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Receita Federal e Unifac vão prestar 
assessoria contábil gratuitamente 
Através do NAF, lançado na segunda-feira, serão beneficiadas pessoas de baixa renda. 
Projeto também visa proporcionar experiência prática aos alunos de ciências contábeis

Na noite de segunda-
-feira o curso de ciências 
contábeis das Faculdades 
Integradas de Botucatu 
- Unifac, realizou o lança-
mento do NAF- Núcleo de 
Apoio Contábil e Fiscal, na 
sede da instituição de ensi-
no, em parceria com a Re-
ceita Federal.

O NAF é um projeto da 
Receita Federal em parce-
ria com as instituições de 
ensino superior. O objetivo 
é oferecer serviços con-
tábeis e fiscais gratuitos 
para pessoas físicas e jurí-
dicas de menor poder aqui-
sitivo e ao mesmo tempo 
contribuir para o desenvol-
vimento técnico e prático 
dos alunos.

Mantenedora da Unifac, 
Cecília Anderlini definiu a 
importância do projeto. “É 
um momento fantástico, 
poder sediar o NAF e isso 
ocorre por conta do reco-
nhecimento do trabalho 
que é feito aqui, pela con-
fiança na instituição, em 
um trabalho sério. As pes-
soas (de Botucatu e região) 
nos conhecem há bastante 
tempo, mas quando o re-
conhecimento é externo, 
realmente alegra muito”, 
disse ao Diário, antes do 
evento.

Em seu discurso, a 
mantenedora emocionou-
-se ao lembrar-se da traje-
tória da Unifac. “Prédios 
contam a história de uma 
Cidade. Quando este pré-
dio foi construído, esta 
região pouco ou nada ofe-
recia. A Cidade cresceu em 
direção à Unifac e foi além. 
Nos orgulhamos de ser um 
marco, além de físico, de 
conhecimento. Através da 
educação podemos modifi-
car e modificar as pessoas. 
Nossa faculdade é pequena 
em tamanho, mas é gran-
de, muito grande, na edu-
cação, no trabalho...”, disse 
Cecília Anderlini, com voz 
a embargada. 

Professor e coordenador 
do curso de ciências contá-
beis, o professor Osses de 
Toledo e Silva recordou da 
primeira turma nessa área, 
iniciada em 2002 e reve-
lou que já foram formados 
mais de 200 alunos desde 
então. Ele também desta-
cou que muitos alunos aca-
bam sendo aprovados no 

CRC antes mesmo de con-
cluírem o curso.

Maria Estela de Oliveira, 
chefe da DIVIC – Divisão de 
Interação com o Cidadão, 
em São Paulo, analisou que 
o ganho será dos alunos, 
por conta da experiência 
adquirida com a prestação 
do serviço e os estudos so-
bre essa área, mas também 
da Receita que amplia a 
prestação de serviços, mas 
em sua opinião, principal-
mente quem ganha é a so-
ciedade.

Delegado da Receita 

Federal de Bauru, Marcos 
Rodrigues de Mello argu-
mentou que esse projeto 
extrapola a questão da 
educação. “A educação é 
uma parte fundamental, 
mas extrapola. Com certe-
za os alunos sairão daqui 
como profissionais dife-
renciados pelo que irão 
aprender participando dis-
so, mas quem ganha mais 
é o cidadão”, discursou.

Também presente ao 
evento, o superintendente 
adjunto da Receita Federal 
Marcelo Barreto de Araújo, 

analisou a parceria com a 
Unifac, dizendo que “quan-
do o parceiro coloca o co-
ração, tem tudo para dar 
certo”, em referência ao 
discurso emocionado da 
mantenedora Cecília An-
derlini.

Segundo Araújo, esse 
projeto começou no Rio 
Grande do Sul, tornou-se 
nacional e acabou sendo 
“exportado” para outros 
países. Também comentou 
que a Receita Federal foi 
pioneira em prestação de 
serviços online, que atual-

mente 6 milhões de pesso-
as físicas recorrem a esse 
opção, mas que o atendi-
mento presencial também 
necessita de ampliação e 
considera que o NAF é um 
importante caminho nesse 
sentido.

Em seguida, Bárbara 
Monte Fortunato Luna, re-
presentante do NAF de São 
Paulo, fez uma palestra so-
bre o projeto para alunos 
e professores do curso de 
ciências contábeis.  

Mais informações: 3815-
2500.

A mantenedora Cecília Anderlini fez um discurso 
emocionado durante o lançamento do projeto

Marcelo Araújo, superintendente adjunto 
da Receita Federal, esteve presente no evento

O professor Osses falou sobre o início do curso 
de ciências contábeis e dos resultados atuais

Bárbara Luna, representante do NAF, fez 
uma palestra para alunos e professores
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Doação de imóvel para 
entidade não foi votado 
a pedido Rose Ielo

Apresentado pelo 
Poder Executivo, aca-
bou não sendo votado 
o projeto de doação de 
imóvel para a Arcah 
– Associação de Res-
gate à Cidadania por 
Amor a Humanidade, 
por conta de um pedi-
do de Vistas feito pela 
vereadora petista Rose 
Ielo. Assim, ela preten-
de analisar os detalhes 
a respeito e a proposta 
estará novamente em 
plenário na próxima 
semana. 

Em seu site, a Ar-
cah se apresenta como 
uma entidade sediada 

em São Paulo e voltada 
ao resgate de pessoas 
em situação de rua.

Foi aprovado proje-
to do vereador Ednei 
Lázaro da Costa Car-
reira (PSB) denominan-
do de Alberto Virgílio 
Cuter a Rua 2 localiza-
da no Conjunto Habita-
cional Jatobá. 

De autorias de Luiz 
Aurélio Pagani, o Lelo 
(REDE), foi aprovado o 
diploma de Honra ao 
Mérito para o grupo 
Sempre Viva, “pelo tra-
balho humanitário de-
senvolvido nas depen-
dências do Hospital 

das Clínicas da Facul-
dade de Medicina de 
Botucatu, em prol dos 
pacientes”. 

Em seguida foi re-
alizada uma sessão 
extraordinária para 
votação de um Projeto 
de Lei Complementar, 
de iniciativa do prefei-
to, visando a abertura 
de crédito adicional 
suplementar de R$ 
120.500,00 no orça-
mento da Câmara Mu-
nicipal. A proposta foi 
aprovada e esse recur-
so será utilizado para 
despesas com pessoal 
no próximo ano. (SGC)

Rose Ielo é vereadora do PT e pretende 
analisar melhor a proposta do Executivo

Safra de grãos 
pode crescer 
2,1% em 2016, 
diz Conab

A safra de grãos do país, 
no período 2015/2106, 
está estimada entre 208,6 
milhões e 212,9 milhões 
de toneladas, com uma 
variação que pode che-
gar até a 2,1% (4.384 mil 
toneladas) acima da sa-
fra 2014/15, quando re-
gistrou 208,5 milhões de 
toneladas, informou bole-
tim de acompanhamento 
da safra de grãos divul-
gado pela Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab).

A soja aumenta ain-
da mais sua participação 
nos números da safra, 
podendo chegar a 102,8 
milhões de toneladas e 
acréscimo estimado entre 
4,9 milhões a 6,6 milhões 
de toneladas em compara-
ção com a safra anterior, 
quando produziu 96,2 mi-
lhões de toneladas.

O milho primeira sa-
fra, cuja produção está 
estimada entre 26,5 mi-
lhões e 28,2 milhões de 
toneladas, registrou re-
dução entre 11,8% e 6,4% 
em comparação à safra 
2014/15, de 30,1 milhões 
de toneladas. O trigo 
também deve sofrer uma 
redução de 6,8% em com-
paração ao último levan-
tamento, devendo chegar 
a 6,2 milhões de tonela-
das, 4,3% superior à da 
safra passada.

A área de plantio está 
estimada entre 57,9 mi-
lhões e 58,9 milhões de 
hectares, crescimento de 
até 1,6% em relação à safra 
2014/15 que fechou em 58 
milhões de hectares. Este 
aumento se deve à cultu-
ra da soja que apresenta 
um acréscimo entre 2,1% 
(671,3 mil ha) e 3,8% (1,22 
milhão de ha). A área do 
milho primeira safra pode 
sofrer redução, podendo 
ficar entre 5,6 milhões e 
5,8 milhões de hectares 
e redução de 9,3% a 4,8% 
frente à última safra.

O levantamento dos 
dados foi realizado en-
tre os dias 18 e 24 de ou-
tubro, com informações 
colhidas em campo para 
área plantada, produção e 
produtividade média esti-
madas, pacote tecnológico 
utilizado pelos produto-
res e outras variáveis.

Fonte: Agência Brasil/
EBC


