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Crise Covid-19: empreendedores da economia 
criativa podem realizar curso gratuito

Jaboticabal oferece treinamento aos empreendedores formais e informais da cadeia cultural e cria-
tiva. A capacitação acontece entre os dias 24 de agosto a 2 de setembro, das 19h às 21h. A inscrição 
é gratuita, pelo https://api.whatsapp. com/send? phone=+551632033398

Setor cultural foi um dos mais afetados pela crise econômica

 Net Barretos inaugura loja no 
Jaboticabal Shopping

A cidade de Jaboticabal amanheceu na segunda-feira (17/08) com a inauguração da nova loja da Net 
Barretos no Jaboticabal Shopping.

Jaboticabal é a sétima cidade atendida pela Net Barretos 
que atua como provedor de internet há 11 anos

 Hospital e Maternidade Santa Isabel  - HMSI 
está realizando uma campanha para arrecadar  

doações para a aquisição de cadeiras e 
poltronas para a Unidade Covid-19

A Unidade que é referência regional no trata-
mento a pacientes da Covid-19,   oferece, ao todo, 
25 leitos. Desde o início da Pandemia, a média de 
ocupação diária é de 19 a 23 pacientes, porém nas 
últimas semanas, a Unidade está operando com 
capacidade máxima.

Investir em um patrimônio físico 
é uma forma segura de aplicar o 
dinheiro em tempos de Covid-19

Quando 2020 começou, 
com fogos de artifício em 
quase todos os países, 
anunciando o novo ano, 
ninguém imaginaria que 
teríamos como maior de-
safi o um ser microscópio, 
chamado Covid-19 e apeli-
dado de Coronavírus, tor-
nando-se depois da Gripe 
Espanhola a maior pande-
mia mundial. Isso muda-
ria tudo em nossas vidas, 
afi nal tudo o que fora pro-
jetado para o ano que se 
iniciava teve que ser muda-
do, a rotina tão certa, com 
projetos das mais diversas 
ordens teve que ser altera-
da, tudo em função do iso-
lamento social necessário, 
a partir de uma quarentena 
sugerida.

P/ 
LUCAS RAMOS

Máscara pode reduzir carga viral e 
gravidade da covid-19, diz estudo

Autoridades de saúde e governos de vários pa-
íses recomendam ou tornam obrigatório o uso de 
máscaras porque elas diminuem as chances de 
pessoas infectadas espalharem o coronavírus.
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Edital de convocação de Convenção Municipal – O Diretório 

Municipal do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro do município 

de Jaboticabal, estado de São Paulo, por seu presidente, Rubens 

Caiuby da Gama Junior, de acordo com a legislação vigente e com 

o estatuto partidário, convoca seus membros, os eleitores deste mu-

nicípio fi liados ao PTB para a Convenção Municipal a realizar-se 
no dia 03 de setembro de 2020, com início às 19:00 horas, no Ho-

tel Recreio, localizado na Av. Carlos Berchieri nº 01, bairro Colina 
Verde, Jaboticabal (SP), com a seguinte ordem do dia: 1- Delibera-

ção sobre a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e verea-

dores que concorrerão às eleições municipais de 15 de novembro de 

2020; 2- Deliberação sobre a formação das coligações para a chapa 

majoritária para as eleições municipais que ocorrerão no dia 15 de 

novembro de 2020; 3- Deliberação sobre atribuição de números aos 

candidatos; 4- Outras deliberações relativas ao Processo Eleitoral 

Municipal de 2020. Jaboticabal (SP), 17 de agosto de 2020.


                  

            
           
  
 
               

   


               
           
              


  
 
             
                
                


                
 
             
  
 


            
                
 




 
 
 
 





             



     

             
  
                    
              
   


 

 

 

Edital de convocação de convenção municipal – O Diretório 

Municipal do PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro do 

município de Jaboticabal, estado de São Paulo, por seu presidente, 

Pedro Alves de Souza, de acordo com a legislação vigente e com o 
estatuto partidário, convoca seus membros, os eleitores deste mu-

nicípio fi liados ao PRTB para a Convenção Municipal a realizar-se 
no dia 03 de setembro de 2020, com início às 19:00 horas, no Ho-

tel Recreio, localizado na Av. Carlos Berchieri nº 01, bairro Colina 
Verde, Jaboticabal (SP), com a seguinte Ordem do Dia: 1- Delibera-

ção sobre a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e verea-

dores que concorrerão às eleições municipais de 15 de novembro de 

2020; 2- Deliberação sobre a formação das coligações para a chapa 

majoritária para as eleições municipais que ocorrerão no dia 15 de 

novembro de 2020; 3- Deliberação sobre atribuição de números aos 

candidatos; 4- Outras deliberações relativas ao Processo Eleitoral 

Municipal de 2020. Jaboticabal (SP), 18 de agosto de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Edital de convocação da Convenção Municipal do Diretório Mu-

nicipal do MDB – Movimento Democrático Brasileiro do municí-

pio de Jaboticabal, estado de São Paulo, por seu presidente, Carlos 

Alberto Maria, de acordo com a legislação vigente e com o estatuto 
partidário, convoca seus membros, os eleitores deste município fi -
liados ao MDB para a Convenção Municipal a realizar-se no dia 03 
de setembro de 2020, com início às 19:00 horas, no Hotel Recreio, 

localizado na Av. Carlos Berchieri nº 01, bairro Colina Verde, Jabo-
ticabal (SP), com a seguinte Ordem do Dia: 1- Deliberação sobre 

a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores que 

concorrerão às eleições municipais de 15 de novembro de 2020; 

2- Deliberação sobre a formação das coligações para a chapa ma-

joritária para as eleições municipais que ocorrerão no dia 15 de no-

vembro de 2020; 3- Deliberação sobre atribuição de números aos 

candidatos; 4- Outras deliberações relativas ao Processo Eleitoral 

Municipal de 2020. Jaboticabal (SP), 22 de agosto de 2020.

 

 

Edital de Convocação 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
A Presidente da Associação Recanto dos Pequenos Animais “ARPA”,usando 

da atribuições que lhe confere o estatuto Social , convoca as  associadas,para se 

reunirem em Assembleia Geral, que será realizada no dia 09/09/2020, na Sede 
da Associação do Recanto dos Pequenos Animais “ARPA”, situada na Trav. Joao 
Morescalchi , 70 , Bairro São Marcos , Jaboticabal-SP., às 18:30 hrs., em primeira 
convocação com a presença de 1/3 dos associados em pleno gozo de seus direitos 
sociais, em segunda convocação às 19:00 hrs com qualquer numero de sócios 

presentes, a fi m de deliberarem e voltar a seguinte Ordem do Dia: 
ORDEM DO DIA : 
1- Apresentação do Balanço Patrimonial do ano de 2019/2020, com pa-

recer do Conselho Fiscal;

2- Deliberar sobre o encerramento das atividades da Associação .

        Jaboticabal, 21 de Agosto de 2020.
        

  DRA MIRIAM VERZA LAVECCHIA 
Presidente as Associção do Recanto dos Pequenos Animais 

“Dr. Domingos Silva Lavecchia “ ARPA 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

 EXTRATOS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP
FUNDAMENTO: Dispensa nº 44/2020
OBJETO: Prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses do contrato 

administrativo celebrado entre as partes, que tem por objeto a prestação de serviços 
de administração e gerenciamento de fornecimento de cartões magnéticos com libe-
ração de créditos em tempo real.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$392.307,69 (trezentos e noventa e 
dois mil, trezentos e sete reais e sessenta e nove centavos)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 29/08/2020

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA- EPP
FUNDAMENTO: Pregão Presencial nº 03/2018
OBJETO: Prorrogação de prazo pelo período de 12 (doze) meses do contrato ad-

ministrativo celebrado entre as partes, que tem por objeto a prestação de serviços de 
natureza continuada para fornecimento de solução informatizada de gestão pública, 
assegurando à Contratante a rescisão do contrato na vigência desta prorrogação, sem 
qualquer encargo ou penalidade.

VALOR ESTIMADO DO ADITAMENTO: R$ 148.114,08 (cento e quarenta e oito 
mil, cento e catorze reais e oito centavos)

DATA DO INICIO DA VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 16/08/2020

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 36/2020

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 
17 de seu Regimento Interno, determina:

Art. 1º Fica a Diretoria Contábil e Financeira da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, após expedição de Decreto Executivo, autorizada a abertura de um 
crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para suprir a 
seguinte dotação do orçamento vigente:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

Natureza Especiicação Vínculo Valor

3.3.91.39.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 01.110.00 R$2.000,00

Total do Crédito R$2.000,00

Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com 
recursos de anulação parcial de dotação da Câmara Municipal, constante do orça-
mento vigente, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), assim especiicada:

01.00.00 - Câmara Municipal de Jaboticabal

01.01.00 – Corpo Legislativo

01.01.01 – Corpo Legislativo

01.031.0001.2.001 – Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Especiicação Vínculo Valor

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica 01.110.00 R$2.000,00

Total das anulações R$2.000,00

Art. 3º  O presente ato entrará em vigor após a publicação de De-
creto Executivo, expedido de acordo com a Legislação em vigor.

Jaboticabal, 19 de agosto de 2020.

UILSON JOSÉ DE MIRANDA
Presidente

SAMUEL CESAR SCARPIM DA CUNHA
Vice-Presidente

EDNEI APARECIDO VALÊNCIO
1ª Secretária

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE
2º Secretário

Bala de 
Prata

Versículos 
da Bíblia 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Taiaçu tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 17/08/2020 das 14h32 às 14h45. Equipamento normalizado após recuperação 

automática.

Comunicado
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PROCON INICIOU 
“OPERAÇÃO AGROPET” EM TODO O ESTADO

O Procon SP iniciou 
na segunda-feira (17/8) 
uma mega operação de 
fi scalização em estabe-
lecimentos de produtos 
agropecuários.

O objetivo é coibir 
infrações ao Código de 
Defesa do Consumidor, 
tais como: problemas-

NÃO CHORES

Jesus estava com os 
seus discípulos, com 
uma grande multidão, 
entrando na cidade de 
Naim, e viu uma mulher 
viúva levando seu único 
fi lho para ser sepultado. 
Ele moveu-se de íntima 
compaixão por ela e dis-
se: Não chores. Todos 
fi caram espantados e de 
boca aberta, pensando 
como Ele poderia falar 
aquilo, para aquela coita-
da que acabou de perder 
tudo na vida. Ela estava 
desamparada e sozinha. 
O que seria dela depois 
que enterrasse seu úni-
co fi lho? Os que esta-
vam levando o defunto 
pararam e não sabiam o 
que fazer. A mulher fi -

Pr. Anastácio Martins

cou ainda mais confusa 
e apavorada. Mas Jesus é 
tão maravilhoso. Ele to-
cou no defunto e disse: 
Jovem, a ti te digo levan-
ta-te e o rapaz se levan-
tou, e Jesus o entregou 
para sua mãe, e todos 
deram glórias Deus. Je-
sus continua fazendo os 
mesmo milagres hoje. 
Basta somente você crer 
Nele com todo o seu co-
ração. Fale com Ele, você 
fi cará maravilhado com 
o que Jesus poderá fazer 
na sua vida. Assim como 
Ele ressuscitou aquele 
jovem, mostrando que 
para Deus nada é im-
possível, Ele quer fazer 
o mesmo por você. Tal-
vez você tenha perdido 
a esperança, não sonha 
mais em ser feliz ou ser 
realizado. Seja qual for 
o seu problema, Jesus 
quer resolver para você. 
Confi a Nele porque só 
Ele conhece a sua dor e 
os seus sofrimentos. Ele 
sabe tudo o que você 

passou para chegar até 
aqui. Ele viu quantas ve-
zes você foi humilhado 
e desprezado, mas ago-
ra Ele quer transformar 
sua vida e todos os seus 
sonhos em realidade. 
Aquela viúva viu o seu 
sonho sendo enterrado 
e não sabia mais o que 
fazer. Ninguém pôde 
ajudá-la e muitos até 
tentaram, mas não con-
seguiram. Têm coisas 
que só Jesus pode.  (Lu-
cas 7:11).  Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo 
de Deus. Av. Benjamim 
Constant nº 789. Bairro: 
Centro. Cultos: Quarta-
-Feira, Sexta-Feira e Do-
mingo às 19h30. Ouça 
o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30. Seg a Sex. e de 
SÁBADO E DOMINGO das  
05h00 às 06h00.

 RECEBA UMA MENSA-
GEM DE FÉ: (016) 9.9115-
0602.      

Investir em um patrimônio físico é uma forma segura 
de aplicar o dinheiro em tempos de Covid-19

Quando 2020 começou, 
com fogos de artifício em 
quase todos os países, 
anunciando o novo ano, 
ninguém imaginaria que 
teríamos como maior de-
safi o um ser microscópio, 
chamado Covid-19 e apeli-
dado de Coronavírus, tor-
nando-se depois da Gripe 
Espanhola a maior pande-
mia mundial. Isso muda-
ria tudo em nossas vidas, 
afi nal tudo o que fora pro-
jetado para o ano que se 
iniciava teve que ser muda-
do, a rotina tão certa, com 
projetos das mais diversas 
ordens teve que ser altera-
da, tudo em função do iso-
lamento social necessário, 
a partir de uma quarentena 
sugerida.

Agora as regras seriam 
ditadas por aquele ser mi-
croscópio e sua evolução, 
trazendo a nós não ape-
nas a necessidade de nos 
protegermos, mas o adia-
mento de diversos proje-
tos. A realidade passou a 
ser moldada, tivemos que 
repensar nossas relações, 
sejam elas familiares ou de 
trabalho.

Mas, por sermos seres 
inquietos, tiramos algumas 
certezas, a de que haverá 
mudanças no mundo pós-
-pandemia, principalmen-
te, em novos comporta-
mentos e hábitos, diante 
de tudo o que rodeia nos-
sas vidas.

P/ 
LUCAS RAMOS

Em maior ou menor 
grau, a história mostra 
nossa capacidade de en-
frentamento, pois tivemos 
diversos desdobramentos 
de crises globais, como por 
exemplo, a maior crise de 
refugiados desde o fi nal 
da II Guerra Mundial (Crise 
Humanitária), a Epidemia 
de Ebola (África), a crise fi -
nanceira de 2008 nos Esta-
dos Unidos, atentados ter-
roristas de 11 de setembro 
em 2001, entre outros.

Se nos atermos no que 
houve após os atentados 
terroristas de 11 de setem-
bro, os mercados fi nancei-
ros globais sofreram fortes 
impactos e o Federal Reser-
ve (EUA), o banco central 
americano, se viu obrigado 
a reduzir a taxa básica de 
juros do país, numa tenta-
tiva de estimular o cresci-
mento econômico e passar 
uma mensagem positiva, 
não apenas ao seu mercado 
fi nanceiro, mas também, 
a todos os outros. Os ban-
cos começaram a conceder 
empréstimos imobiliários 
para clientes com pouca 
capacidade de pagamento, 
os chamados “subprime”.

No entanto, veio a crise 
fi nanceira de 2008 nos Es-
tados Unidos, justamente 
na chamada bolha imobili-
ária, causada pelo aumen-
to nos valores imobiliários, 
foi considerada a pior crise 
econômica desde a Gran-
de Depressão, impactando 
nos diversos mercados fi -
nanceiros, mundo a fora. 
Portanto, entendemos que 
as crises são enfrentadas 
e sempre trazem mudan-
ças, em grande parte delas 
positivas. Nesse sentido, 
destacamos exatamente as 
mudanças no setor imobi-
liário.

Lembrando que, em di-
ferentes momentos o mer-
cado fi nanceiro passou por 

instabilidades, infl uencian-
do o comportamento dos 
mais diversos investidores. 
Isso fez com que alternati-
vas surgissem e viessem a 
estimular a diversifi cação 
dos investimentos dentro 
e fora do país.

Para tanto, temos como 
exemplo promissor dessas 
alternativas, a compra de 
casa nos Estados Unidos, 
por meio de fi nanciamen-
to, como ótima estratégia 
de diversifi cação do capi-
tal. O que se percebe, hoje 
em dia, com o sobe e desce 
do mercado fi nanceiro, é a 
excelente oportunidade de 
transformar um percentual 
do patrimônio em imóveis, 
valorizados em dólar.

Daniel Ickowicz, diretor 
de vendas da Elite Interna-
tional Realty, consultoria 
especializada em compra, 
venda e aluguel de imó-
veis, afi rma que “investir 
em imóveis sempre foi 
uma opção considerada se-
gura e rentável. Em tempos 
de crise, os imóveis não se 
desvalorizam como outros 
investimentos, ou seja, 
uma maior segurança em 
investir o seu dinheiro”, 
afi rma.

Atualmente, nos Estados 
Unidos, a taxa de juros para 
empréstimo a estrangeiros 
está na faixa e de 4,0% a 
4,50%, algo a se considerar 
nos dias atuais, se pensar-
mos na diversifi cação de 
capital, vislumbrando imó-
veis. Investir no mercado 
imobiliário é uma decisão 
relevante, pois envolve 
muita pesquisa, planeja-
mento, dedicação, confi an-
ça e otimismo. “Investir em 
imóvel acaba sendo um 
retorno constante, além 
de diversifi car seus inves-
timentos, se ganha com a 
valorização do imóvel, ao 
longo do tempo e se ganha 
também quando o patrimô-

nio é alugado, sendo uma 
grande oportunidade de fa-
zer o dinheiro render a mé-
dio e longo prazo”, fi naliza 
Ickowicz.

Outro ponto que confi r-
ma o que foi dito, é a queda 
consecutiva na taxa básica 
de juros (Selic) no Brasil, 
atualmente está em 3,65% 
ao ano. O refl exo pode ser 
visto na redução das taxas 
de juros nos bancos que 
oferecem empréstimos e fi -
nanciamentos imobiliários, 
ou seja, em se tratando de 
imóveis, é possível consi-
derá-lo como alternativa 
promissora de diversifi ca-
ção de investimentos, com 
retorno seguro, como pon-
tua o diretor de vendas da 
Elite International Realty.

Sobre a Elite Interna-
tional Realty Fundada em 
1994 por um empreende-
dor brasileiro, a Elite In-
ternational Realty é espe-
cialista em compra, venda 
e aluguel de imóveis co-
merciais e residenciais nas 
cidades de Orlando, Miami 
e Nova York, nos Estados 
Unidos. Para facilitar o 
contato dos clientes com 
a empresa na hora de bus-
car um investimento em 
imóvel, a imobiliária pos-
sui representantes em di-
versas capitais da América 
Latina, como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Caracas, Cidade 
do México, Bogotá, Cali e 
Lima. Atualmente, a empre-
sa conta com profi ssionais 
experientes e bem equipa-
dos para atender clientes 
de alto padrão, garantindo 
os melhores resultados no 
segmento imobiliário.

Fonte: https://www.
portalvgv.com.br/investir-
-em-um-patrimonio-fi sico-
-e-uma-forma-segura-de-
-aplicar-o-dinheiro-em-
-tempos-de-covid-19

Conheça Yvette Fontes

Não há quem resista 
aos encantos, alegria, 
simpatia e talento des-
sa menina de 84 anos 
de idade que assina 
vários contratos e faz 
muito sucesso na car-
reira de modelo.

Yvette faz parte do 
time de modelos First 
Models e carrega em 
sua bagagem muitos 
trabalhos importantes.

Linda de viver, ela 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

encanta por onde pas-
sa, com seu sorriso 
sincero, simplicidade e 
naturalidade.

A talentosa já fez 
fi guração em várias 
propagandas do Saveg-
nago, propaganda dos 
sorvetes Chiquinho e 
Perfecto.

Também para Ar-
teris, Unimed de São 
José do Rio Preto, e 
para uma prefeitura de 
Goiás.

Também fez fotos 
para outdoors para 
Fish, Luminus, além de 
estampar várias revis-
tas.

Há pouco tempo es-
trelou um comercial 
para Net Barretos.

Alguém aí duvida 
que ela arrasa? Nós 
não!

De olho nela!

com precifi cação, falta 
de informação de vali-
dade ou validade venci-
da, entre outros.

A operação foi até 
sexta feira desta sema-
na e envolveu 50 mu-
nicípios de todas as re-
giões do Estado de São 

Paulo.

Segundo o Diretor 
Executivo do Procon SP 
Fernando Capez “essa é 
mais uma ação que visa 
evitar distorções e bus-
car o equilíbrio das re-
lações de consumo em 
prol do consumidor”.
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 Net Barretos inaugura loja no 
Jaboticabal Shopping

A cidade de Jaboti-
cabal amanheceu, na 
segunda-feira (17/08) 
com a inauguração da 
nova loja da Net Barre-
tos no Jaboticabal Sho-
pping.

Contando com ações 
de ativação permanen-
tes no mês de agosto, a 
marca busca atender o 
mercado de internet na 
cidade através de fi bra 
óptica, tecnologia da qual 
o provedor foi o pioneiro 
na cidade de Barretos e 
levou toda sua expertise 
adquirida para as demais 
cidades de atendimento 
da empresa, tendo 100% 
de Jaboticabal coberta 
por fi bra óptica que é o 
que há de mais moderno 
no mercado.

A Net Barretos aposta 
em um modelo diferen-
te de atendimento, fo-
cando sua operação em 
benefícios para o clien-
te como o atendimento 
das 07h às 00h de do-
mingo a domingo atra-
vés do 0800 770 0039, 
que também é o núme-
ro pelo qual a empresa 
atende seus clientes 
através do WhatsApp.

Além do atendimento 
ao cliente, outro bene-
fício que a Net Barretos 
entrega é a assistên-
cia técnica que possui 
equipe fi xa em Jabotica-
bal com atendimentos 
de domingo a domingo, 

Jaboticabal é a sétima cidade atendida pela Net Barretos 
que atua como provedor de internet há 11 anos

garantindo agilidade e 
praticidade na resolu-
ção de problemas técni-
cos e instalação de no-
vas conexões.

A loja no Jaboticabal 
Shopping foi idealiza-
da para garantir a se-
gurança e conforto dos 
clientes com modelo 
de atendimento dife-
renciado, assim como 
o aplicativo exclusivo 
onde o cliente pode 
resolver várias ques-
tões sem sair do sofá. É 
possível alterar o plano 

contratado a qualquer 
momento, solicitar a 
mudança de endereço, 
consultar suas faturas, 
gerar boletos, pagar 
pelo cartão de crédito e 
até mesmo pelo PicPay.

Para o início das ope-
rações a Net Barretos 
trouxe uma condição 
imperdível para os Ja-
boticabalenses: Todos 
os plano podem ser as-
sinados por R$ 79,90/
mês pelos três primei-
ros meses e a instala-
ção é grátis, além disso 

todos os planos tem um 
roteador WiFi incluso 
sem custo algum, e to-
dos os equipamentos 
são testados para ga-
rantir a entrega da velo-
cidade contratada.

A contratação pode 
ser feita pelo site net-
barretos.com.br/jabo-
ticabal, pelo 0800 770 
0039 ou diretamente na 
loja da Net Barretos no 
Jaboticabal Shopping 
que atende de segunda 
a sexta das 10h às 18h 
devido às restrições sa-

nitárias da OMS.
Os planos atendem as 

mais diversas necessida-
des, o Plano Básico ofe-
rece 100 MEGA de down-
load e upload, ideal para 
quem curte as redes so-
ciais e assistir suas sé-
ries e fi lmes em serviços 
de streaming. Você paga 
apenas R$ 79,90/mês 
nos três primeiros me-
ses e após o quarto mês 
o valor do plano é de R$ 
99,90/mês.

Alguns usuários são 
mais exigentes e con-

somem muito conteúdo 
em 4K ou jogam nas ho-
ras vagas, para esse pú-
blico a Net Barretos ofe-
rece o Plano Lazer, são 
250 MEGA de download 
e upload por R$ 79,90/
mês nos três primeiros 
meses e após o quarto 
mês o valor do plano é 
de R$ 109,90/mês.

E quando a família é 
grande, ou quando sua 
casa é o ponto de en-
contro ofi cial dos almo-
ços de domingo você 
precisa manter todos 
bem conectados, é aí 
onde entra o Plano Fa-
mília com 350 MEGA de 
download e upload que 
garantem várias TV’s 
4K e celulares ligados 
ao mesmo tempo por 
R$ 139,90/mês a partir 
do quarto mês, nos três 
primeiros você paga R$ 
79,90/mês como nos 
demais planos.

Por último vem o Pla-
no Elite, que entrega 
600 MEGA de download 
e upload, perfeito para 
os gamers e profi ssio-
nais criativos, garantin-
do agilidade para lidar 
com grandes arquivos 
ou streaming. E você 
não paga um absurdo 
pra ter toda essa ve-
locidade, nos três pri-
meiros meses são R$ 
79,90/mês e a partir do 
quarto mês você paga 
R$ 149,90/mês.
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Feliz aniversario

Danilo Homen, parabéns pelo seu aniversário 
dia 26/08! Desejamos que você seja muito feliz e 
nunca deixe que nenhuma nuvem esconda o sol 
que brilha no seu peito.

Ana Lucia Rossi... feliz aniversário neste dia 
22/08! Que Deus te abençoe no seu aniversário 
e inunde a sua casa com felicidade e alegria. Pa-
rabéns!

Feliz aniversário Leandro Roccha! Que sua 
vida seja cheia de bons e felizes momentos. Pa-
rabéns pelo Aniversário no dia 23/08!

Laerte Trizolio... que o dia 23 seja de festa e 
comemoração. Repleto de diversão e alegria, as-
sim como os dias que virão. Você é muito espe-
cial. Feliz aniversário!

Daniele Betiol... dia 25/08 não será um dia co-
mum. É o dia do seu aniversário. Desejo a você 
tudo de bom e que Deus possa lhe dar muita 
saúde, paz e alegria. (a. - Rodrigo Betiol)

Bruno Rick, desejamos que no dia 27/08, to-
dos os seus sonhos sejam realizados e todos os 
seus desejos alcançados. Feliz Aniversário!
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Crise Covid-19: empreendedores da economia 
criativa podem realizar curso gratuito

Jaboticabal oferece 
treinamento aos em-
preendedores formais e 
informais da cadeia cul-
tural e criativa. A capa-
citação acontece entre 
os dias 24 de agosto a 2 
de setembro, das 19h às 
21h. A inscrição é gra-
tuita, pelo https://api.
whatsapp. com/send? 
phone=+551632033398

A capacitação é desti-
nada a toda a cadeia cul-
tural, como artistas de 
rua, circense, dançari-

nos, artesãos, músicos, 
profissionais do teatro, 
dança, estúdios musi-
cais, de dança, imagem 
e som, desenhistas, ilus-
tradores, contadores de 
estórias, gestores e líde-
res criativos e culturais, 
artista plástico, profes-
sores culturais.

O treinamento é fruto 
de uma parceria da Pre-
feitura de Jaboticabal e 
Sebrae-SP.

Confira a programa-
ção completa:

Setor cultural foi um dos mais 
afetados pela crise econômica

Hospital e Maternidade Santa Isabel  - (HMSI) está realizando uma campanha para 

arrecadar  doações para a aquisição de cadeiras e poltronas para a Unidade Covid-19
A Unidade que é refe-

rência regional no tra-
tamento a pacientes da 
Covid-19,   oferece, ao 
todo, 25 leitos. Desde 
o início da Pandemia, a 
média de ocupação diá-
ria é de 19 a 23 pacien-
tes, porém nas últimas 
semanas, a Unidade 
está operando com ca-
pacidade máxima.

“Lançamos a campa-
nha porque estamos 
precisando de cadei-
ras e poltronas para a 
acomodação dos pa-
cientes quando são re-
tirados do leito. Isso 
acelera a recuperação 
das funções pulmona-
res. Como a maioria 
dos pacientes é de ido-
sos, sentem muitas do-
res se permanecerem 
todo o tempo na cama. 
As poltronas próprias 

para ambiente hospita-
lar são especiais e não 
são baratas por serem 
mais duráveis e de fácil 
higienização. Quando 
lançamos a campanha, 
rapidamente contamos 
com a adesão de doado-
res de recursos e tam-
bém de cadeiras.”, afir-
ma o coordenador do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel, Dr. Jeyner 
Valerio Júnior.

A comunidade já se 
mobilizou e tem envia-
do doações em dinheiro 
e em cadeiras e poltro-
nas para o Hospital. As 
doações em dinheiro 
podem ser feitas  por 
meio de depósito ban-
cário na conta do HMSI 
– Banco do Brasil – agên-
cia 0269-0, conta cor-
rente 47161-5 – CNPJ 
56.896.368/0001-34.

Máscara pode reduzir carga viral e gravidade da covid-19, diz estudo

Autoridades de saú-
de e governos de vários 
países recomendam ou 
tornam obrigatório o 
uso de máscaras por-
que elas diminuem as 
chances de pessoas in-
fectadas espalharem o 
coronavírus.

Porém, um novo estu-
do concluiu que o uso 
de máscaras também re-
duz a carga viral à qual 
estamos expostos e, se 
infectados, a manifesta-
ção da doença pode ser 
mais branda ou mesmo 
assintomática.

A pesquisa realiza-
da nos Estados Unidos 
pelos médicos Monica 
Gandhi e Eric Goosby, 
da Universidade da Ca-
lifórnia, e pelo pesqui-
sador Chris Beyrer, da 
Universidade Johns Ho-
pkins, examinou vários 
casos e concluiu que a 
exposição ao corona-
vírus sem consequên-
cias graves devido ao 

uso de máscaras pode 
gerar uma imunidade 
em toda a comunidade 
e reduzir a propagação 
da doença.

Muitas pessoas con-
tinuam se recusando a 
usar máscaras mesmo 
diante da informação 
de que elas evitam que 
se contaminem os ou-
tros. Mas agora o estu-
do sugere que as más-
caras podem ter um 
grande benefício indivi-
dual para quem as usa, 
o que é um incentivo a 
mais para seu uso.

O estudo foi publica-
do no Journal of Gene-
ral Internal Medicine.

O efeito da carga viral
Os médicos Gandhi, 

Goosby e Beyrer compa-
raram dados de várias 
situações: algumas nas 
quais os grupos usa-
vam máscaras, outras 
nas quais eles não usa-
vam. E depois fizeram 
uma relação entre isso, 

a carga viral à qual as 
pessoas foram exposta-
se e as de infecções le-
ves ou assintomáticas.

A infecção assintomá-
tica pode ser problemá-
tica porque promove a 
disseminação do vírus 
por pessoas infectadas 
sem que elas saibam. 
Mas, ao mesmo tempo, 
ser assintomático e não 
gravemente doente é 
benéfico para o indiví-
duo, dizem eles.

Além disso, taxas 
mais altas de infecção 
assintomática levam a 
taxas mais altas de ex-
posição ao vírus.

Os pesquisadores re-
conhecem que a respos-
ta imune de anticorpos 
e células T a diferentes 
manifestações da co-
vid-19 ainda está sen-
do analisada, mas as 
evidências encontradas 
nos dados do desen-
volvimento dessa imu-
nidade celular, mesmo 

com uma infecção leve, 
são encorajadoras.

Evidências
A conclusão de que os 

usuários de máscaras 
são expostos a uma car-
ga viral mais baixa, que 
resulta em uma infecção 
mais leve, é   apoiada pelo 
estudo de três importan-
tes acumulações de evi-
dências: virológica, epi-
demiológica e ecológica.

As máscaras — de-
pendendo do tipo e 
do material — filtram 
a maior parte das par-
tículas virais, embora 
não todas. Há algum 
tempo acredita-se que 
a exposição a esse bai-
xo nível de partículas 
virais provavelmente 
produz uma doença 
menos grave.

Resultados de expe-
rimentos realizados no 
passado com humanos 
expostos a diferentes 
volumes de vírus não 
letais demonstraram 
sintomas mais graves 
em indivíduos que re-
ceberam uma carga vi-
ral mais alta.

Com o novo corona-
vírus, a experimenta-
ção não é possível nem 
ética, mas os testes re-
alizados em hamsters 
que simulavam o uso 
de máscaras separan-
do os animais com uma 
parede divisória feita 
de máscara cirúrgica, 
não só mostraram que 
os hamsters protegidos 
eram menos propensas 
à infecção, mas que, 
quando eram infecta-
dos com covid-19, ti-

nham sintomas leves.
Em termos de evidên-

cia epidemiológica, os 
médicos indicam que 
as altas taxas de mor-
talidade observadas no 
início da pandemia pa-
recem estar associadas 
a intensa exposição a 
alta carga viral antes da 
introdução do uso de 
máscaras.

Caso do cruzeiro ar-
gentino

Um caso recente em 
particular é notável: o 
de um navio de cruzei-
ro na Argentina, onde 
todos os passageiros e 
tripulantes receberam 
máscaras após a detec-
ção de um surto de co-
vid-19.

Nesse ambiente fe-
chado, 128 das 217 
pessoas a bordo tive-
ram resultado positivo 
para coronavírus. No 
entanto, a maioria dos 
infectados (81%) perma-
neceu assintomática.

Como evidência eco-
lógica, pesquisas in-
dicam que países e 
regiões que estão acos-
tumados a usar másca-
ras faciais para contro-
le de infecção, como 
Japão, Hong Kong, 
Taiwan, Cingapura, Tai-
lândia e Coréia do Sul, 
não sofreram tanto em 
termos da gravidade da 
doença e mortalidade.

O mesmo aconteceu 
com os países que apli-
caram a máscara com 
antecedência. Além dis-
so, mesmo quando es-
ses países registraram 
o ressurgimento dos ca-

sos de covid-19 ao reto-
mar a atividade social e 
econômica, as taxas de 
mortalidade permane-
ceram baixas, corrobo-
rando a teoria da carga 
viral, afirmam os auto-
res do estudo.

Em conclusão, os mé-
dicos argumentam que 
o uso universal de más-
caras durante a pande-
mia deve ser um dos 
fundamentos mais im-
portantes no controle 
da doença e advogam 
que essa medida seja 
tomada em particular 
nos Estados Unidos, 
onde as diretrizes não 
são homogêneas e parte 
da população continua 
a resisitir, por vezes 
violentamente, contra o 
uso de máscaras.

Eles observam que 
durante a devastadora 
pandemia de gripe em 
1918, os americanos 
adotaram com sucesso 
o uso de máscaras em 
público, mas a resposta 
às recomendações atu-
ais dos Centros de Con-
trole de Doenças (CDC) 
tem sido mista.

O uso de máscaras 
tem duas vantagens. O 
primeiro é proteger ou-
tras pessoas, evitando 
a propagação do vírus 
por uma pessoa infec-
tada. Se essa preocupa-
ção com os outros não 
for suficiente, talvez a 
segunda vantagem — 
benefício individual 
— seja uma motivação 
mais eficaz.

fonte: https://www.
bbc.com
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ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE 
JABOTICABAL - AAPROCOM - CNPJ: 60.242.609/0001-07

Nota 2019 2018 CIRCULANTE Nota 2019 2018

CIRCULANTE 1.129.832       935.539          1.146.079       947.193          
Disponível Obrigações

Numerário 1 467                     467                     Fornecedores 6 21.055                11.665                
Banco Conta Movimento 1 -                     -                     Obrigações Trabalhistas 6 418.533               485.243               
Banco Conta Movimento Recurso 1 12                       37                       Obrigações Trabalhistas 7 4.111                  1.061                  

Obrigações c/Encargos Sociais 7.1 487                     -                     
Total Disponível 479                     504                     Impostos e Contribuições 8 308                     823                     

Outros Créditos e Direitos Cheques a Compensar 9 624                     11.359                
Banco Conta Mov. Recurso -                     -                     Receitas Diferidas 10 -                     2.419                  
Banco Conta Aplicação 1.1 593.766               354.744               Recursos a Devolver 11 154                     67                       
Banco Conta Aplicação Recurso 1.2 -                     2.419                  Provisões 12 687.307               419.557               
Contas a Receber 2 483.725               526.725               Outras Obrigações 13 12.500                12.500                
Adiantamentos 3 50.739                50.766                Empréstimos 14 1.000                  2.500                  
Impostos e Contrib a Compensar 4 1.123                  381                     
Total Outros Créditos e Direitos 1.129.353           935.035              

ATIVO NÃO CIRCULANTE 34.199            39.646            PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado Técnico 68.154            68.154            Rec. T.Parceria/Subvenção -                  2.419              

Computadores e Periféricos 5 15.103                15.103                Recurso Projeto Ponto de Leitura
Móveis e Utensílios 5 31.548                31.548                Recurso Projeto Culturando 15 -                     2.419                  
Obras e Benfeitorias 5 8.240                  8.240                  
Máquinas e Equipamentos 5 2.350                  2.350                  
Equipamentos Eletrônicos 5 5.815                  5.815                  
Equipamentos Copa e Cozinha 5 5.099                  5.099                  

FUNDO SOCIAL

Depreciação (33.956) (28.508) Fundo Patrimonial 17.952 25.573

Computadores e Periféricos 5 (6.798) (5.448) Fundo Patrimonial 16 25.573 34.158
Móveis e Utensílios 5 (16.575) (14.352) Doações 0 0
Equipamentos Eletrônicos 5 (4.019) (3.268) Superavit/Déficit 16.1 (7.621) (8.584)
Máquinas e Equipamentos 5 (800) (800)
Obras e Benfeitorias 5 (4.239) (3.415)
Equipamentos Copa e Cozinha 5 (1.525) (1.225)

TOTAL DO ATIVO 1.164.031       975.186          TOTAL DO PASSIVO 1.164.031       975.186          

CNPJ: 60.242.609/0001-07
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2019

(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2019 2018

Recursos - Subvenção CTR -                  -                  
Recursos - Termo de Parceria - PSF 5.449.066        5.778.631        
Recursos - Subvenção SOS Esperança 78.308             78.296             
Recursos - Projeto Ponto da Leitura -                  -                  
Recursos - Projeto Comcriaja 17.820             21.203             
Recursos - Projeto Culturando -                  -                  
Festa Junina 548                 -                  
Campanha Sukiaki -                  1.200              
Festa do Quitute 17.281             21.696             
Doações 5.147              7.088              
Campanha Sorvete 2.039              4.408              
Chá Beneficente -                  290                 
Crédito Nota Fiscal Paulista 1.118              241                 
Receitas Financeiras 72                   10                   

RESULTADO OPERACIONAL 5.571.399      5.913.063      

Despesa - Festa do Quitute (9.885)             (10.354)           
Despesas Operacionais (21.960)           (26.794)           
Despesas Financeiras (2.071)             (2.344)             
Despesas Tributárias (247)                (1.647)             
Despesas com recursos próprios (192)                (14)                  
Despesa - Sorvete (1.890)             (2.040)             
Despesa -Escondidinho -                  -                  
Despesa - Projeto SOS Esp Municipal (17.922)           (21.273)           
Despesa - Chá Beneficente -                  (325)                
Despesa - Projeto PSF Municipal (3.731.992)       (4.007.443)       
Despesa - Projeto Comcriaja (21.182)           (21.203)           
Despesa - Projeto Ponto de Leitura -                  -                  
Despesa - Projeto Culturando -                  -                  
Despesa - Projeto SOS Esp Estadual (57.024)           (57.023)           
Despesa - Projeto PSF Federal (1.717.074)       (1.771.188)       
Receitas não Operacionais 2.419              -                  

TOTAL DAS DESPESAS (5.579.020)     (5.921.648)     

DÉFICIT DO EXERCÍCIO (7.621)            (8.584)            

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO EXERCÍCIO DE 2019

Fundo Patrimonial
Total do Fundo 

Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 35.443                   34.158

Doações e Subvenções
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (1.285)
Superávit/Déficit do exercício 0 (8.584)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 34.158 25.573

Doações e Subvenções 0
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (8.584) 0
Superávit/Déficit do exercício (7.621)

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2019 25.573 17.952

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 2019
(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2019 31/12/2018

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) Superavit/Deficit do exercício (7.621)             (8.584)             
(+) Depreciação 33.956                    28.508                    

(+) Provisões 687.307                  419.557                  

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 713.641 439.481

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP

Aplicações de Recursos 593.766                  357.163                  

Outros Créditos 535.587                  577.872                  

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 1.129.353               935.035

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP

Fornecedores 21.055            11.665            
Contas a Pagar -                  -                  
Obrigações Trabalhistas 423.130           486.304           
Outros Débitos 14.586            29.667            

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 458.771 527.636

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2.301.766 1.902.152

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado -                  

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0 0

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           

Aquisição de Empréstimo Bancário

Aumento de Capital

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                           

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 479 504

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 504                          27                             

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO 25                   477                 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 479                          504                          

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2019 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO 
MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
- EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019

Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICA-
BAL – AAPROCOM, pessoa jurídica de direito privado e sem fi ns lucrativos, estabelecida com sede 
própria na Rua Getúlio Vargas, n° 91 Bairro Sorocabano Jaboticabal, estado de São Paulo, inscrito no 

CNPJ 60.242.609/0001-07, com  objetivos  voltados à promoção de atividades e fi nalidades de relevância 
pública e social, para a elevação da qualidade de vida humana por meio da assistência e atendimento a 

todas as pessoas, indistintamente, incluindo a promoção de atividades científi cas, culturais, educacionais 
e literárias nas áreas de saúde, assistência social, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e 

promoção do desenvolvimento sustentável, cidadania e desenvolvimento socioeconômico de comunida-

des no Brasil e no exterior, atendimentos esses universais e de forma gratuita, sem exigência de contra-

prestação do usuário, tem como atividades preponderantes:  

I – A promoção da saúde da família, de forma universal e gratuita;
II – Assistência social direcionada à família, à criança e ao adolescente, ao idoso, à pessoa com defi -

ciência, ao migrante, ao itinerante e ao morador de rua, de forma universal e gratuita;

III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultura e sustentável, de 

forma universal e gratuita;

IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, com 

objetivo de atender a população do município de Jaboticabal;

V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios com todas 

as esferas de governo e iniciativa privada.
A entidade é reconhecida como de utilidade pública pela Prefeitura municipal de Jaboticabal, conso-

ante Lei municipal n° 2988, de 28/02/2002 e é administrada por uma diretoria colegiada, com mandato 
trienal. As contas são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, evidenciadas com e sem gratuidades 

e identifi cadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada;As receitas decorrentes 
de gratuidades, doações, termos de Parceria, de Fomento e ou de Colaboração, subvenções, contribuições 

e aplicações de recursos são registradas pelo valor do resgate em contas redutoras do ativo e passivo  e 

apropriadas ao resultado pela no momento do desembolso (efetiva aplicação do recurso);Os recursos são 

aplicados unicamente para consecução dos objetivos sociais. No tocante às despesas, predominam os 
gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas e previdenciários para gerir os projetos assistenciais. 

Há despesas administrativas para  execução dos referidos projetos desenvolvidos pela entidade, assim 

como as despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos usuários é realizado totalmente de 
forma gratuita.Não houve no exercício contração de obrigações a longo prazo, bem como não houve 
contratação de seguros.

TRIBUTOS OBJETO DE RENÚNCIA FISCAL. COFINS– Sujeito Ativo da Obrigação Tributária 
– UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 171.740,13 3.2 ISS– Sujeito Ativo 
da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal no valor da renúncia obtida de R$ 
171.703,19.

 IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO. Imobilizado: Os 
bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e 
perdas e por impairment, se aplicável. A depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com base na 
vida útil estimada dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das premissas 

de mercado. Um item do imobilizado é baixado quando não há benefícios econômicos futuros de uso 
continuo do ativo. Qualquer perda ou baixa de um item do imobilizado é determinado pelo valor contábil 
do bem e reconhecido do resultado; – 

ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS:
Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de parce-

rias públicas.
ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS.
Todos os atendimentos realizados pela entidade são realizados com recursos provenientes de Termos 

de Parceria, Termos de /fomento ou Termos de Colaboração;
SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS.
As gratuidades praticadas estão elencadas na DRE, no valor de R$ 5.878.139,67 (Cinco Milhões, 

Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos), gratuidades 
essas objeto de prestação de contas nos respectivos órgãos governamentais convenentes, todas para de-

senvolvimento de atividades estatutárias aos usuários em geral. 
 RECURSOS DE TERMO DE PARCERIA E DE SUBVENÇÕES RECEBIDOS E SUAS APLI-

CAÇÕES 

Termos Fomentos/Colaboração
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – Comcriaja

Total do Projeto.................................. R$17.819,77
Recurso Municipal............................ R$ 17.954,62
Receitas de AplicFinanc..................... R$         9,77
Recurso a devolver.................................. R$144,62
Recursos Empregados....................... R$ 17.819,77

Prefeitura Municipal de Jaboticabal –SOS/ESPERANÇA Estadual 
Total do Projeto..................................R$ 57.072,51
Recurso Estadual.............................. R$  57.018,84
Receitas de AplicFinanc............................ R$  4,90
Recursos Próprios ..................................... R$48,77
Recursos Empregados....................... R$  57.072,51

Prefeitura Municipal de Jaboticabal –SOS/ESPERANÇA Municipal
Total do Projeto.................................. R$21.427,91
Recurso Municipal.............................R$ 21.281,16
Receitas de AplicFinanc...............................R$3,11
RecursosPróprios ...................................R$ 143,64
Recursos Empregados........................ R$21.427,91

Termo de Parceria

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Federal

Total do Projeto............................ R$ 1.717.084,32
Recurso Federal ........................... R$ 1.800.000,00
Receitas de AplicFinanc.......................... R$231,28
Saldo 2018 .................................... R$   108.253.96
Recurso a ser Aplic em 2020.............R$191.410,92
Recursos Empregados ..................R$ 1.717.084,32

Prefeitura Municipal de Jaboticabal –PSF Municipal

Total do Projeto............................ R$ 3.731.991,56
Recurso Municipal........................R$ 3.915.600,00
Receitas de AplicFinanc...........................R$984,60
Recurso não Recebido...................... R$       900,00
Saldo 2018..................................... R$   310.403,13
Recurso a ser Aplic em 2020............ R$494.996,17
Recursos Empregados.................. R$ 3.731.991,56
Relativamente ao PSF, foram atendidos 24.703 (vinte e quatro mil, setecentos e três) usuários no ano, 

com o custo de R$ 19,28 (Dezenove reais e vinte e oito centavos) per capita, fi nanciados com fontes de re-
cursos do Município e da União. Atendendo uma população 0,77% maior do que a atendida no ano anterior, 
com custo 8,97% menor do que o exercício anterior. (2018= 24.515/R$ 21,18).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL
Nota 1 – Caixa e Equivalente de Caixa – Refere-se a saldos de caixa e de contas movimento relativo 

saldo de contas bancárias de cujos numerários fi caram disponíveis em conta corrente. Toda a movimenta-
ção fi nanceira não transitou pelo caixa, somente por contas bancárias. 

    2018 2019
Caixa     466,93 466,93
Banco do Brasil S/A - Culturando  37,30 0,00
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est 0,00 11,99
TOTAL    504,23 478,92
Nota 1.1 – Aplicações Financeiras – Saldo de recursos de projetos depositados em contas de investi-

mento, para aplicação no próximo exercício. Exceto a conta de “Diversos”, cujos recursos são oriundos de 
receitas de doações, campanhas e eventos realizados pela entidade. 

     2018 2019
Banco Santander S/A – PSF Mun  174.595,80 478.128,22
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est 0,00 1.118,50
Banco Santander S/A – NACA/SOS Mun 0,00 1.757,83
Banco do Brasil S/A – Diversos  0,00 1356,66
Banco Santander S/A – NACA/SOS Mun 222,79 0,00
Banco Santander S/A – Diversos  158,80 523,89
Banco do Brasil S/A - Culturando  2.381,53 0,00
Banco Santander S/A – NACA/SOS Est 322,90 0,00
Banco Santander S/A – PSF Fed  173.328,85 110.220,50
Banco Santander S/A - Comcriaja  3.733,32 660,56
TOTAL    354.743,99 593.766,16

1.2 Bancos c/Aplicação Recurso de ProjetoCulturando cuja execução fi cou dependendo de autorização 
do órgão concedente

     2018 2019
Receitas Aplic Próximo Exerc - Cultura  2.418,83 0,00
TOTAL    2.418,83 0,00

Nota 2 – Contas a Receber – Créditos da receber – Trata-se de recursos de projetos pendentes de 
recebimento em razão da continuidade dos mesmos e que, por essa razão, são repassados sucessivamente 
no próximo mês. 

     2018 2019
Recurso a Receber – NACA/SOS Mun 1.773,49 1.773,49
Recurso a Receber – PSF Mun  370.200,00 327.200,00
Recurso a Receber – NACA/SOS Est 4.751,59 4.751,59
Recurso a Receber – PSF Fed  150.000,00 150.000,00
TOTAL    526.725,08 483.725,08

Nota 3– Adiantamentos –Numerários adiantados para fornecedores/projetos para execução de con-
tratos.

     2018 2019
Adiantamento a Fornecedores   1.517,92 1.491,69
Adiantamento PSF no Exercício  49.247,79 49.247,79
TOTAL    50.765,71 50.739,48

Nota 4 Impostos e Contribuições a Compensar – Valores pagos à maior a serem compensados. 
     2018 2019
IRRF    184,12 925,32
PIS    197,19 197,19
INSS    0,00 0,10
TOTAL    381,31 1.122,61

Nota 5 – Ativo Não Circulante – Imobilizado – Valores dos bens móveis e imóveis da empresa entidade 
(Computadores, móveis, máquinas e equipamentos, utensílios de copa e cozinha), depreciados conforme 
parâmetros fornecidos pela legislação do Imposto  de Renda.

     2018 2019
Computadores e Periféricos   15.102,55 15.102,55
(-) Depreciação   -5.447,91 -6.797,67
Móveis e Utensílios   31.547,60 31.547,60
(-) Depreciação   -14.351,96 -16.574,60
Obras e Benfeitorias   8.240,00 8.240,00
(-) Depreciação   -3.268,10 -4.019,42
Máquinas e Equipamentos  2.350,00 2.350,00
(-) Depreciação   -800,00 -800,00
Equipamentos Eletrônicos   5.815,00 5.815,00
(-) Depreciação   -3.414,78 -4.238,82
Equipamentos de Copa e Cozinha   5.099,00 5.099,00
(-) Depreciação   -1.225,00 -1.525,00
Total Original   68.154,15 68.154,15
(-) Total da Depreciação  -28.507,75 -33.955,51
TOTAL    39.646,40 34.198,64

Nota 6 – Passivo Circulante – Refere-se a valores contratados junto de fornecedores para o desenvol-
vimento das atividades da entidade, vincendos no próximo exercício. 

     2018 2019
Fornecedores   11.664,89 21.055,34
TOTAL    11.664,89 21.055,34

     2018 2019
Termo Fomento/Colaboração – PSF Mun 215.503,66 291.243,48
Termo Fomento/Colaboração – PSF Federal 261.210,95 118.201,40
Termo Fomento/Colaboração – NACA/SOS Mun 1.304,50 3.362,17
Termo Fomento/Colaboração – NACA/SOS Est 3.914,62 5.557,83
Termo Fomento/Colaboração – Comcriaja 3.309,16 167,94
TOTAL    485.242,89 418.532,82

Nota 7 – Obrigações Trabalhistas – Salários de funcionários da entidade não vinculados a projetos. 
     2018 2019
Salários    1.061,05 4.110,84
TOTAL    1.061,05 4.110,84

Nota 7.1 – Obrigações com Enc Sociais - Obrigações trabalhistas e previdenciárias  de funcionários da 
entidade não vinculados a projetos

    2018 2019
FGTS a Recolher   0,00 9,58
INSS     0,00 477,08
TOTAL    0,00 486,66

Nota 8 – Impostos e Contribuições – Tributos retidos de funcionários e de pessoas jurídicas a serem 
recolhidos. 

     2018 2019
ISS Retido a Recolher   289,92 263,53
INSS Retido a Recolher  44,00 44,00
IRF Retido a Recolher    119,25 0,00

Contrib 4,65% a Recolher  369,68 0,00
TOTAL    822,85 307,53

Nota 9 – Empréstimos Bancários de Curto Prazo – Cheques a serem compensados. 
     2018 2019
Cheques a Compensar – NACA/SOS Est 858,01 0,00
Cheques a Compensar – PSF Mun  9.204,24 0,00
Cheques a Compensar – NACA/SOS Mun 821,83 0,00
Cheques a Compensar – PSF Federal 450,00 0,00

Cheques a Compensar – SOS Esp Est 0,00 24,01

Cheques a Compensar - Diversos  0,00 600,00
Cheques a Compensar - Comcriaja  25,00 0,00

TOTAL    11.359,08 624,01

Nota 10Receitas Diferidas – Importância adiantada para realização do Projeto Culturando, cuja execu-
ção fi cou aguardando autorização da entidade da entidade parceira autora do projeto. 

     2018 2019
Receitas Diferidas   2.418,83 0,00
TOTAL    2.418,83 0,00

Nota 11Recursos a Devolver – Recursos de projetos a serem devolvidos por não terem sido utilizados 
na sua totalidade.

     2018 2019
NACA/SOS Mun   9,62 9,62
NACA/SOS Est   0,00 0,00
Comcriaja   56,93 144,62
TOTAL    66,55 154,24

Nota 12 Provisões – Provisões Trabalhistas a serem pagas relativos a encargos de férias de período 
aquisitivo já conquistados. – Provisão para contingências

     2018 2019
Provisão de Férias – PSF Mun  211.303,13 395.896,17

Provisão para Contingências – PSF Mun 100.000,00 100.000,00
Provisão de Férias – PSF Fed  108.253,96 191.410,92
TOTAL    419.557,09 687.307,09

Nota 13 Outras Obrigações – Valores relativos a adiantamentosde  fornecedores
     2018 2019
Empréstimos de Terceiros   12.500,00 12.500,00
TOTAL    12.500,00 12.500,00

Nota 14Empréstimos de associados/fornecedores
     2018 2019
Empréstimos de Terceiros   2.500,00 1.000,00
TOTAL    2.500,00 1.000,00

Nota 15 Recursos de Projetos – Recurso do Projeto Culturando, fi nalizado pela extinção do projeto por 
iniciativa do parceiro concedente

     2018 2019
Recurso Projeto Culturando  2.418,83 0,00
TOTAL    2.418,83 0,00

Nota 16 -Fundo Social (Patrimônio Social) – São valores relativos a variações patrimoniais da enti-
dade, cujo resultado é o produto do Ativo (bens e Direitos) (+), donde se subtrai o Passivo (Obrigações) = 
Patrimônio Social. Sendo positivo o resultado, tem-se o Superavit e sendo negativo, o défi cit. Esse resulta-
do é incorporado ao Patrimônio Social do exercício anterior. 

Nota 16.1 – Resultado do Exercício em Curso – Resultado proveniente da explanação da nota anterior, 
ondese observa défi cit de R$ 7.621,13. 

     2018 2019
Fundo Institucional   34.157,72 25.573,49
Doações e Subvenções   0,00 0,00

Resultado Exercício em Curso  (8.584,23) (7.621,13)

Nota 17 Gratuidades – Representam todos os recursos aplicados pela entidade no atendimento nos 
atendimentos, de forma universal e gratuita, não exigindo cobrança ou contrapartida dos usuários. Sendo 
que o total aplicado na área da Saúde foi R$ 5.449.065,08 e na área da Assistência Social R$ 96.127,78

     2018 2019
PSF Municipal    4.007.442,75 3.731.991,56
PSF Federal    1.771.188,25 1.717.074,32
Naca/SOS Municipal   21.282,51 21.284,27
Naca/SOS Estadual   57.022,89 57.023,74
Comcriaja   21.203,27 17.819,77
TOTAL    5.878.139,67 5.545.193,66

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2019.
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 RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano
Jaboticabal (SP)

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em to-

dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Associação de Apoio a Projetos Comuni-
tários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2019 e o desempenho de suas 
operações para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E 
O RELATÓRIO DO AUDITOR 

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Re-
latório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Rela-

tório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 

aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-

tração somos requeridos a comunicar esse fato. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, foram os mais 

signifi cativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 

demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além 
do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos 
abaixo sejam os principais da auditoria a serem comunicados em nosso relatório.

1. Fomos contratados já no decorrer do exercício de 2020 e, por este motivo, não tivemos 
tempo hábil para a realização do envio da confi rmação dos saldos bancários e de fornecedores. Assim, 
realizamos testes alternativos e documentais para comprovar os saldos ora existentes.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONS-
TRAÇÕES CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 

como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capa-

cidade de a Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-

racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-

tração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da AAPROCOM são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CON-
TÁBEIS 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 

relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, 
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profi ssional e mantivemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além 
disso:

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 

resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar 
nossa opinião.

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 

erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

� Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-

mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Mu-
nicípio de Jaboticabal – AAPROCOM.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

� Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuida-

de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPRO-
COM. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 

eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exi-

gências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 

eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, 

incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 

aqueles que foram considerados como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 

proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinar-
mos que o assunto não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 

comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o 
interesse público. 

OUTROS ASSUNTOS 
Chamamos a atenção para o fato de que as Demonstrações Contábeis da Associação de Apoio a Pro-

jetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM, relativas ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2018, foram auditadas por nossa fi rma de auditoria independente, cujo relatório emitido 
em 17/06/2019 não continha modifi cação de opinião.

Ribeirão Preto (SP), 27 de julho de 2020.
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