

__________________
Ilson Nello Ceccarelli
CPF - 035.366.458-87
__________________

Waldemiro Favaro
CPF - 107.729.288-00
_________________

Clovis Luis Campana Fiorezzi
CPF - 054.170.168-10

RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

À
Mesa Administrativa da
IRMANDADE DE MISERICOR-

DIA DE JABOTICABAL
Examinamos o Balanço Patrimo-

nial da IRMANDADE DE MISERI-
CORDIA DE JABOTICABAL, levan-
tado em 31 de dezembro de 2014, e
as respectivas demonstrações do re-
sultado, das mutações do patrimônio
líquido e demais peças corresponden-
tes ao exercício findo naquela data,
elaborados sob a responsabilidade de
sua administração. Nossa responsabi-
lidade é de expressar uma opinião so-
bre essas demonstrações fmanceiras.

Responsabilidade da Administra-
ção sobre as Demonstrações Financei-
ras

A administração da Irmandade é
responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a ela-
boração dessas demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por
fraude ou por erro.

Responsabilidade dos Auditores
Independentes

Nossa responsabilidade é a de ex-
pressar uma opinião sobre essas de-
monstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigên-
cias éticas pelo auditor e que a audi-
toria seja planejada e executada com
objetivo de obter segurança razoável
de que as demonstrações financeiras
estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução
de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos
valores e das divulgações apresenta-
dos nas demonstrações financeiras. Os
procedimentos selecionados depen-
dem do julgamento do auditor, inclu-
indo a avaliação dos riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se cau-
sadas por fraude ou por erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor consi-
dera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresen-
tação djis demonstrações financeiras
da Entidade, para planejar os proce-
dimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não
para fins de expressar uma opinião
sobre a efIcácia desses controles in-
ternos da Irmandade. Uma auditoria
inclui também a avaliação da adequa-
ção das práticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das
demonstrações fmanceiras tomadas
em conjunto.

Acreditamos que a evidencia de
auditoria obtida é sufIciente e apro-
priada para fundamentar nossa opi-
nião.

Opinião sobre as Demonstrações
Financeiras

Em nossa opinião, as Demonstra-
ções Financeiras acima referidas,
apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da IRMANDA-
DE DE MISERICÓRDIA DE JABO-
TICABAL, em 31 de dezembro de
2014, o desempenho de suas opera-
ções, as mutações de seu patrimônio
líquido e demais peças referente ao
exercício findo naquela data, de acor-
do com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e normas internacionais.

Outros assuntos

As demonstrações financeiras da
IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
DE JABOTICABAL do exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2013, cu-
jos valores são apresentados para fins
de comparação, foram por nós exami-
nadas, cujo relatório datado de 28 de
janeiro de 2014 não continha Ressal-
va sobre as Demonstrações Financei-
ras.

Campinas, 19 de fevereiro de
2015.
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