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Prefeitura demite 100 
funcionários na primeira 

quinzena de abril
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AA escola estadual Au-
rélio Arrôbas Martins, o 
“Estadão”, foi escolhida 
pelo Ministério da Edu-
cação para participar 
do revezamento da to-
cha olímpica. Dois alu-
nos serão selecionados 
por meio de um con-
curso de redação para 
representar a escola. 
Em Jaboticabal, apenas 
o “Estadão” e o Colégio 
Técnico Agrícola, que 
selecionará um aluno, 
foram escolhidos, após 
comprovar a elevação 
de índices educacionais 
do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). 
Todas as despesas de 
viagem serão custeadas 
pelo Governo Federal.
Angelo Benetti, vice-di-
retor do “Estadão”, con-
ta que os alunos do 9º 
ano estão produzindo 
redação com o tema “O 
Brasil e os Jogos Olímpi-
cos”.

BASQUETE FEMININO 
VENCE PARTIDA

A PROFISSIONAL E 
MÃE LUTADORA

GAZETA ESPORTES GENTE ESPECIAL
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Prefeitura pega moradores de surpresa e 
fecha Saúde da Família no Santa Mônica

Os moradores do bair-
ro Santa Mônica que fa-
ziam parte da Estratégia 
de Saúde da Família - ESF 
foram pegos de surpresa 
ao saber que o programa 
não contemplará mais o 
bairro. 
Maria de Lourdes Barbosa 
Reviti, de 70 anos, mora 
há dois anos no bairro 
e já estava acostumada 
a receber em casa, uma 
vez por mês, o médico do 

Bene� ciários do 
programa não foram 
comunicados sobre 
decisão

programa, acompanhado 
de duas enfermeiras. Ela 
tem pressão alta e dia-
betes, enquanto o ma-
rido Claudemiro, de 75 
anos, teve complicações 
de saúde após sofrer um 
AVC, recentemente. Ela 
afi rma que fi cou sabendo 
pelos vizinhos que não 
poderia mais contar com 
o benefício e lamenta. “Já 
estou sentindo falta. Es-
tamos precisando de re-
ceita e para levar ele (ao 
médico) fi ca mais difícil”, 
diz.
A mãe do funileiro Ed-
mar Pfaifer também es-
tava inserida no progra-

ma após cair e quebrar 
o fêmur, há cinco meses. 
O funileiro também não 
sabia do encerramento 
do serviço e, segundo 
ele, será mais complica-
do transportar Maria de 
Lurdes, de 79 anos, até o 
CIAF localizado no bair-
ro. Outro benefi ciário 
era Eraldo Alves, de 74 
anos. Portador de vários 
problemas de saúde, en-
tre eles, mal Parkinson, 
ele recebe os cuidados 
da esposa Hilda. “Se for 
parar a gente vai sentir 
falta”, afi rma ela.

Exclusivo: “Estadão” enviará alunos para 
participar do revezamento da tocha olímpica

Concurso de redação 
selecionará dois 
alunos

   Gostaríamos 
de convidar as 
pessoas para 
nos conhecer, 
pois a escola 
realiza um 

trabalho sério...

Segundo o secretário, 
a média salarial dos 
autônomos era de R$ 
2 mil e dos assessores 
R$ 3 mil. 

Após multa, prefeitura 
deve extinguir cargos 
irregulares
Entre os dias 1º e 11 
de abril, a Prefeitura 
de Jaboticabal demitiu 
100 funcionários para 
cumprir determinação 
do Tribunal de Contas 
do Estado – TCE. Entre-
tanto, 80 concursados 
já foram convocados 
para ocupar os cargos 
de vigia e educador in-

fantil. Mais demissões 
serão feitas ainda este 
mês. 
Em entrevista à rádio 
101 FM, o secretário de 
Administração, César 
Poletti, explicou que, 
dos 100 profi ssionais, 
80 eram contratados 
como Registro de Pa-
gamento a Autônomo 
– RPA e os outros 20 
ocupavam cargos de as-
sessoria. Segundo ele, 
os autônomos já foram 
substituídos por con-
cursados.
Com o intuito de cum-
prir determinação do 
TCE...
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Comunicado – Secretaria da Saúde

Esgotados ingressos de pista para a edição 
de 15 anos do Festival João Rock

O secretário informa 
que os agentes da Saúde 
são identi� cados com 
crachás

Restam agora acessos 
para pista premium e 
camarotes

A Secretaria  Municipal 
de Saúde de Jaboticabal 
alerta novamente a popu-
lação sobre pessoas mal 
intencionadas que estão 
visitando as residências 
oferecendo aparelhos de 
massagem. Elas fazem 
um questionário com o 
morador e prometem 

Pouco mais de 40 dias após o 
início das vendas de ingressos, 
já se esgotaram os acessos para 
o setor de pista do Festival João 
Rock 2016. O evento, que nes-
te ano chega à sua 15ª edição, 
acontece no dia 18 de junho em 
Ribeirão Preto reunindo 18 atra-
ções em quatro palcos. Mais de 
40 mil pessoas devem acompa-
nhar a maratona musical. 
De acordo com a organização 
do Festival, agora restam pou-
cas unidades para o setor Pista 
Premium e camarotes João Rock 
e Skol. O término das vendas de 
pista 68 dias antes do evento 
surpreendeu os organizadores. 
“Tínhamos expectativa de que 
os ingressos se esgotariam com 
uma certa antecedência, mas a 
rapidez com que acabaram os 
acessos de pista nos surpreen-
deu bastante. Ano passado eles 
acabaram com 47 dias de ante-
cedência. Acreditamos que em 
pouco tempo não haverá mais 
ingressos para os outros seto-
res também”, explica Luit Mar-
ques, da organização.
As vendas dos camarotes e Pis-
ta Premium estão acontecendo 
através do site www.joaorock.

voltar com outros apare-
lhos. Na abordagem, per-
guntam quantas pessoas 
moram na casa e os horá-
rios que estão.
 A Secretaria de Saúde 
informa que não existe 
este tipo de trabalho. De 
acordo com o secretário 
de Saúde, Mario Milaré, 
vários munícipes ligaram 
na Secretaria informando 
sobre os golpes.
O secretário informa 
que os agentes da Saú-
de são identifi cados 

com.br ou no ponto de venda 
físico situado na loja Ophicina 
do Shopping Iguatemi Ribeirão 
Preto.
Os valores atuais do segundo 
lote em vigor são:
Pista Premium: R$ 280 (meia 
entrada); R$ 300 (solidário com 
doação de 1 kg de alimento) e 
R$ 560 (inteira);
Camarote Skol com serviço 
open bar e open food + acesso 
Pista Premium: R$ 470
Camarote João Rock: R$ 220 
(meia entrada), R$ 250 (solidá-
rio) e R$ 440 (inteira).
A 15ª edição do João Rock!
O João Rock, festival que acon-
tece há 15 anos em Ribeirão Pre-
to, a aproximadamente 300 km 
da capital São Paulo, conquistou 
um grande público se conso-
lidando entre os principais do 
país. Neste ano, o evento acon-
tece no dia 18 de junho no Par-
que Permanente de Exposições 
de Ribeirão Preto com grandes 
atrações em 4 palcos.
No Palco João Rock, o visitante 
poderá curtir as bandas Dado 
Vila Lobos e Marcelo Bonfá Le-
gião Urbana XXX Anos, Natiruts, 
Planet Hemp, Nando Reis, Crio-
lo e convidados, Paralamas do 
Sucesso, Nação Zumbi e Black 
Alien. A abertura será feita pela 
banda vencedora do concurso 
que acontece desde 2009. Neste 
espaço os shows serão no estilo 

Artigos e Colunas assinados não representam necessariamente a nossa opinião, sendo de responsabilidade de seus autores.

Time do emprego abre nova turma
O curso é gratuito e as 
inscrições podem ser 
feitas de 18 deste mês 
ao dia 20 de maio

Que a crise política e eco-
nômica que se instaurou 
no cenário nacional há 
algum tempo tem afeta-
do o cotidiano de muitas 
pessoas, não há dúvidas. 
Mas para algumas a situa-
ção está mais complicada 
já que se deparam com 
problemas de desempre-
go e de um mercado de 
trabalho recessivo. Para 
ajudar a enfrentar este ce-
nário, a Secretaria Munici-
pal de Industria e Comér-
cio anunciou que estarão 
abertas, a partir do dia 18 
deste mês, as inscrições 
para o Time do emprego, 
um curso que prepara os 
candidatos para enfrentar 
a disputa no mercado de 
trabalho. 
De acordo com o secretá-
rio municipal de Indústria 
e Comércio, Sérgio Naka-

gi, o Time do emprego é 
um curso que serve para 
quem quer entrar no mer-
cado de trabalho ou voltar 
para ele. Dá informações 
de como se comportar em 
entrevistas, como fazer 
um currículo e como bus-
car a vaga adequada ao 
perfi l do candidato, além 
de muitas outras dicas va-
liosas oferecidas por pro-
fi ssionais especializados 
em recolocação.
O curso é gratuito e as 
inscrições podem ser fei-

tas de 18 deste mês ao dia 
20 de maio, pelo telefone 
3203-8014 ou na Incuba-
dora de Empresas, que 
fi ca na avenida Jaime Ri-
beiro, 319, Santa Luzia.
Serão dez encontros uma 
vez por semana e sempre 
das 14h às 17h, no Paço 
Municipal. A previsão da 
Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio é de 
que o curso comece no dia 
30 de maio.
Mais informações 3203-
8014, com Renilda.

com crachás e a abor-
dagem somente acon-
tece com a equipe da 
Estratégia da Saúde 
da Família, nos bair-
ros específi cos e como 
os munícipes já estão 
acostumados.
Caso o munícipe fi que 
na dúvida ou se recebeu 
a visita, é importante co-
municar imediatamente 
a Secretaria de Saúde no 
telefone (16) 3209-1500 
e acionar a polícia no 
190.

non-stop, ou seja, sem interva-
los, com as apresentações alter-
nadas em dois palcos.
Já o Palco 2002 - “Onde Tudo Co-
meçou” - receberá CPM22, Titãs, 
Ira! e Cidade Negra, homenage-
ando o primeiro ano do evento. 
Outra novidade é a estreia do 
palco “Fortalecendo a Cena”, 
onde se apresentarão algumas 
das novas bandas de destaque 
do cenário do Rock nacional: 
Marrero, Scalene, Dona Cislene, 
Far From Alaska e Supercombo.
Também estão confi rmados a 
Arena de Esportes Radicais e 
uma ampla área de alimentação 
com Food Trucks.

Festival João Rock 2016 
Data: 18 de junho
Local: Parque Permanente de Ex-
posições de Ribeirão Preto
Palco João Rock: Natiruts, Nação 
Zumbi, Criolo e convidados, Pa-
ralamas do Sucesso, Dado Vila 
Lobos e Marcelo Bonfá Legião 
Urbana XXX Anos, Nando Reis, 
Planet Hemp, Black Alien e ban-
da vencedora do concurso.
Palco 2002: Ira!, CPM22, Titãs e 
Cidade Negra.
Palco Fortalecendo a Cena: Mar-
rero, Dona Cislene, Supercom-
bo, Scalene e Far From Alaska.
Venda de ingressos: www.joa-
orock.com.br e loja Ophicina 
do Shopping Iguatemi Ribeirão 
Preto.

Leia. É de graça!

Biblioteca do Senac Jabo-
ticabal é aberta à popula-
ção e recebe novos títulos 
constantemente
O mundo da literatura 
gera conhecimentos e di-
versão e, na busca por 
maior incentivo à leitura, 
o Senac São Paulo sempre 
manteve as portas das bi-
bliotecas abertas para a 
comunidade. No Senac Ja-
boticabal não é diferente. 
Somente em 2015, mais 
de 4.400 livros foram em-
prestados e, este ano, a 
unidade já recebeu diver-
sos títulos novos.
A lista de novidades foi 
baseada nas indicações 
dos livros mais vendidos 
no Brasil, apontados por 
veículos de comunicação 
como Veja, Estadão e Fo-
lha de S.Paulo e adotados 
pelos principais vestibula-
res do país. São 34 novos 

títulos, entre eles: Para 
sempre Alice, O corpo fala 
e Enfermagem em unidade 
de terapia intensiva. Além 
desses, foram adquiridos 
36 novos DVDs, como a 
Teoria de Tudo, Os mise-
ráveis, Amor e Wall-E.
“Queremos a presença 
ativa da comunidade, 
pois ler só traz benefí-
cios, tanto social quanto 
profi ssional. Temos mais 
de 2.300 itens à disposi-
ção, como bibliografi as 
atualizadas e modernas, 
revistas, DVDs, CDs, li-
vros em braile e audio-
books. Estamos sempre 
renovando o acervo, ou-
tros 50 títulos devem ser 
inseridos até o próximo 
mês”, afi rma Amanda 
Paschoa, auxiliar de do-
cumentação técnica do 
Senac Jaboticabal.
A biblioteca funciona de-

segunda a sexta-feira, das 
8 horas às 22h30, e aos 
sábados, das 8 às 14 ho-
ras. Os empréstimos são 
gratuitos e as publicações 
podem ser retiradas me-
diante apresentação de 
CPF, RG e comprovante de 
residência.
Mais informações direto 
na unidade ou pelo telefo-
ne (16) 3209-2800.
Serviço
Biblioteca Senac Jabotica-
bal
Horário: de segunda a 
sexta-feira, das 8 horas às 
22h30, e aos sábados, das 
8 às 14 horas
Endereço: Rua 24 de Maio, 
nº 831 – Centro
Informações: (16) 3209-
2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal
Visita virtual à unidade: 
https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2

FIQUE SABENDO

Vem aí o mais querido Festival 
Multicultural do Brasil

26º Festival  Forró da 
Lua  Cheia de 20 a 22 
de maio em Altinópolis
Esse ano, chega o 26º 
Festival  Forró da Lua 
Cheia, com muitas atra-
ções culturais e musi-
cais. Ofi cinas culturais, 
cinema, teatro em meio 
a uma bela paisagem. Já 
confi rmadas as atrações 
para esse ano Trio Jua-
zeiro, Trio Façua, Trio 
Potiguá, Forró da Mesa, 
Marcelo D2, Cidade Ne-
gra, A banda mais bonita 
da cidade, Jorge Bem Jor, 
Geraldo Azevedo, Trom-
bone de Frutas, Jorge do 
Rojão, Cidade Verde, Trio 
Mariaz, Nando Nogueira, 
Juntos e Misturados, en-
tre outras atrações.
 O festival acontece de 

20 a 22 de maio , no Vale 
das Grutas em  Altinópo-
lis. Os convites já estão 
à venda através do site 
ofi cial: festivalforrodalu-
acheia.com.br. Na sexta 
–feira dia 20, os portões 
abrem às 14h, sábado 
e domingo a partir das 
12h. E convites à venda a 
partir de R$80.
  Há 25 anos, o Festival 
Forró da Lua Cheia vem 
proporcionando edições 
memoráveis, com shows 
do gabarito de Renato 
Teixeira, Morais Morei-

ra, Beto Guedes, Lenine, 
Marina Lima, Nando Reis, 
Mutantes, Arnaldo An-
tunes, Ultraje a Rigor, 
André Abujamra, Tom 
Zé, Brothers of Brazil, 
Velhas Virgens, Tia Car-
roll, Andrew Tosh, Seu 
Jorge, B Negão, Tribo de 
Jah, Ponto de Equilíbrio, 
Cidade Verde Sound Sys-
ten, Alceu Valença, Almir 
Sater, Elba Ramalho, Trio 
Virgulino, Zeca Baleiro, 
Titãs, entre muitos ou-
tros artistas do Brasil e 
do mundo.  
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A fortiori

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Maria Cappatto

A CARIDADE  NASCE  COM O AMOR

Por uma forte razão, reassu-
mo meu mandato de depu-
tado federal. Reassumo para 
me posicionar em uma de-
cisão que, sem dúvida, será 
marcante na nossa História. 
Votarei a favor do impeach-
ment da presidente Dilma 
Rousseff , por entender que 
ele é constitucionalmente 
previsto, totalmente legal e 
absolutamente necessário.
Ao contrário do que apre-
goam opositores ao impe-
dimento, o processo de im-
peachment não é nenhum 

teridade fi scal e o Orçamento 
da União. Tudo isso me faz 
ter convicção de votar pelo 
impeachment. É o que farei.
Esta grave crise já sacrifi cou 
milhões de empregos – so-
mente de 2014 para 2015 
crescendo de 6,8% para 8,5%. 
Os dados são do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE) e apontam a 
pior média em toda a série 
histórica da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios (PNAD).
Gerou também enorme per-
da do poder aquisitivo. Cruel 
diminuição do salário de 
pessoas que trabalham de 
sol a sol e precisam ser ver-
dadeiros malabaristas para 
fazer seu dinheiro chegar ao 
fi m do mês. Dilma Rousseff  
se esquece da “base de seu 
partido”, os trabalhadores. 
Fomos além, pois o descon-
trole da infl ação nos levou 
à reconcentração de renda 
desfazendo a tão alardeada 
distribuição que havia ocor-
rido.
Este desgoverno transbor-
dou para uma crise de cre-

vem pela dor. O AMOR SE 
CONQUISTA.       
Só seremos  felizes  se levar-
mos  dentro de nós  a espe-
rança, que  nos ilumina  nos 
elos  de paz, na  força  íntima 
da verdade. Os caminhos  são 
percorridos por nós, onde 
passamos por muitas  vidas,  
hora encarnado, hora desen-
carnado no mundo e no inter-
cambio  material e espiritual. 
A dimensão  de modifi cações  
se opera em nível superior 
ou inferior, dependendo do 
grau de  evolução dentro da 
hierarquia de valores, onde 
mudamos de situações  para 
chegarmos a um progresso,  
que nos leva para a felicida-
de. Tudo que acontece  pre-
cisa ser administrado dentro 
da lei de DEUS, dentro da 
reforma íntima, lições mo-
rais  que trazem para dentro 
de nós uma vida de alegrias 
e satisfações, fazendo com 
que os membros  da família 
se unam e vivam felizes. O 
tempo marcou novos  meios 
de conseguirmos vencer a 
ignorância, tudo depende de 
nós.Conhecereis a verdade e  

“golpe”. Essa afi rmação é do 
próprio Supremo Tribunal 
Federal (STF), a mais alta 
Corte brasileira.
Voto pelo impedimento por-
que o descontrole fi scal, as 
chamadas “pedaladas”, que 
se fez ao arrepio da lei nos 
levou a uma crise sem pre-
cedentes. Comprovação de 
irregularidades na condução 
da política econômica e aban-
dono de legislação, como Lei 
de Responsabilidade Fiscal, a 
Lei de Diretrizes Orçamenta-
rias e a Lei do Orçamento Na-
cional. Alguns argumentam 
que elas também foram pra-
ticadas pelos ex-presidentes 
Fernando Henrique Cardoso 
e Luís Inácio Lula da Silva. 
FHC usou o dispositivo epi-
sodicamente para dispor de 
R$ 400 milhões, com Lula, 
um pouco mais, R$ 500 mi-
lhões. Dilma reiteradamente 
usou estes artifícios e dispôs 
de nada menos do que R$ 30 
bilhões! E sem autorização 
do Congresso Nacional.
Valeu-se assim de manobra 
para fraudar as normas le-
gais, que disciplinam a aus-

E  permanece  pela eternida-
de. É uma fonte de luzes  que 
iluminam nossos caminhos,  
pela força da fé, da esperan-
ça e caridade. A vida é uma 
dádiva de DEUS. São elos que 
se cruzam na natureza,  para 
serem  mundos do amor e do 
perdão. A cada um será dado 
segundo suas obras. Fora da 
caridade não há salvação. A 
felicidade  nascerá  quando 
construirmos  as condições  
de  vencermos  a ignorância  e  
formarmos  elos de luzes  que  
iluminam  o mundo da  paz 
e da fraterna união de todos 
nós, em torno da BOA NOVA.                                               
O AMOR É ETERNO
Quem não vem pelo amor, 

dibilidade. Hoje temos um 
governo incapaz de liderar 
o Brasil em qualquer aspec-
to, incapaz de tanto propor 
reformas estruturais – coisa 
que nunca fez nesse período 
recente – quanto de apresen-
tar comportamentos que, de 
alguma forma, constituam-
se como referências para o 
País. Afi nal, governar é mui-
to mais do que cuidar da 
máquina e da administração 
públicas. Governar bem é li-
derar a nação.
E, obviamente, temos tam-
bém a crise de natureza éti-
ca. As inúmeras operações 
de investigação como a La-
va-Jato - e outras que mul-
tiplicando-se ao longo dos 
últimos anos acabaram por 
revelar um esquema profun-
do de corrupção, onde o ilí-
cito deixou de ser uma ação 
isolada de alguns para se tor-
nar uma questão estrutural.
Este quadro também com-
promete o setor agropecuá-
rio, que embora pareça estar 
a salvo – afi nal é o único com 
desempenho positivo nos 
últimos anos – está sendo 

ela vos libertará. Sempre nas-
ce um mundo novo dentro de 
nós, para que possamos nos  
evoluir consciente de nossas 
responsabilidades, com direi-
tos e deveres, abraçados nas 
lições da BOA NOVA.            
SONHAMOS COM UM MUNDO 
MELHOR...                 
Os efeitos da lei do amor  são 
o aperfeiçoamento moral 
da raça humana e a felicida-
de durante a vida terrestre. 
Amar, no sentido profundo 
da palavra, é ser leal, honra-
do e consciencioso. DAI A CÉ-
SAR O QUE É DE CÉSAR. A
DEUS, O QUE É DE DEUS.        
Vamos amar o próximo como 

crescentemente afetado pela 
queda do consumo interno, 
com as altas taxas de juros 
de todas as linhas de fi nan-
ciamentos e com as restri-
ções orçamentárias que fi ze-
ram diminuir drasticamente 
as operações de seguro rural. 
Baixo consumo de insumos e 
defensivos, queda nas com-
pras de novos equipamentos 
são evidências deste quadro! 
E nesta “toada” mataremos 
até a galinha dos ovos de 
ouro.
Acho, porém, que o momen-
to exige, a todos, irmos além. 
E ir além para mim signifi ca 
reconhecer que qualquer que 
seja o resultado, com impe-
achment ou sem impeach-
ment, as difi culdades não 
serão superadas por decreto, 
repentinamente.
Estará sempre posto, em 
qualquer que seja a circuns-
tância, o desafi o de recons-
tituir um polo de poder com 
credibilidade. O desafi o de 

SAÚDE

Pr. Anastácio Martins

Quem não gosta de gozar de 
uma boa saúde? Todos. Por-
que ninguém gosta de fi car 
doente, muito menos enfer-
mo. Mas hoje eu venho lhe 
trazer uma boa notícia: você 
está curado em Nome de Je-

mido. Mas Ele foi ferido pelas 
nossas transgressões e moí-
do pelas nossas iniquidades; 
o castigo que nos traz a paz 
estava sobre Ele, e, pelas suas 
pisaduras, fomos sarados. 
Você tem o direito de tomar 
posse da sua benção, Jesus 
sofreu no seu lugar levando 
todos os seus sofrimentos. 
Jesus fez isso para você não 
sofrer mais, mas o inimigo 
fi ca tentando colocar doen-
ças ou enfermidades no seu 
corpo, para você duvidar do 
que Jesus fez naquela cruz, 
e dizendo que você é muito 
pecador e não tem direito de 

sus! Ele já levou todas as nos-
sas doenças e enfermardes. 
Nós fomos curados pelas feri-
das de Jesus. O Profeta Isaias 
havia profetizado que um 
dia uma virgem conceberá, 
e dará à luz um fi lho, e será 
o seu nome Emanuel (Isaías 
7:14) (Emanuel, que traduzin-
do é: Deus conosco). (Mateus 
1:23) Isso tudo aconteceu, 
para que se cumprisse as 
Escritas que diz: Verdadeira-
mente, Ele tomou sobre Si as 
nossas doenças e enfermida-
des e as nossas dores, levou 
sobre Si; e nós reputamos por 
afl ito, ferido de Deus e opri-

receber a cura. Tudo isso é 
uma grande mentira do dia-
bo, ele é mentiroso desde 
princípio e nunca se fi rmou 
na verdade. (João 8:44) Não 
preste atenção em nada do 
que o diabo fala na sua men-
te, ele não quer o seu bem, 
ele adora quando você mur-
mura e reclama contra Deus. 
Apenas confesse a Palavra de 
Deus que te garante que você 
já foi curado em nome de Je-
sus.Quando o inimigo vier 
trazer uma lembrança do seu 
passado e disser que você 
errou muito e que Deus não 
vai te abençoar... você deve 

dizer em voz alta: eu já fui 
perdoado e lavado no sangue 
de Jesus Cristo. Eu sou nova 
criatura e tenho direito a to-
das as bênçãos de Deus, pos-
so todas as coisas em Cristo 
(Filipenses 4:13). Muitas pes-
soas estão sofrendo por falta 
de conhecimento, ou porque 
se sentem muito inferior aos 
outros. Hoje é o seu dia! Le-
vanta a cabeça e siga em fren-
te, sabendo que o Senhor Je-
sus está do seu lado, pronto 
para te dar uma grande vitó-
ria. Jesus, o fi lho de Deus, te 
escolheu para fazer de você 
uma benção. Assuma a sua 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

Casais Raivosos...  Vixi...
Parceiros descontrolados po-
dem destruir uma relação se, 
por irrelevâncias, armarem 
brigas explosivas. Mas a rai-
va é um sentimento básico, e 
relacionamentos sadios pos-
suem espaço para que o ca-
sal a expresse 
A psicoterapeuta america-
na Bonnie Maslin, no livro “ 
Até que a raiva nos separe?” 
(Editora Ática), observa que 
todos conhecemos casais rai-
vosos: aqueles que vivem em 
uma espécie de estado iras-
cível e, por questões que aos 
outros parecem irrelevantes, 
se atacam. A especialista di-
vide os raivosos em dois ti-
pos: os expansivos e os pro-
vocadores. 
De acordo com ela, os expan-
sivos são aqueles cuja rela-
ção é altamente infl amável. 
Discutem, brigam, batem os 
pés. A batalha eclode por 

batidas de porta e até agres-
sões físicas. 
Infelizmente, as brigas não 
levam a nada e apenas jo-
gam lenha na fogueira, pois 
são os medos e as carências 
de cada um, normalmente 
inconscientes, que as provo-
cam. Por não entenderem o 
que ocorre, nada é elaborado 
pelo casal; muito menos re-
solvido. 
Quanto aos parceiros do 
tipo provocador, em geral só 
um deles é raivólatra - sem 
controle sobre a ira que o 
move. O outro resmunga e 
fi ca aborrecido. Um exemplo 
cotidiano: o provocador que 
se atrasa na hora combina-
da, enquanto o outro sente a 
pressão subir e, com o tem-
po, enlouquece. 
Evidentemente, pode ocorrer 
que tanto o homem quanto a 
mulher tenham o pavio cur-

tudo e por nada, e seu arsenal 
de insultos e acusações não 
tem fi m. Pode até ocorrer que 
alguns expansivos controlem 
a raiva e só a soltem após se 
acomodarem no carro ou as-
sim que as crianças estejam 
na cama, supostamente dor-
mindo. Mas para os outros o 
sentimento é irrefreável: ex-
plodem no restaurante, em 
uma festa, na casa da sogra. 
Públicas ou não, as brigas são 
sempre visíveis e audíveis. O 
que, para um casal comum, 
começaria com uma pequena 
discussão, mera descarga de 
tensão, entre os expansivos 
degringola em xingamentos 
e ameaças: “Talvez eu tenha 
mesmo um caso com ele!”, 
“Você é que é louca!” - para 
não mencionar frases impu-
blicáveis. As cenas terminam 
com saídas dramáticas, que-
bras de objetos, violentas 

to; nesse caso, um dos par-
ceiros costuma ser ativo, en-
quanto o outro é passivo. O 
primeiro deixa a frustração 
jorrar livremente; o segun-
do, a reprime, fumegante. 
Isso não signifi ca que a rai-
va, liberada de jeito miúdo e 
indireto, inexista. Entretan-
to, o efeito fi nal é o mesmo: 
um sentimento crescente de 
inutilidade e desesperança. 
Esgotados um pelo outro, os 
provocadores fermentam a 
raiva e fervem, até que um 
explode e o outro implode. 
Todo casamento raivoso 
precisa de ajuda, mas não 
da intervenção de pessoas 
amigas, procuradas para dar 
consolo, e que terminam fa-
zendo acusações ou ofere-
cendo conselhos, e, com fre-
qüência, tomando partido.
Para superar o impasse, o 
essencial é empenhar-se na 

difícil tarefa do autoconhe-
cimento. Porque quanto 
mais nos conhecemos - e 
é preciso tomar coragem 
para de fato sabermos 
quem somos, quais as cir-
cunstâncias que nos forma-
ram -, maior a descoberta 
dos nossos sentimentos 
profundos, nossos medos, 
nossas carências. 
É só com o autoconheci-
mento persistente, assumi-
do, corajoso, que aprende-
mos a administrar a raiva, 
se somos expansivos. E, se 
provocadores, aprendemos 
a reparti-la. Em ambos os 
casos, a devolver-lhe a sua 
função original: uma forma 
de comunicação, por meio 
da qual o casal expressa suas 
necessidades para obter o 
que precisa um do outro. 
Todos somos capazes de per-
correr essa trilha em busca 

posição de vencedor e mostre 
para o inimigo que você não 
vive daquilo que você vê, mas 
daquilo que você crê e você 
não é um perdedor, mas sim, 
um vencedor. Porque tudo é 
possível para aquele que crê. 
(Leia Isaias 53 e Mateus 16: 
8) Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo De Deus. Av. 
Benjamim Constant Nº 789. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovode-
deus@hotmail.com 

de nós mesmos. Se for ne-
cessário, devemos procurar 
ajuda na terapia. Vale a pena, 
no fi nal da busca, encontrar 
uma pessoa compreensiva e 
generosa. Vale a pena encon-
trar caminhos construtivos 
para nos expressar. Vale a 
pena concluir que amamos a 
pessoa com quem tanto bri-
gamos.
Se a amamos porque será 
que fazemos de tudo para 
perdê-la?

restabelecer condições para 
a retomada do crescimen-
to econômico, combater o 
desemprego e recuperar o 
poder aquisitivo da popula-
ção.
Solução mesmo, acredito eu, 
só virá defi nitivamente em 
um novo contexto - com as 
eleições que feitas em 2018 
elejam um novo Governo. 
Mas, de qualquer forma, é 
momento de ir além da dis-
puta política e lançar bases 
para um grande acordo que 
viabilize algumas reformas 
estruturais, medidas de re-
tomada do controle fi scal, 
garantias para a retomada 
dos investimentos e para 
a retomada do desenvolvi-
mento.
Trabalharei assim para que o 
pós-impeachment abra opor-
tunidade para um governo 
de reconstrução nacional 
que permita ao Brasil voltar 
a dialogar e reconstruir seu 
futuro.

Assim como ao soprar sobre 
o braseiro as brasas se reavi-
vam, o Senhor, com o vento 
do Seu Santo Espírito, reaviva 
a nossa fé. Acredite nisso.
Talvez, seu problema demore 
para ser solucionado, de modo 
que acabou se desanimando. 
Talvez você pense: “Isso não 
tem solução. Eu já pedi, ro-
guei ao Senhor; já rezaram por 
mim, mas a solução não veio”. 
Talvez, você cruze os braços 
com desesperança. Mas veja: 
Quando você se aproxima do 
Senhor, quando vai àquele de 
quem você precisa, o poder 
curador de Jesus, o poder do 
perdão e de reconciliação de 
Jesus, atinge e tira essa sen-
sação de indignidade. Quando 
lançamos o nosso olhar para o 
Senhor, Ele nos traz a paz.
Deixe que a vida do Senhor in-
vada você!
Seu irmão,

 Monsenhor Jonas Abib

Que angústia você traz no coração?

Toda e qualquer 
situação impossível 
de se resolver, 
humanamente falando, 
tem solução quando 
acreditamos que Jesus 
é o nosso único Senhor 
e tomamos posse dessa 
verdade

a si mesmo.         
O AMOR é de essência DIVI-
NA. Vamos  vencer o egoísmo, 
chaga da humanidade. (Evan-
gelho Segundo o Espiritismo). 
AMAI VOSSOS INIMIGOS.          
Nossa felicidade ou infelici-
dade depende  da nossa  von-
tade de fazer o bem, sem  ver 
a quem, porque quem ama 
perdoa.                  
A FELICIDADE NÃO É DESTE 
MUNDO. TEMOS QUE PAGAR 
O MAL COM O BEM. Temos 
que fazer o bem a todos. O 
BEM TEM QUE REINAR NA FA-
MILIA. SEREMOS ETERNOS FI-
LHOS DE DEUS EM ESPÍRITO E 
VERDADE.         
                                                                  

Do latim - A fortiori signi! ca
“por causa de uma razão mais forte”
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Basquete feminino adulto da FAE inicia competição da Liga de 
Ribeirão Preto e vence primeira partida contra Sertãozinho

A equipe de basquete adulto 
feminino da Fundação de Am-
paro ao Esporte (FAE) Jaboti-
cabal fez bonito no último 
domingo, dia 10, na quadra 
do Patinódromo, em Sertão-
zinho, durante a primeira 
partida válida pelo Campeo-
nato da Liga de Ribeirão Pre-
to.  O resultado da partida 
foi FAE Jaboticabal 61 x 52 
Smel – Sertãozinho. A equipe 
de Jaboticabal é  orientada 
pelo técnico João Pifer, com 
as assistentes Luiza Lemos e 
Nayhara Servidone.

 De acordo com o técnico, a 
partida frente à forte equipe 
de Sertãozinho, atuais cam-
peãs da Liga 2015 e  a equipe 
da FAE Jaboticabal que em 
2015 fi cou na 3ª colocação, 
foi bastante disputada até 
o fi m do jogo. A equipe de 
Jaboticabal conseguiu abrir 
uma vantagem que permitiu 
administrar o jogo até con-
quistar uma grande vitória 
frente a um dos adversá-
rios  e candidatos ao título 
da competição. A equipe de 
Sertãozinho é orientada pela 
técnica Tininha, que conta 
com a participação de atletas 
experientes e de alto nível de 
competição.
 “O objetivo inicial  da equi-
pe de Jaboticabal e toda co-
missão técnica é conquistar 
primeiramente a vaga entre 
as quatro melhores da com-
petição, que ainda conta com 

a participação das equipes 
de Matão, Araraquara, Recre-
ativa Ribeirão Preto, Passos 
- MG, Sertãozinho, Ipanema 
Clube de Ribeirão Preto e FAE 
Jaboticabal. Será uma compe-
tição muito disputada e esta-
mos nos preparando desde o 
início do ano para fortalecer 
nossa equipe e disputarmos 
com garra as partidas que te-
mos pela frente nesta tempo-
rada. Gostaria de aproveitar 
a oportunidade para agrade-
cer todo o apoio da Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por meio 
da FAE, e parabenizar todas 
as atletas e a comissão técni-
ca pelo excelente trabalho re-
alizado”, fi naliza João Pifer.
Participaram da competição 
as atletas: Lucimara, Lorray-
ne, Jaqueline, Tammy, Thay-
na, Thaiane, Adriely, Nicole, 
Eloá, Keila, Thais Viana e 
Thais da Silva.

FAE Jaboticabal empata com Ipuã na Taça EPTV de Futsal e 

participa de outras modalidades e campeonatos da temporada

Teve empate na 
última quinta-feira, 
dia 14, na 32ª Taça 
EPTV de Futsal.

A equipe de futsal da FAE 
Jaboticabal disputou com 
o time de Ipuã com resul-
tado de 2 a 2. A disputa 
aconteceu no Poliesporti-
vo Baby Barioni de Monte 
Alto. Disputaram os atle-
tas da categoria adulto 
masculino livre. 
A FAE Jaboticabal tam-
bém participou de outros 
campeonatos. No futebol 
de campo masculino, os 
jogadores do sub 15 e 17 
participaram do  Campeo-
nato Regional de Futebol 
(Copa Paulista de Futebol 
2016) no Campo Munici-
pal de Brodoswski. No sub 
15 o resultado foi Brodo-
wski 2 contra 1 da FAE 
Jaboticabal. No sub 17 o 

resultado foi Brodowski 2 
e  0 para FAE Jaboticabal.
 A equipe adulto mascu-
lino livre da Malha parti-
cipou do Campeonato Re-
gional de Malha 2016 da 
Liga Pirassununguense de 
Malha, no último dia 10, 
na Cancha de Malha Mu-
nicipal de Pirassununga, 
com empate de 1 a 1 para 
Pirassununga e Jabotica-
bal.
Outro empate aconteceu 
no Futsal sub 20 masculi-
no. FAE  Jaboticabal 1 e 1 
Campestre de Monte Alto, 
na 6ª Copa Interligas de 
Futsal no Ginásio Munici-
pal Edino Pereira dos San-
tos (Jatobá), no último dia 
6. No dia 13, no Ginásio 
de Esportes Municipal de 
Bebedouro, também com 
a equipe sub 20, CME/Be-
bedouro/UNIFAFIBE levou 
3 contra 2 da FAE Jaboti-
cabal.

Dois jogos marcaram esta 
semana com as equipes 
adulto masculino e sub 17 
de Handebol, pelo Campe-
onato Regional de Hande-
bol. O jogo aconteceu no 
dia 10 no Ginásio Munici-
pal Edino Pereira dos San-
tos em Jaboticabal. FAE Ja-
boticabal venceu com 30 
pontos contra 20 de Bebe-
douro na categoria adulto. 
Já o sub 17 FAE Jabotica-
bal fez 13 pontos, contra  
20 de Ribeirão Preto.
 A equipe de Bocha da FAE 
Jaboticabal se consagrou 
campeã na 23º copa Arara-
quara de Bocha 2016 (Tor-
neio Início). Participaram 
do evento sete equipes da 
região. As duplas que re-
presentaram o  município 
foram: Osmair e Califre, 
Almeida e Dorival. A Copa 
aconteceu nas Canchas de 
Bocha do Clube Melusa 
em Araraquara.

THOMAZINHO

     O objetivo inicial  da 
equipe de Jaboticabal 
e toda comissão 
técnica é conquistar 
primeiramente a 
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melhores
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Sertãozinho

TEEN 
Curso técnico é boa opção para 

“turbinar” o currículo e se 
posicionar no mercado de trabalho  

Inscrições já estão 
abertas
O Ensino Médio é o perío-
do em que a maioria dos 
jovens está em dúvida so-
bre qual faculdade ou cur-
so fazer. Em muitos ca-
sos, o custo e o tempo de 
duração fala mais alto e 
acaba pesando na hora da 
escolha. Em Jaboticabal, a 
Escola Técnica Estadual – 
ETEC alia as duas coisas 
para quem tem o interes-
se em cursar Administra-
ção ou Serviços Jurídicos.
Com o Intuito de formar 
mão de obra técnica quali-
fi cada, a ETEC possui uma 
extensão em Jaboticabal, 
desde 2009, onde capaci-
ta, gratuitamente, novos 
profi ssionais num prazo 
curto, de um ano e meio.  
Neste segundo semestre, 
serão 35 vagas disponibi-
lizadas para cada curso.
Segundo o Coordenador 
de Projetos, Fágner Souza, 
a  ETEC possui parcerias 
com empresas que viabi-
lizam oportunidades no 
mercado de trabalho após 
a conclusão do curso. Para 
ele, ser técnico “abre mui-
tas portas”. “Antigamente, 
cursos técnicos eram ba-
nalizados, mas hoje não. 
É uma ótima opção para o 
jovem ter uma qualifi ca-
ção em um curto espaço 
de tempo. Ao invés dele 
fi car um ano parado es-
perando para iniciar uma 
faculdade, ele pode estar 
fazendo um curso técni-

co”, afi rmou.
Atualmente, a ETEC, em 
Jaboticabal, possui 166 
alunos e tem como objeti-
vo, em 2017, ganhar mais 
um curso: o de Técnico 
em Recursos Humanos.
Vestibulinho
Do dia 13 de abril, até às 
15h do dia 11 de maio, 
estão abertas as inscri-
ções para o Vestibulinho 
2º Semestre/2016 da Etec 
de Jaboticabal. Para par-
ticipar, candidato preci-
sa ter concluído ou estar 
cursando o segundo ou 
terceiro ano do ensino 
médio regular.
O Vestibulinho será com-
posto por uma prova com 
50 questões, cada uma 
com 5 alternativas, re-
lacionadas às diferentes 
áreas do saber (científi co, 
artístico e literário), à co-
municação e à expressão, 
em diversos tipos de lin-
guagem, abrangendo co-
nhecimentos comuns de 
5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º 
ano do ensino fundamen-
tal. 
Etapas para inscrição

Para se inscrever o candi-
dato deverá seguir as se-
guintes etapas e períodos:
1ª etapa - preenchimento 
da fi cha de inscrição: até 
às 15h do dia 11/05/2016, 
disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br, 
com os dados pessoais, 
indicar a Etec, o curso e o 
período em que pretende 
estudar.
2ª etapa - pagamento da 
taxa de inscrição no va-
lor de R$ 30,00 (trinta 
reais), que deve ser paga 
em dinheiro, até o dia 
11/05/2016. Os candida-
tos podem fazer o paga-
mento na agência bancária 
de sua preferência, duran-
te o horário bancário, por 
meio do boleto impresso, 
gerado no ato da inscrição 
via site.
 Os interessados que não 
possuem internet devem 
procurar o posto de ins-
crição na própria ETEC, lo-
calizada na EE Aurélio Ar-
robas Martins, na Rua São 
Sebastião, nº 294, Centro, 
Jaboticabal/SP, das 19h às 
22h.

VEREADOR VITÓRIO DE SIMONI ABRE DISCUSSÃO NA CÂMARA SOBRE 
A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO.

O Vereador Vitório De Simoni 
durante o uso da tribuna na 
Sessão Ordinária na Câmara 

     Temos que tomar as 
providências que forem 
necessárias, daqui a 
pouco a cidade estará 
no escuro

Palmeiras faz sua parte, goleia, mas 
não evita eliminação na Libertadores

O Palmeiras lutou muito, 
fez sua parte ao vencer o Ri-
ver Plate-URU por 4 a 0 no 
Allianz Parque, mas não evi-
tou a eliminação na Liberta-
dores. O resultado em casa 
não foi sufi ciente para o time 
alviverde conseguir a clas-
sifi cação às oitavas de fi nal. 
Em Montevidéu, o Rosario 
Central, adversário direto na 
briga pela vaga, venceu o Na-
cional por 2 a 0. 
Com os resultados, o Palmei-
ras voltou a ser eliminado 
ainda na fase de grupos da 
Libertadores depois de 37 
anos -- ou nove edições da 
competição continental. O 
time somou oito pontos e fi -
cou atrás de Nacional (nove) 
e Rosario (11). 

Atuando em casa, o Palmei-
ras impôs o seu ritmo de 
jogo e logo fez o primeiro 
gol, com Egídio. Allione am-
pliou aos 48, quando o Rosa-
rio já vencia por 1 a 0 o Na-
cional. Na etapa fi nal, sem o 
mesmo ímpeto, a equipe não 
conseguiu manter o ritmo. O 
meia argentino, porém, con-
seguiu fazer o terceiro aos 
25 minutos. Alecsandro ain-

da fez mais um de pênalti na 
reta fi nal.
O time do técnico Cuca, ago-
ra, concentra-se apenas no 
Campeonato Paulista. Na 
próxima segunda-feira, o 
Palmeiras recebe o São Ber-
nardo no Allianz Parque, em 
jogo válido pelas quartas de 
fi nal do estadual. A vaga na 
semifi nal será disputada em 
jogo único (um empate leva a 
decisão para os pênaltis).
 FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 4 x 0 RIVER PLA-
TE-URU
 Local: Allianz Parque, em 
São Paulo (SP)
Data: 14 de abril de 2016, 
quinta-feira
Horário: 21h45 (de Brasília)
Público presente: 30.416
Renda: R$ 1.720.776,14
Árbitro: Óscar Maldonado 
(BOL) 
Assistentes: Wilson Arellano 
e José Antelo (ambos da BOL) 
Cartões amarelos: Alecsan-
dro (Palmeiras); Schiaccapas-
se e Pintos (River)
Gols: Egídio, aos 18, e Allio-
ne, aos 48 minutos do pri-
meiro tempo; Allione, aos 
27, e Alecsandro, aos 35 mi-
nutos do segundo tempo.

 
PALMEIRAS: Fernando Prass; 
Jean, Thiago Martins, Vitor 
Hugo e Egídio; Gabriel (Rafa-
el Marques), Matheus Sales, 
Robinho (Cleiton Xavier) e 
Allione; Barrios (Erik) e Alec-
sandro. Técnico: Cuca
RIVER PLATE-URU: Pérez; 
González, Ronaldo, Flores e 
González; Pintos, Pablo Gon-
zález, Vicente (Robert Flores) 
e Montelongo (Taján); Schiac-
capasse e Rosso (Rivas). Téc-
nico: Juan Ramón Carrasco

Municipal, chamou a atenção 
dos nobres colegas Vereado-
res sobre o problema sério 
que vem ocorrendo no mu-
nicípio sobre a obrigação de 
fazer entre a Prefeitura Mu-
nicipal e a CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz), no 
que se refere à prestação dos 
serviços essenciais à popu-
lação como: TROCA DE LÂM-
PADAS QUEIMADAS E MANU-
TENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. 
O Vereador demonstrou-se 
muito preocupado durante a 
sua fala na Tribuna e teve a 
ideia, propondo aos demais 
Vereadores, uma represen-
tação no Ministério Público, 
afi m de ajuizar uma Ação Ci-
vil Pública, pois a população 
não pode fi car mais sofrendo 
sem a falta da iluminação, 
ocasionando vários proble-
mas, inclusive de segurança 

pública. “Temos que tomar 
as providências que forem 
necessárias, daqui a pouco a 
cidade estará no escuro, sem 
falar na falta de segurança 
que acarreta para o nosso 
município. Se a obrigação 
pela manutenção da rede 
pública de iluminação for 
da Prefeitura Municipal, ela 
tem que assumir esse ônus, 
caso seja  da CPFL, da mesma 
forma também o faça, mas 
o que não pode acontecer é 
a população fi car esperando 
por esses serviços que são 
essenciais. E já que a Prefei-
tura fi ca inerte diante des-
se problema, nós enquanto 
parlamentares, devemos nos 
movimentar e defender os 
direitos inerentes dos cida-
dãos da nossa cidade.” Con-
clui o Vereador Vitório De 
Simoni.
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GENTE ESPECIAL
Rosana 
Correa

ANIVERSARIANTES

A profi ssional e mãe lutadora
Por Alexandre Rocha
Rosana Correa não teve uma 
das trajetórias mais simples e 
fáceis de vida. A responsabili-
dade chegou cedo e nem sem-
pre suas escolhas falaram mais 
alto. Hoje, com 39 anos, ela 
colhe bons frutos por ser uma 
pro$ ssional e mãe dedicada e 
leva ensinamentos importantes 
aprendidos durante a vida.
Tudo aconteceu muito cedo. 
Aos 12 anos, teve que trocar a 
escola pelo trabalho para aju-
dar os pais em casa. Alí come-
çava a trajetória de Rosana no 
ramo da limpeza. De lá prá cá 

acumulou experiências no se-
tor e é reconhecida pelo que 
faz. “Como eu não tive estudo, 
não tinha como optar por coi-
sas melhores. Mas não me ar-
rependo. Tenho muito orgulho 
do que faço”, a$ rma.
Mas, logo aos 15 anos de idade, 
teve que lidar com a primeira 
gravidez, e com isso, passou 
a construir sua jornada longe 
dos pais. Na época, vivendo 

com seu companheiro, passou 
momentos difíceis. Depois, 
com a ausência dele, teve que 
caminhar com as próprias for-
ças. Rosana orgulha-se de ter 
conseguido criar as duas $ lhas, 
Roberta, de 24 anos, e Ana Ca-
rolina, de 13. “Ele (ex-compa-
nheiro) optou por escolhas er-
radas, mas eu segui em frente. 
Elas me têm como pai e mãe”, 
conta. 
Com seu jeito persistente e ale-
gre, Rosana conquistou o que 
tem hoje e passa seus valores 
para as herdeiras. Nos momen-
tos mais difíceis, ela sempre 

Versos de Rodeio 
tirado do livro “ 
Bala de Prata & 
Amigos Trovas de 
Rodeio”

Locução Bala de Prata
Autor: Rubens Fumin-
celli

Sei que vou sofrer...
Com a nossa separa-
ção!
Você vai ser feliz...
Dedicando o seu 
amor a outro coração.
Eu vou fi car aqui, 
morrendo de paixão...
Por um amor que não 
volta mais não!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 
vichee!!!

P/ NOEL...
O MENSAGEIRO DA PAZ!

dedicou-se ao trabalho e enxer-
gou “uma luz no $ m do túnel”. 
“Vale à pena lutar. Já levei mui-
to tombo, mas Deus sempre me 
ergueu”, fala. 
Pro$ ssional dedicada e vence-
dora, Rosana acumula amiza-
des por onde passa. Quem a 
conhece pode garantir que ela 
é “gente especial”. “Quero con-
tinuar trabalhando com limpe-
za, pois é o que eu gosto e me 
faz muito feliz. Se eu puder dar 
uma faculdade para as minhas 
$ lhas e ajudar na criação da mi-
nha neta, estarei muito satisfei-
ta”, $ nalizou. 

     Vale à pena lutar. 
Já levei muito tombo, 
mas Deus sempre me 
ergueu...

ROBERTO DA SILVA...  que seja o dia 20, regado 
de bons e felizes acontecimentos, compartilhado com 
amigos e familiares, agradáveis surpresas, inumeráveis 
e promissores acontecimentos. Parabéns!

CÁSSIA CONTARIN, que sua trajetória seja edifi ca-
dos com a supremacia do amor, esperanças sólidas e óti-
ma jornada. PARABÉNS PELO ANIVERSÁRIO DIA 
20 de Abril.

LUIZ FERNANDO VALÉRIO VILLELA... desfrute 
o dia 22 com sabedoria, ótimas decisões e inúmeras con-
quistas. FELICIDADES!

HÉLIO NOSRALLA NETTO, que a renovação do  
dia 22, possa lhe trazer inumeráveis alegrias, felicida-
des, paz e harmonia. FELIZ ANIVERSÁRIO!
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ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP, torna 
público que requereu junto a CETESB a renovação da licença de 
Operação para a atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COM-
BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, sito à Rua Sergipe, 401, Centro 
- Pitangueiras/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Centro Espírita Universal, através do seu Presidente, Rodrigo Garcia da Silva 
Girio, infra-assinado, CONVOCA os senhores sócios contribuintes para a ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA que irá realizar-se dia 29 de abril de 2016, às 21 ho-
ras, em primeira convocação e às 21hs30, com qualquer número de associados, em 
segunda convocação, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1- Aprovação das Contas do exercício de 2015,
2- Aprovação do Relatório de Atividades

Jaboticabal, 11 de abril de 2016.

RODRIGO GARCIA DA SILVA GIRIO
PRESIDENTE

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

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2016
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o  
art. 605 da CLT, vêm CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, 
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, 
alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-lei 
1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.  
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda,  
de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra o lançamento e a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR 
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, 
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo 
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil-CNA, pelas Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 11 de Abril de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA

Gravidez e Animal de Estimação

 Ednei Valêncio 
Mentor Abrigo São Lázaro

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

LALESCA KUZUME
Natural de Sorocaba/
SP, a bela começou sua 
carreira com apenas 13 
anos de idade. A modelo 
fêz sua primeira aterris-
sagem e trabalhou por 4 
anos  em Tóquio. Lalesca  
não só pisou com o pé di-
reito no mundo da moda, 
como também com o pé 
esquerdo, depois com 
o pé direto e assim por 
diante. A modelo já es-
trelou trabalhos na  Chi-
na,  Taipei, Tailândia, Ma-
lásia, Índia e Dubai.
Hoje aos 21 anos de ida-
de ela carrega um currí-
culo para ninguém colo-
car defeito, são muitos 
trabalhos importantes na 
lista.
Atualmente ainda mais 
deslumbrante está de fé-
rias no Brasil,  e seu pró-
ximo desembarque será 
em  Miami.
Vamos fi car de olho nela!

Essa semana me deparei 
com uma situação muito 
triste, na qual infelizmente é 
comum. Algumas mulheres 
engravidam e com medo, ig-
norância ou mesmo falta de 
amor, abandonam ou doam 
seus animais de estimação. 
Essa semana, foi o caso da 
Lili, uma cadela de apro-
ximadamente 5 anos, que 
teve cinomose há alguns 
anos, provavelmente por 
falta de vacinação, e como 
consequência teve algumas 

ABANDONO DE EMPREGO
Comunicamos que o funcionário FÁBIO ANTONIO VIA-

NA SANCHES, portador do RG nº 29.776.578-4, CPF nº 
280.098.318-32, Cateira Profi ssional de Trabalho nº 43672, Série 
270, com ENDEREÇO  à  RUA FRANCISCO BRUNO SOBRI-
NHO, 136 - BAIRRO: COHAB III - JABOTICABAL/SP - CEP: 
14.875-468, não comparece ao trabalho, desde que saiu de férias 
no dia 10/02/2.016, devendo retornar no dia 10/03/2.016, sem 
apresentar qualquer justifi cativa. Vimos pela presente cientifi cá-
lo, nos termos do ARTIGO 482, LETRA I, da CLT, que fi ca con-
signado ABANDONO DE EMPREGO, ou justifi que a causa em 
48 horas a contar desta publicação. Caso contrário, considera-
remos a atitude como renúncia ao cargo, fi cando demitido por 
ABANDONAR O EMPREGO, na forma da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).  Jaboticabal, 14 de Abril de 2.016

a.)  - EMPRESA: ALLUMIX ESQUADRIAS
        CNPJ: 17.089.501/0001-99

DANIEL LUÍS BEDIM torna público que requereu junto à CE-
TESB a Licença Prévia e de Instalação, para atividade de Comércio 
Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, sito à RO-
DOVIA BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 363 + 50 M, ZONA 
RURAL, TAQUARAL/SP.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 93/2016  

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH, Presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe 
confere a legislação vigente,

RESOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal 
de Jaboticabal no dia 22 de abril de 2016, em virtude do feriado do 
dia 21 de abril (Tiradentes).

Registra-se e Cumpra-se.

Jaboticabal, 14 de abril de 2016.

CARLOS EDUARDO PEDROSO FENERICH
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Br Conection Comércio e Serviços de Informática
FUNDAMENTO: convite nº 07/2012
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados, de 

forma continuada, nos termos do inciso II do art. 57 da LF. 8666/93, de 
controle de usuários na internet, segurança de conexões e do servidor 
de email (Firewall) da rede de computadores da Câmara Municipal de 
Jaboticabal

DATA DO DISTRATO: 15/04/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: OpenLegis Informática Ltda.-EPP
FUNDAMENTO: convite nº 01/2015
OBJETO: prorrogação a termo pelo prazo máximo de 06 (seis) 

meses, vinculado ao término do procedimento licitatório a ser instaura-
do pela Câmara Municipal de Jaboticabal, na modalidade Pregão, na 
espécie presencial.

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil re-
ais)

DATA DO ADITAMENTO: 15/04/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ERRATA

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADA: Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME

Onde lê-se:
Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME: Aditivo ao con-

trato administrativo objetivando o acréscimo ao contrato inicial para for-
necimento de 250 (duzentos e cinquenta) fardos com doze unidades, 
tendo cada embalagem individual 510 ml água mineral e 7 (sete) cai-
xas contendo 48 (quarenta e oito) copos descartáveis de 200 ml cada.

VALOR DO ADITAMENTO: 
Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME - R$ 1.987,00 

(mil novecentos e oitenta e sete reais)

Leia-se:
Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME: aditivo ao con-

trato administrativo celebrado entre a Câmara Municipal de Jaboticabal 
e a empresa Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME, objetivan-
do o acréscimo ao contrato inicial para fornecimento de 124 (cento 
e vinte e quatro) fardos com doze unidades, tendo cada embalagem 
individual 510 ml água mineral e 7 (sete) caixas contendo 48 (quarenta 
e oito) copos de 200 ml.

VALOR DO ADITAMENTO: 
Manfredini & Manfredini Jaboticabal Ltda.-ME - R$ 1.042,00 

(mil e quarenta e dois reais)

Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.770 de 
09/04/2016, página 10.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ERRATA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Onde lê-se:
Carta Convite nº 01/2015.
Carta Convite nº 02/2015.

Leia-se:
Carta Convite nº 01/2016
Carta Convite nº 02/2016.

Matéria veiculada na edição no Jornal A Gazeta nº 1.770 de 
09/04/2016, página 10.

HOSPITAL SÃO MARCOS S.A.
CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - Em Reais

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 - Em reais

Ativo Nota           2015           2014
Ativo circulante  5.925.288 1.703.263
Caixa e equivalentes de caixa 4 923.370 95.336
Contas a receber 5 1.794.313 1.290.299
Estoques 6 401.764 278.329
Adiantamentos  2.296 5.306
Outros créditos 7 2.803.545 33.993
Ativo não circulante  14.133.809 14.408.914
Realizável longo prazo: Depósitos judiciais 15 47.236 65.283
Imobilizado 8 14.086.573 14.343.631
Total do ativo  20.059.097 16.112.177
Passivo e Patrimônio Líquido Nota           2015           2014
Passivo circulante  9.837.630 9.692.436
Empréstimos e fi nanciamentos 9 109.870 26.299
Prestadores de serviços a pagar 10 173.896 176.645
Fornecedores 11 695.832 354.810
Tributos e contribuições a recolher 12 7.935.357 8.325.353
Obrigações com pessoal  264.598 263.687
Provisões de férias e encargos  597.169 491.662
Outros débitos 13 60.908 53.980
Passivo não circulante  18.796.237 13.428.197
Empréstimos e fi nanciamentos 9 469.880 368.245
Fornecedores 11 1.221.988 997.077
Tributos e contribuições a recolher 12 8.184.222 2.392.114
Tributos diferidos 14 3.922.318 4.154.701
Outros débitos 13 3.411.490 3.054.184
Provisão para demandas judiciais 15 1.586.339 2.461.876
Patrimônio líquido 16 (  8.574.770) (  7.008.456)
Capital social  4.530.263 4.530.263
Reserva de capital  - 702.708
Ajuste de avaliação patrimonial  7.613.912 8.065.007
Prejuízos acumulados  (20.718.945) (20.306.434)
Total do passivo e patrimônio líquido  20.059.097 16.112.177

As demonstrações fi nanceiras completas, parecer da auditoria e 
principais fatos administrativos, encontram-se à disposição dos 

acionistas e administradores na sede social da companhia

Paulo Miki Junior - Presidente

Alberto José Beltrame Nogueira - Vice-Presidente

Técnico Contabil: Alberto Fernandes Castilho - CRC 1SP103737/O-9

Fluxo de caixa das atividades operacionais         2015         2014
Prejuízo do exercício (1.566.246) (2.137.896)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício às
 disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
 Ajustes de exercícios anteriores (            68) -
 Depreciações 469.106 561.124
 Valor residual das baixas do ativo imobilizado 601.189 374
 Reversão de provisão para demandas judiciais (   875.537) -
 Tributos diferidos (   232.383) (     22.153)
Prejuízo do exercício ajustado (1.603.939) (1.598.551)
Variações nos ativos e passivos:
 Aumento em contas a receber (   504.014) (   128.996)
 Aumento nos estoques (   123.435) (       8.308)
 Redução em adiantamentos 3.010 22.989
 (Aumento) redução em outros ativos (2.751.505) 12.872
 Aumento (redução) em fornecedores e
  prestações de serviços a pagar 563.184 (     34.167)
 Aumento em tributos e contribuições a recolher 5.402.112 668.209
 Aumento (redução) em obrigações com
  pessoal e provisão de férias e encargos 106.418 (   513.441)

Demonstrações mutações patrimônio líquido Capital social Reserva capital Ajuste avaliação patrimonial Prejuízos acumulados            Total
Saldos em 1 º de janeiro de 2014 4.530.263 702.708 8.108.010 (18.168.538) (4.827.557)
Tributos diferidos de ajuste de avaliação patrimonial - - 22.153 - 22.153
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - (     65.156) - (     65.156)
Prejuízo do exercício - - - (  2.137.896) (2.137.896)
Saldos em 31 de dezembro de 2014 4.530.263 702.708 8.065.007 (20.306.434) (7.008.456)
Ajustes de exercícios anteriores - - - (              68) (            68)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - (   683.478) 683.478 -
Realização dos tributos diferidos
 sobre ajuste de avaliação patrimonial - - 232.383 (     232.383) -
Prejuízo do exercício - - - (  1.566.246) (1.566.246)
Transferência reserva de capital para prejuízos acumulados - (702.708) - 702.708 -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 4.530.263 - 7.613.912 (20.718.945) (8.574.770)

 Nota           2015           2014
Receitas operacionais de assistência à saúde  13.530.790 9.382.112
Receita com SUS  3.039.379 2.999.918
Receita operacional bruta  16.570.169 12.382.030
(-) Impostos incidentes sobre faturamento  (     796.395) (     484.151)
Receita operacional líquida  15.773.774 11.897.879
Custos serviços prestados assistência saúde  (  4.467.159) (  4.311.158)
Lucro bruto  11.306.615 7.586.721
Despesas operacionais: 
Despesas gerais e administrativas 17 (10.497.908) (  9.865.617)

Outras receitas operacionais 18 671.232 334.687
Lucro (prejuízo) antes resultado fi nanceiro  1.479.939 (1.944.209)
Receitas fi nanceiras  349 6.267
Despesas fi nanceiras  (3.278.917) (   199.954)
 19 (3.278.568) (   193.687)
Prejuízo antes da tributação  (1.798.629) (2.137.896)
Diferido: Imposto de renda  170.870 -
Contribuição social  61.513 -
Prejuízo do exercício  (1.566.246) (2.137.896)
Prejuízo por ação  (         0,26) (         0,35)

          2015         2014
 Aumento em outros débitos 364.234 2.650.855
Disponibilidades líquidas geradas
 nas atividades operacionais 1.456.065 1.071.462
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Aquisição de imobilizado (   813.237) (   590.493)
Disponibilidades líquidas aplicadas
 nas atividades de investimentos (   813.237) (   590.493)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos:
Variação dos empréstimos e fi nanciamentos 185.206 (   557.872)
Disponibilidades líquidas
 geradas (aplicadas) pelas
 atividades de fi nanciamentos 185.206 (   557.872)
Aumento (diminuição) do caixa
 e equivalentes de caixa 828.034 (     76.903)
Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 923.370 95.336
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 95.336 172.239
Aumento (diminuição) do caixa
 e equivalentes de caixa 828.034 (     76.903)

Demonstrações dos resultados abrangentes         2015       2014
Prejuízo do exercício (1.566.246) (2.137.896)
Realização do ajuste de avaliação
 patrimonial e tributos diferidos 451.095 -
Resultado abrangente do exercício (1.115.151) (2.137.896)

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014  - Em reais

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014  - Em reais

Hugo De Stéfani, presidente do Instituto Tecnológico 
de Jaboticabal (ITJ), comunica o desligamento de Val-
demir Santos de Oliveira, do cargo de vice-presidente 
do ITJ, no dia 31 de março de 2016, em virtude da Le-
gislação Eleitoral.

sequelas, como ataque epi-
lético. Lili vivia em um lar 
simples, mas com muito ca-
rinho, até que a dona engra-
vidou e resolveu descartar 
seu fi lho de quatro patas, 

como se fosse um animal 
perigoso. Ela chamou os 
bombeiros, depois do come-
ço de um ataque epilético, 
os bombeiros foram resga-
tar, por sorte um voluntário 
do abrigo São Lázaro estava 
passando pelo local e perce-
beu a cena, chamou a cade-
la, que foi muito mansa em 
seu encontro. Lili já está em 
seu novo lar, no abrigo São 
Lázaro, onde terá muito res-
peito e amor, e nada de mal 
acontecerá novamente. 
Lili, como muitos outros 
animais de estimação, são 
descartados diariamente 
pelo medo e ignorância de 
seus donos, que trocam 
seus fi lhos de quatro patas 
como se fosse um risco para 
a saúde do feto que está 
sendo gerado. Vale lembrar, 
que animais vacinados e 
bem tratados raramente re-
presentam risco à família. 
Medidas simples, como fi car 

de olho na higiene do local 
de modo geral, vacinar, ver-
mifugar, ou seja, cuidados 
básicos com os bichinhos, 
quase zeram a possibilidade 
de risco. Se nos passeios, o 
animal grande puxa muito a 
coleira, e por causar um im-
pacto maior na barriga, peça 
para outra pessoa caminhar 
com o animal, simples as-
sim. 
A Toxoplasmose, é o prin-
cipal risco à saúde do bebê 
que está sendo gerado, é 
uma infecção causada por 
parasita que vive em fazes 
de gatos e outros animais, 
aquela doença que a grávida 
pode pegar comendo carne 
mal passada. Porém, se ou-
tra pessoa limpar a caixinha 
do gato, enquanto a futu-
ra mãe estiver grávida, já é 
uma solução para o proble-
ma.  
A gravidez só dura nove 
meses, porém um animal de 
estimação será um grande 
companheiro para o resto 
da vida dele, e dará muito 
amor para o novo membro 
da família. Não deixe que a 
ignorância ou o medo afas-
te aquele que sempre es-
teve presente na sua vida, 
te amando em todas as cir-
cunstâncias.  
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O  cina de Reutilização de Pneus contribui para 
colocar Jaboticabal no caminho sustentável

Nos dias 9 e 10 de abril, 
os alunos da EMEB “Paulo 
Freire”, pioneira na inicia-
tiva de reciclagem, corta-
ram vários pneus e os par-
ticipantes do Programa 
Escola da Família desen-
volveram atividades de 
pintura durante a Ofi cina 
de Reutilização de Pneus, 
uma parceria do Projeto 
Horta Educativa.
A iniciativa integra um 
conjunto de ações do 
município para o alcance 
dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030, 
pequenas atitudes que 
contribuem para colocar 
Jaboticabal num caminho 
sustentável.
O projeto Horta Educati-
va, executado por meio de 
convênio entre o Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado de São Paulo (Fus-
sesp) e o Fundo Social de 
Solidariedade de Jaboti-
cabal (FSS), envolve par-

cerias com as secretarias 
municipais de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Agricultura, Abastecimen-
to e Meio Ambiente, Saúde 
e Assistência Social e é de-
senvolvido em 24 unida-
des escolares, com hortas 
implantadas e em fase de 
implantação.
Fazem parte do projeto as 
EMEBs Ademir Aparecido 
Correa, Afonso Tódaro, 
Alice Kamla, Andrea Apa-
recida Amâncio, Antonio 
Ricardo Benatti, Armando 
Lerro, Aurélio Niero, Co-
ronel Vaz, Dr. Edgar Palma 
Travassos, Florassu Fer-
nandes dos Santos, Ho-
nório Cardoso, Joaquim 
Fernandes Ribeiro, Luiz 
Antonio Bernal, Nossa 
Senhora Aparecida, Pau-
lo Freire, Rosa Almeida 
Lopes, Santinha Gagliardi 
Riva, São Sebastião, Tere-
za Noronha de Carvalho, 
Walter Barioni, Zobeide 
Martinelli Bulgarelli; e 

as EMECs Dr. José Abdo 
Chueire, São Francisco e 
São José Operário.
A Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Espor-
te e Lazer (Secel), além 
do projeto Horta Educati-
va, tem sido importante 
parceira na realização de 
projetos nas ações educa-
tivas visando a preserva-

ção ambiental, o uso ra-
cional da água, o combate 
às epidemias e endemias, 
a saúde preventiva, a pro-
moção da alimentação 
saudável,além de incenti-
var a prática de atividades 
físicas oferecer orienta-
ções de cidadania para es-

timular melhor qualidade 
de vida e a cultura da paz.
 “Uma equipe comprome-
tida com a educação in-
clusiva e qualitativa, as 
crianças e jovens como 
protagonistas das trans-
formações sócio culturais 
e do alcance das metas da 
Agenda 2030, um plano 
de ação para as pessoas, o 
planeta e a prosperidade. 
Ela busca fortalecer a paz 

universal com mais liber-
dade”, explica a coorde-
nadora do projeto Izilda 
Costa.
A diretora Janine Pito 
destaca mais um projeto 
desenvolvido pela esco-
la.  “A partir do próximo 
mês, a escola Paulo Frei-
re implantará o Programa 
de Escola de Período de 
Tempo Integral, que aco-
lherá crianças de seis a 

dez anos que receberão 
o apoio por meio de pro-
jetos como letramento, 
xadrez, horta, esporte  e 
tecnologias. Dessa for-
ma, as crianças fi carão 
nas escolas desenvolven-
do habilidades e traba-
lhando com projetos am-
bientais e qualidade de 
vida já desenvolvidos na 
unidade escolar”, encer-
rou Janine. 

     Uma equipe 
comprometida 
com a educação 
inclusiva e 
qualitativa...

Designer de Moda, Scouter

Unimed de Jaboticabal ouviu mamães que já passaram pelo Projeto 

Melhor Parto e futuras mamães no 2º  Workshop de Gestante

Para aprimorar ainda mais a 
assistência oferecida à futu-
ra mamãe e buscando pro-
mover a melhor experiência 
no momento do parto, a 
Unimed de Jaboticabal está 
aumentando a proximidade 
com as clientes gestantes. 
No dia 30 de março, a Uni-

med realizou o Workshop de 
Gestantes, que trouxe à Ja-
boticabal o coordenador de 
Qualidade do Centro de Ino-
vação da Unimed do Brasil/
Fesp e responsável pela área 
de Segurança do Paciente do 
IHI, Dr. Paulo Borem.
Gestantes clientes Unimed 

que participam do curso de 
gestante, bem como algu-
mas mamães que já tiverem 
bebê, foram convidadas 
a participar e dar sua opi-
nião sobre todas as etapas 
do atendimento à gestante, 
desde a primeira consulta 
até o pós-parto.

     Unimed de 
Jaboticabal e o Hospital 
e Maternidade Santa 
Isabel realizem as 
adequações necessárias 
no atendimento...

“Os relatos deixados pelas 
futuras mamães durante 
o evento são importantes 
para que a Unimed de Jabo-
ticabal e o Hospital e Mater-
nidade Santa Isabel realizem 
as adequações necessárias 
no atendimento prestado 
à gestante”, destaca a coor-
denadora do Sempre, a en-
fermeira Cristiana Borges 
Orlanda.
Um total de 120 pessoas 
participou do evento. Além 
das mamães, gestantes e pa-

pais, participaram do encon-
tro a Secretária Municipal de 
Saúde, Renata Assirati, o Co-
ordenador Administrativo 
do HMSI, Dr. Jeyner Valério 
Júnior, e o Diretor Supe-
rintendente da Unimed de 
Jaboticabal e Provedor da 
Irmandade de Misericórdia, 
Dr. Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi, além de pediatras, 
obstetras e anestesiologis-
tas que militam no HMSI.
O evento ocorreu na sede do 
Serviço de Medicina Preven-
tiva e permitiu que as futu-
ras mamães e papais escla-
recessem também dúvidas 
com o Dr. Fernando Passa-
dor Valério (obstetra coor-
denador da maternidade do 
HMSI) e com as enfermeiras 

obstetras Uyara Januzzi da 
Silva e Fernanda Gabriel. 
O Projeto evidencia as inú-
meras vantagens do par-
to normal para a mãe e o 
bebê, ante a cesariana. Des-
de que foi implantado em 
2013 pela Unimed de Jabo-
ticabal, o número de partos 
naturais cresceu exponen-
cialmente no Hospital e 
Maternidade Santa Isabel. 
Antes dele, o número de 
cesarianas alcançava quase 
100% dos partos, contra-
riando os 15% recomenda-
dos pela OMS.
Como forma de agradecer a 
participação das gestantes, 
a Unimed realizou o sorteio 
de brindes, inclusive de um 
carrinho de bebê.      

Câmara faz sessão ordinária na segunda-feira
Os vereadores se reúnem na próxima 
segunda-feira (18/04), na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, para a 
quinta sessão ordinária do ano

Os vereadores se re-
únem na próxima se-
gunda-feira (18/04), 
na Câmara Municipal 
de Jaboticabal, para a 
quinta sessão ordiná-
ria do ano.  Dois pro-
jetos estão previstos 
na Ordem do Dia: o 
Projeto de Lei Ordi-
nária nº 496/2016 e o 

de nº 497/2016, am-
bos de autoria do ve-
reador Carmo Jorge, 
que denomina de José 
Gonçalves Cândido a 
Rua A do loteamento 
Jardim das Rosas II, 
e de Walter Tessio-
nil Ballini a Rua B do 
mesmo loteamento, 
respectivamente.

Prefeitura demite 100 funcionários na 
primeira quinzena de abril

Segundo o secretário, 
a média salarial dos 
autônomos era de R$ 
2 mil e dos assessores 
R$ 3 mil. 

Por Alexandre Rocha
Após multa, prefeitura 
deve extinguir cargos ir-
regulares
Entre os dias 1º e 11 de 
abril, a Prefeitura de Ja-
boticabal demitiu 100 
funcionários para cum-
prir determinação do 
Tribunal de Contas do 
Estado – TCE. Entretanto, 
80 concursados já foram 
convocados para ocu-
par os cargos de vigia e 

educador infantil. Mais 
demissões serão feitas 
ainda este mês. 
Em entrevista à rádio 
101 FM, o secretário de 
Administração, César Po-
letti, explicou que, dos 
100 profi ssionais, 80 
eram contratados como 
Registro de Pagamento a 
Autônomo – RPA e os ou-
tros 20 ocupavam cargos 
de assessoria. Segundo 
ele, os autônomos já fo-
ram substituídos por 
concursados.
Com o intuito de cum-
prir determinação do 
TCE, que multou o pre-
feito Raul Girio pela con-
tratação irregular de RPA 

(autônomo), a prefeitura 
ainda deve demitir mais 
140 funcionários e con-
vocar concursados.  “O 
valor que se gastava 
com cargo de comissão 
é computado para pa-
gar os efetivos. O fun-
cionário efetivo é mais 
caro que o RPA, então, 
em contrapartida, como 
forma de equilibrar essa 
conta, nós fi zemos a 
exoneração dos cargos 
de comissão”, explicou a 
manobra.
Salário
Segundo o secretário, a 
média salarial dos autô-
nomos era de R$ 2 mil e 
dos assessores R$ 3 mil.

Foto: reprodução
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Prefeitura pega moradores de surpresa e 
fecha Saúde da Família no Santa Mônica

Por Alexandre Rocha
Os moradores do bair-
ro Santa Mônica que fa-
ziam parte da Estratégia 
de Saúde da Família - ESF 
foram pegos de surpresa 
ao saber que o programa 
não contemplará mais o 
bairro. 
Maria de Lourdes Barbosa 
Reviti, de 70 anos, mora 
há dois anos no bairro 
e já estava acostumada 
a receber em casa, uma 
vez por mês, o médico do 
programa, acompanhado 
de duas enfermeiras. Ela 
tem pressão alta e dia-
betes, enquanto o ma-
rido Claudemiro, de 75 
anos, teve complicações 
de saúde após sofrer um 
AVC, recentemente. Ela 
afi rma que fi cou sabendo 
pelos vizinhos que não 
poderia mais contar com 
o benefício e lamenta. “Já 
estou sentindo falta. Es-
tamos precisando de re-
ceita e para levar ele (ao 
médico) fi ca mais difícil”, 
diz.
A mãe do funileiro Edmar 
Pfaifer também estava in-

Benefi ciários do programa não foram comunicados sobre decisão

serida no programa após 
cair e quebrar o fêmur, 
há cinco meses. O funi-
leiro também não sabia 
do encerramento do ser-
viço e, segundo ele, será 
mais complicado trans-
portar Maria de Lurdes, 
de 79 anos, até o CIAF lo-
calizado no bairro. Outro 
benefi ciário era Eraldo 
Alves, de 74 anos. Porta-
dor de vários problemas 
de saúde, entre eles, mal 
Parkinson, ele recebe os 
cuidados da esposa Hil-
da. “Se for parar a gente 
vai sentir falta”, afi rma 

ela.
A família de Julio Cesar 
Gessi, de 54 anos, tam-
bém era atendida pela 
ESF. “No início, não tinha 
problema de rapidez de 
atendimento, principal-
mente para o meu fi lho, 
que é acamado”, falou. 
Entretanto, segundo Ges-
si, o programa necessi-
tava de alguns ajustes 
devido à falta de visitas 
das agentes comunitá-
rias, o que fazia com que 
ele tivesse que se dirigir 
ao CIAF VI para solicitar a 
visita do médico. 

“Quem implantou foi o 
prefeito Hori, que fez 
um excelente trabalho 
no bairro. Depois de um 
longo tempo, já com o 
atual prefeito, começou 
toda a difi culdade. Antes 
eu simplesmente ligava 
e o médico vinha na mi-
nha casa. Depois passei 
a depender do agente 
comunitário”, relata ele, 
que não quis mais fazer 
parte do programa em 
novembro por discordar 
do sistema proposto.
Falta de demanda
Segundo o secretário de 
Saúde, Mario Milaré, a 
demanda no bairro era 
pouca, o que motivou o 
remanejamento para ou-
tros locais. “Foi feito um 
estudo que apontou essa 
falta de demanda, com 
isso, direcionamos os 
profi ssionais para outras 
localidades”, afi rmou.
Milaré disse ainda que 
os moradores do bair-
ro Santa Mônica podem 
continuar contando com 
os serviços prestados 
pelo CIAF VI e não des-

carta, futuramente, o re-
torno do programa para 
o bairro.
A ESF
Criado pela prefeitura e 
o Governo Federal, o pro-
grama objetiva expandir, 
qualifi car e consolidar a 
atenção básica. A equipe 
é formada por médico, 
enfermeiros e agentes 

comunitários que atuam 
com o intuito de pro-
mover a saúde, prevenir 
doenças, recuperação 
e reabilitação de doen-
ças e na manutenção da 
saúde da comunidade. 
O programa faz o acom-
panhamento de famílias 
localizadas em uma área 
geográfi ca delimitada. 

Exclusivo: “Estadão” enviará alunos para 
participar do revezamento da Tocha Olímpica

Por Alexandre Rocha
A escola estadual Auré-
lio Arrôbas Martins, o 
“Estadão”, foi escolhida 
pelo Ministério da Edu-
cação para participar 
do revezamento da To-
cha Olímpica. Dois alu-
nos serão selecionados 
por meio de um con-
curso de redação para 
representar a escola. 
Em Jaboticabal, apenas 
o “Estadão” e o Colégio 
Técnico Agrícola, que 

selecionará um aluno, 
foram escolhidos, após 
comprovar a elevação 
de índices educacionais 
do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep). 
Todas as despesas de 
viagem serão custeadas 
pelo Governo Federal.
Angelo Benetti, vice-di-
retor do “Estadão”, con-
ta que os alunos do 9º 
ano estão produzindo 
redação com o tema “O 

Brasil e os Jogos Olím-
picos”. Segundo Benetti, 
já na próxima segunda 
e terça-feira, dias 18 e 
19, respectivamente, os 
professores avaliarão as 
redações e, em seguida, 
encaminharão as duas 
melhores para o Minis-
tério da Educação.
“Gostaríamos de con-
vidar as pessoas para 
nos conhecer, pois a 
escola realiza um traba-
lho sério. Professores, 

direção e funcionários 
estão todos juntos ten-
tando melhorar cada 
vez mais a educação do 

município”, afi rma o vi-
ce-diretor.
Jaboticabal junta-se a 
outros 45 municípios 

paulistas escolhidos 
para participar do even-
to. Ao todo são 92 esco-
las participantes.

Concurso de redação selecionará dois alunos

À esquerda o diretor Adriano Carlos Fernandes e Ângelo Benetti, vice-diretor


