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Prefeitura deixa entidades e famílias “na mão”
com � m de parceria e fechamento de EMEC’s

   A volta às aulas nes-
te segundo semestre 
aconteceu na segun-
da-feira (25), mas a 
Educação de Jaboti-
cabal não tem muito 
que comemorar. Com 
pólos de Educação 
Complementar sendo 
fechados e parcerias 
com entidades sendo 
desfeitas, a Prefeitu-
ra “esquece” da Edu-
cação e só pensa em 
fechar as contas em 
dezembro.

Entidades fi cam 
na mão

Esta semana, enti-
dades do município 
foram pegas de sur-
presa pela decisão da 

Projetos mantinham crianças ocupadas no contraturno escolar enquanto pais trabalhavam

Prefeitura de deixar 
de ceder professores 
para projetos em an-
damento. As crian-
ças que frequentam 
o Centro Vicentino 
Educacional e Recre-
ativo Nossa Senhora 
Aparecida - CEVER, 
por exemplo, que ti-
nham aulas de refor-
ço e educação física, 
após o corte passam 
a ter apenas aulas de 
informática, manti-
das em parceria com 
a Unimed. O resto do 
tempo, elas passam 
ociosos.

Pacientes sofrem com falta de remédio 
em Jaboticabal

Afetada pela crise, Farmácia Municipal deixa até doente cardíaco sem remédio

De antiinfl amató-
rios a remédios para 
doenças no coração: 
os moradores de Ja-
boticabal sofrem 
com a falta de me-
dicamentos na Far-
mácia Municipal, de 
responsabilidade da 
prefeitura.

Na tarde da últi-
ma terça-feira (19), 
sete de dez pacientes 
que foram à unidade 
em um prazo de dez 
minutos saíram de 
mãos vazias, confor-
me constatado pelo 

A Cidade. Todos tra-
ziam receitas assina-
das por médicos da 
rede municipal.

“Não falaram se-
quer quando irão re-
por o estoque. E quem 
não tem condições de 
comprar?”, questiona 
Daniela Bortolato, 35 
anos, que foi buscar 
Meloxicam e Dico-
fl enaco para a mãe 
de 60 anos, que está 
com desgaste na ba-
cia e no fêmur.

12ª COPA DE FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS
   À frente de gran-
des eventos espor-
tivos da cidade, BE-
NEDITO OCLÁVIO 
FRIZZAS - Presiden-
te do Sindicato dos 
Empregados no Co-
mércio de Jaboti-
cabal, realiza com 
o mesmo sucesso 
de anos anteriores, 
mais uma COPA DE 
FUTSAL, com intuito 
exclusivo em pro-
porcionar lazer, en-
tretenimento com 

qualidade, respeito, 
procurando desco-
brir assim, atletas 
de potencial cria-
tivo no ramo pro-
fissional esportivo, 
além de uma maior 
união entre todos 
os comerciários. A 
12ª COPA DE FUTSAL 
DOS COMERCIÁRIOS, 
iniciou-se no dia 11 
e encerramento no 
dia 22 de julho.
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Amigos da Ferrugem promovem 
Encontro de Carros Antigos

A segunda edição do 
Encontro de Carros Anti-
gos de Jaboticabal, pro-
movida pelos Amigos da 
Ferrugem, será no dia 20 
de novembro, na Espla-
nada do Lago, a partir 
das 8h da manhã. A ins-
crição é gratuita.

Quem comparecer 
verá relíquias e paixões 
entre os afi cionados e 
praticantes de Antigo-
mobilismo, que muito 
investem na manutenção 
preventiva desses car-
ros, devotando tempo e 
dedicação. Uma oportu-
nidade de trocar experi-
ências para quem quiser 
se aventurar a essa práti-
ca ou mesmo prolongar a 
vida de seu carro. 

“E é com grande expec-
tativa que promovemos 
mais uma vez o evento, 
face o sucesso obtido 
no ano passado, quando 
reunimos quase trezen-
tos veículos e motos dos 
mais variados modelos e 
épocas e com o prestígio 
dos Autos Clubes de vá-
rias regiões do estado”, 
diz Francisco Carlos de 
Oliveira Barco, o Chiqui-
nho Barco, um dos fun-
dadores dos Amigos da 
Ferrugem.

Qualquer proprietário 
de veículo antigo pode 
comparecer no dia do 
encontro. A inscrição é 
feita na hora, com infor-
mações da marca e mo-
delo do carro e o nome 
do participante, que 
receberá um brinde de 
participação.

Além dos carros, ha-
verá ainda o café da ma-
nhã oferecido pelos or-
ganizadores até às dez 
horas da manhã, som 
ambiente, Comércio de 
Pulgas, colecionadores 
de miniaturas, além das 
barracas de alimenta-
ção. 

Lembrando que os 
Amigos da Ferrugem 
surgiram em 2012, em 
Jaboticabal, para reunir 
proprietários e prati-
cantes do antigomobi-
lismo. As reuniões do 
grupo ocorrem às quin-

tas-feiras, a partir das 
8h da noite, no estacio-
namento do Ginásio de 
Esportes “Alberto Bot-
tino”, que fi ca na praça 
Dr. Joaquim Nabuco, 
no centro da cidade e é 
aberta a quem se inte-
ressar.

Serviço:
Encontro de Carros 

Antigos de Jaboticabal
Data: 20 de novembro 

de 2016
Horário: das 8h às 14h
Local: Esplanada do 

Lago, em Jaboticabal – 
SP

SESI DE JABOTICABAL DISPUTA FINAL ESTADUAL DA 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA

Evento será realizado 
dia 13 de agosto no Cen-
tro Universitário da FEI, 
em São Bernardo do Cam-
po, com 60 equipes de 
escolas públicas e parti-
culares. As melhores do 
estado se classifi carão 
para a etapa nacional do 
torneio, que será disputa-
da no Recife-PE, em outu-
bro. 

São Paulo, 26/7/2016 
– Alunos de Jaboticabal e 
de outras 19 equipes do 
SESI-SP vão brigar pelos 
primeiros lugares na Fi-
nal Estadual da Olimpía-
da Brasileira de Robótica, 
que será realizada no Cen-
tro Universitário da FEI, 
em São Bernardo do Cam-
po, no dia 13 de agosto. 
Eles se juntam a outros 40 
times de escolas públicas 
e particulares classifi ca-
dos para a fi nal estadual 
e os melhores dessa etapa 
garantem vaga para a dis-
puta nacional do torneio, 
marcada para outubro, no 
Recife-PE.

Na competição os estu-
dantes têm a missão de 
simular um ambiente de 
desastre cheio de obstá-
culos, no qual o resgate 

das vítimas deve ser feito 
por robôs completamente 
autônomos, controlados 
pela plataforma Arduino. 
As equipes são formadas 
por no máximo quatro 
pessoas, estudantes do 
ensino médio. Os alunos 
da entidade tiveram a 
oportunidade de aprimo-
rar seus robôs no Fab Lab 
Escola SESI-SP, localizado 
na Vila Leopoldina, na Ca-
pital. 

O desafi o é baseado nas 
regras da RoboCup Júnior, 
organização internacio-
nal criada para promover 
a Inteligência Artifi cial e 
a robótica. No Brasil, as 
olimpíadas científi cas ti-
veram seu início em 1978 
e atualmente são apoia-
das pelo Ministério da Ci-
ência e Tecnologia (MCT), 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientí-
fi co e Tecnológico (CNPq) 
e Ministério da Educação 
em parceria com a Fun-
dação Nacional de Desen-
volvimento da Educação 
(FNDE/MEC).

A introdução da ciência 
e da tecnologia na rede SE-
SI-SP iniciou-se em 2008, 
no ensino fundamental II, 
para promover a forma-
ção do espírito científi co 
entre os estudantes. Atu-
almente, os alunos do en-
sino médio também têm 
a oportunidade de parti-
cipar de torneios de ro-
bótica, que os coloca em 
contato com conceitos de 
engenharia e matemática 
e estimula a pesquisa e 
o interesse pela ciência e 
tecnologia.

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL

sofo. 
muito 
por 
pação 
me abandona”.

cruz, 
do 

POSITO 
vez 
cada 

BATMAN AQUI 
NÃO – Na falta de no-
tícia, a orientação é 
que a população não 
coloque a mão em 
morcegos que forem 
encontrados caídos 
por aí. Vai que é o 
Batman.

REFLEXÃO MORAL 
– Rumo ao apagar das 
luzes, prefeito Raul 
Girio faz uma refle-
xão sobre o verdadei-
ro papel da imprensa 
no atual cenário. Teve 
até postagem de ví-
deo da cantora Ana 
Carolina. Ok, tá certo 

prefeito!!! 
OLHA O DESVIO – A 

cidade está com tan-
tas placas sinalizan-
do desvios de trânsito 
que mais parece que 
estão tentando desviar 
a atenção da paradeira 
geral da prefeitura.

PARA ONDE COR-
RER – Alguns assesso-
res municipais utilizam 
seus perfi s nas redes 
sociais para colocarem 
frases de efeito e ima-
gens que nem mesmo 
eles sabem o que signi-
fi cam. Desespero che-
gando.

PELA ÓTICA DA ECO-
NOMIA – O fechamento 
das EMEC mostra a ótica 
da prefeitura diante da 
difi culdade. Colocar as 
crianças para brincar na 
rua signifi ca (para eles) 
uma forma de economia, 
só não se sabe do que!

ÔNIBUS SEM FREIO 
E SEM DIREÇÃO – Se 
no primeiro ano do Go-
verno Girio a prefeitu-
ra parecia um ônibus 
em festa cujo motorista 
também estava festejan-
do, nessa reta fi nal pare-
ce mais um veículo sem 
freio e sem direção.

REGIÃO METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO 
RMRP: agora é colocar em prática!

A aprovação da Região 
Metropolitana de Ribei-
rão Preto na Assembleia 
Legislativa foi tensa e exi-
giu um grande trabalho de 
convencimento e articu-
lação de nós da bancada 
de Ribeirão, nos unimos 
e depois de cinco horas 
de intensas negociações 
conseguimos o sucesso. 
Não foi fácil. Temos que 
fazer a RMRP funcionar na 
prática e trazer os bene-
fícios para as 34 cidades 
que somam 1,6 milhão de 
habitantes. Nosso primei-
ro desafi o será olhar para 
os pedágios. Há gargalos 
fortes que prejudicam 
principalmente os traba-
lhadores. Um exemplo: 
milhares de pessoas pas-
sam diariamente na rodo-
via que liga Sertãozinho a 
Ribeirão Preto. Apesar da 
curta quilometragem, me-
nos de 20km, há uma pra-
ça de pedágio de R$5,90, 
ida e volta, que dói bas-
tante no bolso. Para ame-
nizar esse cenário, vou 
atuar para trazer para cá 
um exemplo bem sucedi-
do como a Região Metro-
politana, a de Campinas. 
Com a instalação do sis-
tema “Ponto a Ponto”, os 
motoristas que fazem o 

trajeto todos os dias se 
cadastraram na conces-
sionária, que administra 
a rodovia, e hoje pagam 
a metade do valor! Por-
tanto vou trabalhar jun-
to ao governador, Artesp 
e concessionárias, para 
instalar o sistema “Ponto 
a Ponto”, não só no pedá-
gio de Sertãozinho, mas 
também nas outras nove 
praças da nossa Região 

Metropolitana. “É o início 
de uma jornada que trará 
mais qualidade de vida e 
progresso a toda nossa 
região. Acredito que uma 
nova era está se inician-
do em prol do desenvol-
vimento da nossa região” 
conclui o Deputado Esta-
dual Leo Oliviera. 

Léo Oliveira – Deputado 
Estadual
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O Dia do Agricultor

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

P/ Maria Cappatto

A SABEDORIA NASCE COM O TEMPO

28 de julho, Dia do Agri-
cultor. Reitero meu respeito 
e admiração pela capacidade 
de empreender, de buscar al-
ternativas de produção, pela 
capacidade de driblar todas 
as difi culdades de crédito, de 
acesso à informação, diante 
da insegurança por novas 
normas que surgem e que, 
muitas vezes, difi cultam o 
desenvolvimento do seu tra-
balho.

Em 28 de julho de 1860, o 

tão importante coincide com 
a grande mudança pela qual 
passou nossa produção no 
campo desde então. A agri-
cultura brasileira deixou de 
ser vista como de subsistên-
cia para se tornar um grande 
vetor econômico. O homem 
do campo foi aos poucos dei-
xando de ser rotulado como 
matuto para se tornar elo es-
sencial nas cadeias produti-
vas que alimentam o mundo.

Com a determinante entra-
da da tecnologia em nossos 
campos nessa mesma déca-
da de 60, deixamos de ser 
importadores de alimentos 
para sermos exportadores. 
Essa modernização garantiu 
não apenas sermos indepen-
dentes, mas sermos um dos 
maiores produtores agríco-
las do mundo.

É com o suor dos agricul-
tores brasileiros que alcança-
mos a marca de maiores pro-
dutores mundiais de laranja, 
etanol e cana-de-açúcar – e 
estamos quase alcançando o 
primeiro lugar com a soja e a 

para passarmos pelas provas 
ou expiações, nas dores e so-
frimentos, em busca de uma 
limpeza espiritual e alcançar 
a evolução necessária. O tem-
po marca as sucessivas vidas 
- porque passamos para  que 
alcancemos um grau maior 
de EVOLUÇÃO, dentro do con-
texto maior de  crescimento 
espiritual. As mudanças se 
operam de acordo com nosso 
modo de agir perante o mun-
do em que vivemos, onde 
lutamos para que o apren-
dizado seja sufi ciente para 
progredirmos na caminhada 
rumo a um sem fi m.    

A EVOLUÇÃO É LENTA, MAS 
PROGRESSIVA.

Somos eternos em espíri-
to. Com o andar dos tempos, 
caminhamos lentamente em 
busca de dias melhores, de 
encontros com as condições 
positivas de aprendizado, 
onde nasce  os sistemas  de 
novos conhecimentos, que 
surgem entrelaçados com os 

então imperador D. Pedro II 
criou a Secretaria de Estado 
dos Negócios da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. 
Foi somente em 1930, depois 
de diversas mudanças de no-
menclatura, governo e atri-
buições, que a Pasta passou a 
se chamar Ministério da Agri-
cultura, atualmente Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).

Para comemorar os 100 
anos da criação do Ministé-
rio, o presidente Juscelino 
Kubitschek determinou, por 
meio do Decreto nº 48.630, 
de 27 de julho de 1960, que 
em 28 de julho passasse a 
ser comemorado o Dia do 
Agricultor.

Já há 56 anos, Juscelino 
destacava que “o País deve 
grande parte de prosperi-
dade à economia agrícola” 
e que “é de justiça reveren-
ciar aqueles que se dedicam 
ao cultivo da terra, transfor-
mando em riqueza dinamiza-
da as dádivas naturais”.

A instituição desta data 

O agora pode ser uma re-
alidade. O futuro é uma es-
perança. Os dias que correm, 
são sementes lançadas no 
tempo eterno do espírito. A 
vida de cada um tem um ce-
nário diferente. São modos 
de pensar e agir, completa-
mente em dimensões opos-
tas, que trazem divergências 
para conclusões de luzes ou 
de trevas, de paz ou de de-
sunião, de humildade ou de 
orgulho. Vivemos através das 
encarnações, junto da família 
no plano material, num corpo 

carne de frango. Dos campos 
paulistas saem 53,4% da pro-
dução de cana do País, 53,6% 
do etanol brasileiro, 61,6% 
de nosso açúcar e 56% da 
produção de suco de laranja 
Mundial.

De diferentes formas, a 
Secretaria de Agricultura 
participa deste seu cotidia-
no. Pelos nossos institutos 
de pesquisa mantidos pela 
Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios (Apta), 
pela nossa extensão rural 
por meio das Casas da Agri-
cultura da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral 
(Cati), pelos nossos instru-
mentos da Coordenadoria de 
Defesa Agropecuária (CDA) 
para evitar pragas e doenças 
e garantir a saudabilidade 
dos alimentos.

Mas, acima de tudo, é pelo 
estímulo à associação por 
meio do Programa Microba-
cias II que nós reiteramos o 
nosso respeito, a nossa con-
sideração e o nosso aplauso 
a quem produz e faz toda a 

velhos contextos e os novos 
que a evolução traz. Precisa-
mos vencer a nós mesmos. 
Na  luta interior, buscando re-
formas e condições de mudar-
mos nossos costumes, pen-
sarmos e agirmos diante dos 
problemas. Sofremos pela dor 
e sofrimentos, como produto 
de nossa ignorância, que nos 
leva a seguirmos caminhos 
tortuosos, repletos de trevas. 
O aprendizado é lento e dura-
douro, requer de nós, mudan-
ças e desejos de vencermos. A 
luz tem que nos iluminar.           

SONHAMOS COM OS OLHOS 
DO CORAÇÃO.                

As luzes da alma, o perdão 
da humildade, o poder da fé, 
é acreditar na esperança, que 
nasce hoje, amanhã e sempre.
Os dias são iluminados pelo 
sol brilhante, trazendo a paz,a 
união e a  fraterna caridade, as 
noites com o luar, para abrir 
caminhos, entre vidas que se 
encontram, para lutarem em 
mundos adversos, nos com-

diferença. Por meio do nosso 
apoio fi nanceiro com as 29 
linhas de crédito do Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap).

Em tempos delicados 
como os atuais, nossa Balan-
ça Comercial tem se apoiado 
cada vez mais no agro para 
atenuar a crise pela qual pas-
samos. No primeiro semestre 
deste ano, as exportações do 
agronegócio brasileiro au-
mentaram 4% em relação ao 
ano anterior, atingindo US$ 
45 bilhões. E é você, agricul-
tor e agricultora, que vêm 
salvando a lavoura do nosso 
País!

Já as importações do setor 
diminuíram 13,7%, somando 
US$ 6,09 bilhões. O superá-
vit do agronegócio no perío-
do foi de US$ 38,91 bilhões, 
7,5% superior ao do primeiro 
semestre do ano passado, de 
acordo com levantamento do 
nosso Instituto de Economia 
Agrícola (IEA).

Em valores absolutos, o 
Produto Interno Bruto (PIB) 

TUDA VAI...

Pr. Anastácio Martins

Tudo vai bem, graças ao 
bom Deus! É assim que todos 
deveriam dizer em qualquer 
situação, seja ela qual for. A 
sua confi ança e a sua fé não 
pode estar nas coisas que 
você está vendo, mas sim, 
naquilo que você está espe-

tenho observado que este 
que passa sempre por nós é 
um santo homem de Deus, 
vamos fazer um pequeno 
quarto junto ao muro e alí 
lhe ponhamos uma cama, e 
uma mesa, e uma cadeira, e 
um candeeiro; para ele des-
cansar quando vier nos visi-
tar. Ela e o seu marido fi ze-
ram tudo isso, sem esperar 
nada em troca. Sem saber, 
eles estavam fazendo a von-
tade de Deus, porque tudo o 
que Deus colocou no coração 
deles, eles fi zeram, sem mur-
murar e sem reclamar. Um 
dia o profeta mandou cha-
má-la e disse: Tem alguma 

rando acontecer. A Sunamita 
era uma mulher de fé e mui-
to confi ante no Senhor. Ela 
não se deixava abalar pelos 
acontecimentos ou pelas cir-
cunstancias, porque ela es-
tava sempre preparada para 
enfrentar qualquer adversi-
dade. Ela e o seu marido sa-
biam como servir ao Senhor 
com todo o seu coração e ao 
próximo como a ti mesmo. 
Certo dia o profeta Eliseu e 
o seu moço foram a Suném, 
e ela os convidou para comer 
pão; e sucedeu que todas as 
vezes que passavam, ali se 
dirigia a comer pão. Ela dis-
se ao seu marido: Eis que 

coisa que eu posso fazer por 
vocês? Eles disseram não. Já 
temos tudo que precisamos. 
Mas ele não fi cou satisfeito 
e disse: Geazi, o que eu po-
deria fazer para agradecê-los 
por tudo, o que eles tem fei-
to por nós? Geazi disse: Vejo 
que eles são de idade e não 
tem fi lhos. Então o profeta 
chamou a mulher e disse: Da-
qui um ano você estará com 
um fi lho nos braços. E assim 
aconteceu, ela engravidou e 
deu à luz um fi lho, no tem-
po determinado. E crescendo 
o menino, sucedeu um dia, 
que ele foi para o campo com 
o seu pai. E disse: Ai! A mi-

nha cabeça! Tá doendo! O pai 
disse: leve-o para sua mãe. O 
menino fi cou sobre o seus jo-
elhos até ao meio-dia e mor-
reu. Ela entrou no quarto do 
profeto e deitou o menino na 
cama dele. Chamou seu ma-
rido e pediu uma jumenta e 
disse: Preciso ver o profeta. 
O marido disse: Mais não é 
lua nova, nem sábado? Ela 
disse: Tudo vai bem! E assim 
ela foi, e a todos que ela en-
contrava no caminho, dizia: 
Tudo vai bem! Ela não fi cou 
desesperada, nem perdeu o 
controle. Quando encontrou 
o profeta, ela abriu o cora-
ção e contou tudo o que ti-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

SER CHIQUE É UMA QUESTÃO DE ATITUDE...
Nunca o termo “chique” 

foi tão usado para qualifi car 
pessoas como atualmente.

A verdade é que ninguém 
é chique por decreto. E al-
gumas boas coisas da vida, 
infelizmente, não estão  à 
venda. 

Elegância é uma delas. 
Assim, para ser chique é 
preciso muito mais que uns 
guarda-roupas recheados de 
grifes importadas. 

Muito mais que um belo 
carro Alemão. 

O que faz uma pessoa chi-

Chique mesmo é parar na 
faixa de pedestre e abominar 
a mania de jogar lixo na rua. 

Chique mesmo é dar bom 
dia ao porteiro do seu prédio 
e às pessoas que estão no 
elevador. 

É lembrar do aniversário 
dos amigos. 

Chique mesmo é não se 
exceder nunca. Nem na bebi-
da, nem na comida, nem na 
maneira de se vestir. 

Chique mesmo é olhar no 
olho do seu interlocutor. 

É “desligar o radar” quan-

que, não é o que essa pessoa 
tem, mas a forma como ela 
se comporta. 

Chique mesmo é quem 
fala baixo. 

Quem não procura chamar 
atenção com suas risadas 
muito altas, nem por seus 
imensos decotes. 

Mas que, sem querer, atrai 
todos os olhares, porque tem 
brilho próprio. Chique mes-
mo é quem é discreto, não 
faz perguntas inoportunas, 
nem procura saber o que não 
é da sua conta. 

do estiverem sentados à 
mesa do restaurante, e pres-
tar verdadeira atenção à sua 
companhia. 

Chique mesmo é honrar a 
sua palavra. 

É ser grato a quem lhe 
ajuda, agradecendo sempre, 
correto com quem você se 
relaciona e honesto nos seus 
negócios. 

Chique mesmo é não fazer 
a menor questão de se apa-
recer, mas fi car feliz ao ser 
prestigiado. 

Mas para ser chique, chi-

que mesmo, você tem, antes 
de tudo, de se lembrar sem-
pre do quanto que a vida é 
breve e de que vamos todos 
para o mesmo lugar. 

Portanto, não gaste sua 
energia com o que não tem 
valor, não desperdice as 
pessoas interessantes com 
quem se cruzar e não aceite, 
em hipótese alguma, fazer 
qualquer coisa que não lhe 
faça bem. 

Porque, no fi nal das con-
tas, chique mesmo é ser 
feliz!!!. Então, se o maior 

nha acontecido. Ele disse: 
Vou ressuscita-lo. E devolveu 
o fi lho vivo para ela. Faça 
como a Sunamita, não perca 
a esperança, mais fi que fi r-
me e não deixe sair da sua 
boca nenhuma palavra nega-
tiva. Em qualquer situação, 
fale somente: Tudo vai bem! 
Tudo vai bem! Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo De 
Deus. Av. Benjamim Constant 
Nº 789. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com  

SUCESSO nesta vida é ser FE-
LIZ... ESCOLHA SER FELIZ E 
FELICIDADES SEMPRE... BJUS.

do agronegócio paulista ter-
minou 2015 produzindo ri-
queza na ordem de R$ 230 
bilhões, cerca de 12% do PIB 
total do Estado de São Paulo, 
de R$ 1,9 trilhão. O agrone-
gócio paulista representou 
em 2015 cerca de 18,5% do 
PIB do agronegócio brasilei-
ro.

Como secretário de Agri-
cultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, tenho 
orgulho imenso de ver que o 
governador Geraldo Alckmin 
prioriza o setor da agricul-
tura. Orgulho de você, que 
plantando, colhendo e rea-
lizando todas as atividades 
atinentes à agricultura, faz 
toda a diferença em nossa 
economia.

Por isso tudo é que vocês 
merecem não apenas nosso 
respeito, mas também nos-
sa admiração e assistência 
para continuar produzindo. 
A você, agricultora e agricul-
tor, parabéns pelo seu dia. 
Parabéns pelo seu trabalho!

Não dá para ser de Deus e 
viver no pecado, querer uma 

 Monsenhor Jonas Abib

Uma vida mais ou menos

Quem vive no “mais 
ou menos” não será 
verdadeiramente 
feliz

portamentos, nos  modos de 
vivermos, amparados pelo 
amor das famílias e de todos 
os que querem viver felizes. 
A felicidade é uma conquista 
do espírito, que nasce com o 
tempo das vidas sucessivas. 
A esperança nasce como luz, 
os sonhos só serão realidades 
quando conseguirmos vencer 
as difi culdades, criarmos um 
mundo onde reina uma evolu-
ção progressiva e meritória.                 

AS ERAS CRIADAS POR 
DEUS.           

O bem pode ser semeado 
por nós. A caridade é fonte 
de sabedoria, formada pela 
humildade, na ajuda ao se-
melhante necessitado. Tudo 
são eras que criam oportuni-
dades de encarnações felizes, 
de encontros na família, para 
nascer o amor, o entendimen-
to e a harmonia. É o encontro 
de almas encarnadas, para 
resgates e acertos, dentro 
das encarnações. SÓ O AMOR 
CONSTRÓI. O ODIO DESTRÓI.              

vida nova, mas com velhos 
vícios da vida velha. Ao fi r-
mar-se no “mais ou menos”, 
ao não querer avançar e não 
querer a santidade, a pessoa 
não se dispõe a sacrifícios 
nem rompe com o pecado.

O coração de Jesus, no en-
tanto, é um abismo intermi-
nável de amor e misericórdia, 
no qual podemos, a cada dia, 
mais nos aprofundarmos.
Por isso, peçamos que Ele 
nos envie Seu Espírito Santo, 
a fi m de nos convencer do 
que precisamos mudar. Para 
isso, é preciso que estejamos 
perto do Senhor. Peçamos o 
Espírito Santo, para não ser-
mos “mornos, mais ou me-
nos” nem nos apartarmos de 
Jesus. Seu irmão,

 PROFESSOR BENÊ

TANTOS CAMINHOS! TANTAS LEIS! ONDE BRILHA A LUZ?

KANT foi um grande fi ló-
sofo. No fi nal de sua vida, 
muito debilitado, assistido 
por seu médico. “A preocu-
pação pela humanidade não 
me abandona”.

CRISTO, pendente na 
cruz, em sua agonia, olhan-
do para a eternidade, rezou:

“PAI, EM TUAS MÃOS DE-
POSITO MINHA VIDA”! Tal-
vez  este seja o brado de 
cada um de nós em nosso 

viver.
Vivemos acorrentados a 

uma moralidade limitada 
apenas por um conjunto de 
regras impostas pela socie-
dade, cujo objetivo  é um 
“bem viver”, enquanto não 
estivermos à beira de um 
túmulo, sem outras espe-
ranças.

Esse “bem viver” consis-
te tantas vezes a uma “boa 
educação” ou gentileza cuja 
base estaria apenas em “po-
lidas gentilezas”, ou bons 
lucros, e mais ainda, em 
lucrativas “negociatas”. E 
quem seria herdeiro dessa  
mazela?.  Até quando dura-
riam fl ores e coroas?

Existe uma “regra que 
vem do alto: AMARÁS A TEU 
PRÓXIMO COMO A TI MES-
MO”. Esta é a luz perene que 

ilumina a visão de nosso 
destino e nos guia para uma 
“vida que signifi ca eterni-
dade”!. Tropeçamos por aí 

nas pedras lançadas pelos 
“caíns da vida”, sedentos do 
sangue dos irmãos. HAJA 
CORAÇÃO PENSANTE!
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JOÃO MANOEL VASQUES BLASQUES - ME torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da  Licença de Operação 
Simplifi cada nº 52000105, válida até 25/07/2020, para Montagem 
e Acabamento de Móveis de Madeira, associados a fabricação de, 
à RUA JOSÉ ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, 310 - APA-
RECIDA - JABOTICABAL-SP.

EDITAL
Processo nº: 1001565-26.2016.8.26.0291
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação 

judicial e Falência Autores Antonio Carlos Marchiori e 
outra

EDITAL - AVISO AOS CREDORES SOBRE O RE-
CEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, COM 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, expedido nos autos da 
ação de Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Fa-
lência requerido por Antonio Carlos Marchiori e outro , 
PROCESSO Nº 1001565-26.2016.8.26.0291.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Ja-
boticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Alei-
xo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os credores que por despacho da-
tado de 05/07/2016 foi determinada a publicação do pre-
sente edital para AVISO aos credores sobre o recebimento 
do plano de recuperação, acostado a fl s. 948/977 dos autos 
supramencionados, bem como que qualquer credor poderá 
manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação ju-
dicial no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação 
da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 
7º da Lei 11.101 de 09/02/2005.

Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cida-
de de Jaboticabal, aos 13 de julho de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRES-
SÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A IZAURA 
ARRUDA FONSECA

(Prenotação 151.237 de 23/06/2016)

       ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015.

        FAZ SABER ao espólio de IZAURA ARRUDA FONSE-
CA, falecida aos 26/01/1985, que era brasileira, viúva, proprietária, 
inscrita no CPF nº 003.928.128/00 (qualifi cação constante da ma-
trícula número 6.315 desta Serventia) e eventuais herdeiros e ou 
sucessores, que se acha(m) em lugar incerto e não sabido, que de 
conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei 
Federal nº 6.015/73, nos termos da Lei nº 10.267, de 28 de agosto 
de 2001, e ainda, com base nos itens 137 e 138, do Cap. XX das 
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, encontra-
se prenotado nesta Serventia sob nº 151.237, de 23/06/2016, re-
querimento para “Retifi cação Georreferenciada” com alteração da 
descrição das divisas, área e confrontações do imóvel denominado 
Fazenda Santana, situada no município de Taiaçú, comarca de Ja-
boticabal, objeto da matrícula nº 48.860, de propriedade da Lour-
des Florêncio Gregorini e outros, tudo nos termos do requerimento 
e demais documentos exigidos por Lei.

         Assim, conforme matrícula número 6.315, na qualidade 
de proprietária do imóvel denominado Fazenda Macaco, situada 
nos municípios de Taiaçú e Taiuva, confrontante do imóvel supra, 
fi ca(m) V.Senhoria(s) notifi cado(s), para que NÃO CONCOR-
DANDO com os termos da retifi cação requerida, se dirija a este 
Registro Imobiliário, situado na Avenida Major Novaes nº 535, 
centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com atendimento 
ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, 
querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados a partir da primeira publicação do 
presente edital (item 138.12 – Cap.XX – Normas de Serviço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça).    

          Fica outrossim, V.Senhoria(s) cientifi cado(s), que deixando 
de apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-a a 
anuência.                

          Para conhecimento dos interessados e para que não ale-
guem ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado 
em jornal local, por 02 (duas) vezes consecutivas. Jaboticabal, 21 
de julho de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, di-
gitei e subscrevi.

             
           O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

                         
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Regis-
tro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida 
Major Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem o 
presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa inte-
ressar que LEIKO MARIA APARECIDA ENOKI CARREGARI, 
RG nº 13.979.219-3-SSP/SP, CPF nº 171.108.898/66, brasileira, 
viúva, empresária, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua 
Monteiro Lobato, número 354, centro, depositou nesta Serventia 
os documentos exigidos nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas 
de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça, para  REGULARI-
ZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL, indicado como lote 01, com 
área de 250,00 metros quadrados, parte de uma área maior do imó-
vel objeto da matrícula número 11.699, livro 2RG, com a seguinte 
descrição: Um terreno tido como lote 01, da Gleba “A”, situado na 
Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 27,00 metros da Aveni-
da Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de Ja-
boticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, 
Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Al-
ves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato 
regular, com as seguintes medidas, características e confrontações: 
mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual medida na linha 
dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco metros) da frente aos 
fundos em ambos os lados, se confrontando pela frente com a Rua 
Alexandre Detogni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo 
lado direito confronta com o imóvel da Avenida Francisco Alves 
de Oliveira, número 1.081 (matrícula número 8.539); pelo lado 
esquerdo com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, lote 2 (R.39, 
matrícula número 11.699), e pelos fundos com o imóvel da Rua 
Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, lote 13, da quadra H, do 
loteamento Jardim São José (matrícula número 45.023), perfazen-
do uma área de 250,00 metros quadrados (duzentos e cinquenta 
metros quadrados), cuja exata localização acha-se retratada no de-
senho abaixo. A regularização fundiária do imóvel, possibilitará a 
abertura de nova matrícula para a fração destacada e averbação do 
destaque na matrícula matriz. Para conhecimento de todos, expe-
de-se o presente edital, que será publicado em jornal de circulação 
local, por 02 (dois) dias consecutivos, podendo a regularização 
ser impugnada no prazo de quinze dias, contados da última publi-
cação, nos termos do item 294.2 Cap. XX das NSCGJSP. Jaboti-
cabal, 13 de julho de 2016. Eu, José Pedro Júnior, Substituto do 
Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

            
JOSÉ PEDRO JÚNIOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Serviços de Obras Sociais, inscrita no CNPJ sob nº 50386408/0001-11, con-

voca todos os seus associados para a Assembleia Geral extraordinária, que se reali-
zará no dia 17 de agosto de 2016, na sede social da instituição, situada na Travessa 
Sérgio Roberto Decenço nº61, Bairro Jardim Universitário, Jaboticabal (SP), as 
19:00 horas, sendo em primeira convocação, contendo a presença mínima de 2/3 
(dois terços) dos associados, e em segunda e última convocação, as 19:30 horas 
com a presença de qualquer número de associados, para apreciarem as matérias 
constantes deste Edital, a saber: a) Eleição e Posse de Novos Diretores; b) Assuntos 
Gerais.

 Encontram-se à disposição dos Srs. Associados na sede social as modifi cações 
do Estatuto Social da instituição.

Jaboticabal, 29 de julho de 2016.
Antônio Carlos Vieira

Conselheiro Fiscal/Associado Efetivo

CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 200,00 M2 - JABOTICABAL - SP
Jaboticabal - SP. Jardim Pedroso. Rua Almeida Junior, 60. Casa. Áreas totais: terr. 264,00m² e constr. estimada no local 
200,00m². Matr. 15.457 do RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência da área 
construída que vier a ser apurada no local com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada. 
(AF) - Lance Mínimo: R$ 94.000,00 - Tel.: (11) 2464-6464 - Otavio Lauro Sodré Santoro - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 607

LEILÃO ON-LINE 
Dia 26 de agosto de 2016, às 11 horas 

À VISTA COM 10% DE DESCONTO OU PARCELADO EM 12, 24, 36 OU 48 MESES - MAIS 5% DO TOTAL COMO COMISSÃO DO LEILOEIRO
Para mais informações acesse os sites - www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br 

PODER JUDICIARIO
SAO PAULO 

Juizo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaboticabal/SP - 1°. 
Ofício Judicial da Comarca de Jaboticabal 

Praça do Café s/nº - CEP 14.870-901 - Fone (016) 3203-3211 
EDITAL DE LEILÃO e de Intimação do(a)(s) executado(a)(s) 

MARCO AURÉLIO BRUNO e VALCIMARA MÔNICA MARTINS 
e do credor hipotecário EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATI-
VOS  O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carmen Silvia Alves da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Jaboticabal/SP, na forma da lei, FAZ SA-
BER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Carta 
Precatória nº 0005862-30.2015.8.26.0291 extraída da Execução de 
Título Extrajudicial nº 0003823-33.013.4.03.6102 da 7ª Vara Fede-
ra Ribeirão Preto ajuizada por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF contra MARCO AURÉUO BRUNO e VALCIMARA MÔNICA 
MARTINS - e que foi designada a venda do (es) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

DO(S) IMÓVEl(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em ca-
ráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra(m). A descrição 
detalhada e as fotos do(s) Imóve(is) a ser(em) apregoado(s) estão dis-
poníveis no Portal www.superbidjudicial.com.br.

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) 
imóvel(is) a ser(em) apregoado(s). As visitas, quando autorizadas, 
deverão ser agendadas via e-mail visitacao@superbidjudicial.com.br. 

DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.superbidjudicjal.com.br. O 1° pregão terá iní-
cio em 15 de agosto de 2016, a partir das 15:00 horas, encerrando-se 
no dia 17 de agosto de 2016. às 15:00 horas. 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até as 
15:00 horas do dia 12 de setembro de 2016 - 2° pregão. 

RELAÇÃO DOS IMÓVEIS 
Um imóvel residencial, localizado na Rua José Francisco Nuno, 

81, no Bairro Residencial, na cidade de Jaboticabal, matriculado sob 
o 0229.711 do CRI de Jaboticabal, assim descrito: lote 1, da quadra 
19 do loteamento Residencial Jabotícabal, situado nesta cidade e co-
marca de Jaboticabal, com frente para a Rua 4, lado ímpar, esquina 
com a Rua I, lado ímpar, com a área de 173,85 metros quadrados, 
medindo 4,03 metros de frente para a referida Rua 4, 10,61 metros 
em curva de ralo igual a 6,00 metros unindo a Rua 4 à I, pelo lado 
direito, 12,92 metros confrontando com a Rua I, lado ímpar; pelo lado 
esquerdo 19,87 metros confrontando com o lote nº 2 e pelo fundo, 
7,38 metros confrontando com a área da Prefeitura Municipal (hoje 
conj. Hab. “Dr. Ulysses Guimarães - CDHU) e com área de Antônio 
Adernar Clementino. Imóvel este, localizado na meia quadra comple-
tada pela Rua K e Av. 1 (lE). Av. 1/29.711: Imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o nº 01.03.1459.0001.02. Av. 4 /29.711: a 
Rua 4 passou a se denominar Rua José Francisco Nuno. Av. 5/29.711 
(construção): foi construído um prédio de uso residencial, com 50,09 
metros quadrados, o qual recebeu o número 81 da Rua José Francisco 
Nuno. 

Ônus R. 3 e 6/29711 (hipoteca): Imóvel foi dado em primeira e 
especial hipoteca sem concorrência de terceiros em favor de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF que cedeu seu crédito para EM-
GEA- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. 

Valor da Avaliação em 19 de novembro de 2014: R$ 106.000,00 
(cento e seis mil reais)

Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 15 de 
julho de 2016

Carmen Silvia Alves
Juíza de Direito

O Presidente do Partido Verde de Jaboticabal – PV Aureo 
Evangelista Santana, nos termos da lei e do Estatuto partidário, 
CONVOCA os senhores convencionais, devidamente habili-
tados, para a Convenção Municipal a realizar-se no dia 03 de 
agosto 2.016, ás 19h30, na Escola de Arte “Professor Francisco 
Berlingieri Marino” de Jaboticabal, para deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia:

I. Escolha dos candidatos às eleições previstas para o 
próximo dia 2 de outubro;

II. Deliberações sobre propostas de coligações com outras 
agremiações partidárias;

III. Sorteio dos números dos candidatos;
IV. Outros assuntos de interesse do partido, com relação ao 

pleito de 2016.

Jaboticabal, 29 de julho de 2016.

___________________________________
Aureo Evangelista Santana

Presidente do Partido Verde de Jaboticabal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MOTORISTA 
PARTICULAR    

40 ANOS DE CNH  
CATEGORIA “B”  

CONTATO: 
(16) 9.9205-1947

Jacobo Samuel Brukirer Fajer torna público que requereu na 
CETESB a Licença de operação para loteamento, para o Condo-
mínio Residencial “Vida Nova I”, sito à Rua João Batista Ferraz 
Sampaio, s/n , Bairro Vale do Sol, Município de Jaboticabal/SP.

Jacobo Samuel Brukirer Fajer torna público que requereu na 
CETESB a Licença de operação para loteamento, para o Condo-
mínio Residencial “Vida Nova II”, sito à Rua João Batista Ferraz 
Sampaio, s/n , Bairro Vale do Sol, Município de Jaboticabal/SP.
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GENTE ESPECIAL
Gabriel 
Augusto 
Franco 
Vaz

50 ANOS DE ORDENAÇÃO

Por Alexandre Rocha
O padre Gabriel Augusto 

Franco Vaz, de 80 anos, está 
de" nitivamente marcado na 

história de Jaboticabal. Natural 
de Viradouro, o religioso cons-
truiu sua trajetória na “Cidade 
das Rosas” e completou em ju-

lho 50 anos de ordenação.
Quando jovem, não passava 

pela sua cabeça se tornar padre 
um dia. Foi para São Paulo pas-

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

Autor: Bala de Prata
Locução: Bala de Prata

Um dia sai de casa... 
Fui enfrentar o mundão!
Várias portas se fecharam.
Conheci muita solidão,
Também encontrei amigos
Que estenderam a mão.

Comecei a fazer versos e le-
var emoção.

Graças a Deus, a família e 
aos amigos...

Hoje viajo o Brasil inteiro 
fazendo festa de peão!!!

Ooo Vichiii, Vichiii, Vichee

sar um tempo na casa do irmão, 
e sonhava ser aprovado em con-
cursos públicos. O sonho até se 
concretizou, após estudar mui-
to, Gabriel foi aprovado como 
investigador de polícia e tam-
bém para trabalhar na aeronáu-
tica. “Eu ia à igreja rezar para 
passar nos concursos”, lembra.

Mas seguir os estudos reli-
giosos era seu destino. Passou 
a se interessar pela religião e 
após trabalhar um mês em um 
escritório, comprou um enxo-
val com o dinheiro que recebeu 
e partiu para o Seminário. Fez 
faculdade de Filoso" a em Ma-
riana (MG), depois voltou para 
São Paulo para cursar Teologia.

Gabriel foi ordenado em ju-
lho de 1966 e veio para Jaboti-
cabal no ano seguinte. A Paró-
quia Nossa Senhora de Lourdes 
tornou-se a sua “casa”, onde pas-
saria a ser referência pelo traba-
lho frente àquela comunidade 
que ainda evoluiria bastante. 
Ele se recorda que a estrutura 
na região do bairro Sorocabano 

 José de Paiva Netto � 
Jornalista, radialista e 

escritor.

Refl exão de Boa Vontade — Por Paiva Netto

“Avós e netinhos”
Há tempos, a Ph.D. em 

neurociências Suzana Her-
culano-Houzel apresentou 
oportuna refl exão sobre o 
sentido de família, no seu 
artigo publicado na Folha 
de S.Paulo, em 29 de abril 
de 2014 (terça-feira). Inti-
tulado “Avós e netinhos”, 
ela escreveu sobre as van-
tagens evolutivas do en-
velhecimento saudável, 
em especial na interação 
entre as gerações. Citou 

pesquisa do neurocien-
tista Stephen Suomi, do 
Instituto Nacional de Saú-
de Infantil e Desenvolvi-
mento Humano dos EUA. 
O que ele e seu orienta-
dor Harry Harlow (1905-
1981), descobriram? Ao 
estudar fi lhotes de maca-
cos reso criados sem mãe 
e sem carinho, percebe-
ram que eles cresciam 
com uma série de distúr-
bios sociais e de ansieda-
de. No entanto, quando 
conviviam com macacas 
e macacos idosos, cuida-
dores experientes e cari-
nhosos, isso resgatava o 
desenvolvimento dos be-
bês. Esse processo, sob a 
condição de ser um gesto 
espontâneo dos primatas, 
isto é, com o direito de ir 
e vir, também recuperava 
a saúde física e mental 
dos mais idosos, fazendo 

alguns deles assumirem o 
papel de pais.

Diante dessas evidên-
cias, a cientista brasilei-
ra concluiu com apurada 
sensibilidade: “Avós vo-
luntariamente carinhosos, 
portanto, ajudam não só 
a educar a nova geração 
como ainda a fazer vingar 
netinhos saudáveis e bem 
integrados socialmente — 
e, de quebra, os avós se 
mantêm revigorados por 
serem úteis aos netos. 
Eu bem sei. Perdi minha 
avó no começo deste ano. 
Cresci ouvindo-a dizer, 
sempre hiperbólica, que 
estava à beira da morte 
— mas ela manteve a saú-
de de um touro enquanto 
teve netos e bisnetos por 
perto para cuidar. Conso-
lo-me, então, pensando 
não nos anos que perde-
mos, mas nos 40 anos em 

que tive o privilégio de 
crescer com uma avó que 
me ensinou música, tricô, 
costura, empadão e leite 
queimado; que me diver-
tia não engolindo sapo al-
gum e dirigindo feito uma 
louca até os 80 anos e tan-
tos anos — e que sempre 
teve colo para mim e, de-
pois, para meus fi lhos”.

Belo testemunho, dra. 
Suzana. Sabemos que sua 
avó, onde quer que esteja 
nesse imenso espaço si-
deral —pois cremos que 
os mortos não morrem —, 
deve ter se comovido com 
sua homenagem.

Como já afi rmei em tan-
tas ocasiões: Amor faz 
rima perfeita com mãe. E 
posso acrescentar: com 
avós também. É a base da 
Família; logo, o sustento 
do mundo.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com 

Unimed de Jaboticabal participa do curso de Ciência 
da Melhoria na Prática promovido pelo Sescoop, IHI 

e Unimed do Brasil
A Unimed de Jaboti-

cabal participou, como 
apoiadora, do curso de 
Ciência da Melhoria na 
Prática realizado pelo 
SESCOOP-SP, Institute for 
Healthcare Improviment - 
IHI e Unimed do Brasil.

O curso, encerrado no 
dia 14 de julho, em São 
Paulo, contou com a par-
ticipação da enfermeira e 
coordenadora do Serviço 
de Medicina Preventiva 
- SEMPRE da Unimed de 
Jaboticabal, Cristiana Bor-
ges Orlanda, que atuou 
como monitora dessa se-
gunda turma do curso.

O IHI é uma organiza-
ção norte-americana sem 
fi ns lucrativos sediada 
nos EUA e com atuação 
internacional, que auxilia 
as organizações de saúde 
a reformularem os seus 
modelos de atenção à saú-
de sob a ótica da susten-
tabilidade dos negócios 
através da melhoria da 
qualidade e segurança do 
paciente.

O intuito dessa ação é 
empregar a metodologia 
utilizada pelo IHI para 
aperfeiçoar os serviços de 
saúde e a experiência de 

cuidado por meio da sus-
tentabilidade dos proces-
sos, criando e executando 
projetos nas cooperati-
vas.

A Unimed de Jabotica-
bal é uma das pioneiras 
no país na implantação do 
Serviço de Atenção Primá-
ria à Saúde, através da me-

todologia do IHI, que tem 
o foco no atendimento in-
tegral ao cliente, atuando 
fortemente na manuten-
ção da saúde e prevenção 
às doenças. Várias empre-
sas de Jaboticabal já con-
trataram essa modalidade 
de Plano de Saúde.

O objetivo é contribuir 

para a sustentabilidade 
das cooperativas do Sis-
tema, evitando desper-
dícios, retrabalho, co-
ordenando o cuidado e, 
sobretudo, promovendo 
a melhoria da qualidade 
e segurança do cuidado 
com a atenção à saúde.

era muito diferente e mudou 
bastante de lá para cá. “Não ti-
nha asfalto, nem água naquela 
época”, conta.

Padre Gabriel conseguiu 
avanços para a paróquia por 
meio de políticos da época. A 
creche “Maria do Carmo Abreu 
Sodré”, por exemplo, foi uma 
das conquistas do padre, que 
homenageou a ex-primeira 
dama do Estado após receber o 
auxílio dela.

Muito humilde e simpático, 
o padre emérito sempre prati-
cou a caridade e é um grande 

exemplo para a comunidade 
católica. Tanto é que recebeu 
uma homenagem na Paróquia 
de Santa Tereza pelas suas cinco 
décadas de ordenação. “A gente 
" ca feliz e tem que ser grato às 
pessoas por isso”, fala.

Mesmo fazendo a diferença 
durante todo esse tempo, ele 
“mantém os pés no chão” e acre-
dita que apenas cumpriu o que 
lhe cabia. Enquanto isso, Jabo-
ticabal agradece por ter alguém 
em sua história que se dedicou 
tanto e fez a diferença para mui-
tas pessoas.    
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Pacientes sofrem com falta de remédio 
em Jaboticabal

Afetada pela crise, Farmácia Municipal deixa até doente cardíaco sem remédio

Por Cristiano Pavini - 
A Cidade ON

De antiinfl amatórios 
a remédios para doen-
ças no coração: os mo-
radores de Jaboticabal 
sofrem com a falta de 
medicamentos na Far-
mácia Municipal, de 
responsabilidade da 
prefeitura.

Na tarde da última 
terça-feira (19), sete de 
dez pacientes que fo-
ram à unidade em um 

prazo de dez minutos 
saíram de mãos va-
zias, conforme cons-
tatado pelo A Cidade. 
Todos traziam receitas 
assinadas por médicos 
da rede municipal.

“Não falaram se-
quer quando irão re-
por o estoque. E quem 
não tem condições de 
comprar?”, questiona 
Daniela Bortolato, 35 
anos, que foi buscar 
Meloxicam e Dicofl e-

naco para a mãe de 
60 anos, que está com 
desgaste na bacia e no 
fêmur.

Segundo o vereador 
João Roberto da Silva 
(PT), que atua na área 
da Saúde, a prefeitu-
ra está com o “nome 
sujo” junto a forne-
cedores por atrasos 
em pagamentos e, por 
isso, não consegue os 
medicamentos.

“Sempre faltou, mas 

piorou nos últimos 
meses”, diz Adriana do 
Rosário, que buscou 
Cerazette – remédio 
para não engravidar –, 
mas não achou. Há um 
ano, o marido, Gilberto 
Oliveira, foi diagnosti-
cado com pneumonia 
na UPA, mas o remédio 
não estava disponível. 
“Tivemos que pagar R$ 
80 a cartela”, diz.

Silvia Helena Rodri-
gues, 58 anos, teme 

pela própria vida. Ela 
tem que tomar uma 
cartela do remédio 
Sustrate por mês, mas 
diz que há cinco me-
ses não encontra na 
farmácia. “Antes até 
faltava, mas aí no mês 
seguinte tinha. Agora 
está muito tempo sem 
ter, e não sabem nem 
quando vão repor”, 
diz.

A prefeitura não se 
manifestou sobre a 

dívida com fornece-
dores. Relatório do 
Tribunal de Contas 
de maio aponta que o 
município tinha R$ 14 
milhões de despesas 
liquidadas em aberto.

Prefeitura não res-
ponde

A Prefeitura de Jabo-
ticabal se calou sobre 
a falta de medicamen-
tos.

O A Cidade questio-
nou a assessoria de 
imprensa às 14h de 
quarta-feira (20) sobre 
o problema e encami-
nhou listagem com 
cinco remédios em fal-
ta.

Segundo assessores, 
a secretária responsá-
vel pelo assunto esta-
va de férias e nenhum 
outro funcionário po-
deria responder em 
seu nome.

A reportagem per-
guntou se a crise fi -
nanceira motivou a 
escassez de medica-
mentos, qual o prazo 
para normalizar a situ-
ação e se existe dívida 
com fornecedores.

Dos cinco municí-
pios visitados pelo A 
Cidade para a reporta-
gem, Jaboticabal foi o 
único que não respon-
deu.

Adriana e Gilberto não foram atendidos na Farmácia Municipal de Jaboticabal (Foto: Mastrangelo Reino / A Cidade)

Palestra Plano Diretor na AREA
Aconteceu no dia 

25, a palestra com o 
tema: Plano Diretor 
e a Função Social da 
Cidade, com a parti-
cipação especial do 
Arquiteto e Urbanista 

Gustavo Ferreira Mar-
tins Gomes - Profes-
sor da Fio e Secretário 
Municipal de Desen-
volvimento Urbano 
de Ourinhos/SP.

O intuito do evento 

foi incentivar a parti-
cipação da sociedade, 
poder legislativo, re-
presentantes de en-
tidades e técnicos da 
Prefeitura na revisão 
do atual Plano Diretor 

e esclarecer a impor-
tância desta união. 

Esse evento foi de 
extrema importân-
cia aos presentes, 
que também tiveram 
a oportunidade de 

apresentar pontos 
técnicos e difi culda-
des encontradas no 
seu dia a dia.

À reportagem, o 
Presidente da AREA 
enfatizou, que “não 

será fácil, está sendo 
um trabalho árduo, 
mas com paciência, 
estudo e muito tra-
balho, faremos o que 
for melhor para nossa 
cidade”, concluiu.
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Pacientes sofrem com falta de remédio 

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MAKE UP CASAMENTO NOTURNO

Que maquiagem eu 
vou? Essa dúvida é muito 
comum, pois o casamen-
to é uma ocasião muito 
especial e dependen-
do do horário, o traje, o 
penteado e a maquiagem, 
mudam completamente.

Casamentos à noite, 
normalmente pedem um 
pouco mais de sofi stica-
ção, por isso a maquia-
gem pode ser mais ela-
borada e dramática. No 
entanto, alguns cuidados 
simples são fundamen-
tais para deixar a produ-
ção mais equilibrada.

Não exagere, se você 
é apenas uma convidada 
ou até mesmo a madri-
nha, não precisa fazer 
uma produção com tanta 
informação. Lembre-se 
que a noiva é a atração 
principal do evento, por 
isso você não deve exa-
gerar na maquiagem, não 
é mesmo?

No entanto, não existe 
nenhuma regra de como 
as convidadas devem se 
maquiar, mas para não 
correr o risco de errar, a 
melhor opção é harmoni-
zar a roupa com o cabelo 
e a maquiagem para não 
sobrecarregar demais o 
visual. 

A melhor dica para 
você não errar na ma-
quiagem para casamento 
à noite, é escolher uma 
make que valorize os 
seus traços e que equili-
bre o seu visual. Os tons 
dos produtos devem 
combinam perfeitamente 
com o seu tom de  pele.

O exagero na produção 
pode acabar ofuscando a 
noiva, que deve mesmo 
ser a atração principal e 
receber todos os olhares. 
Tanto na hora de escolher 

a roupa, quanto no mo-
mento de decidir a make, 
é preciso fi car atenta 
para harmonizar o look e 
não deixar o visual carre-
gado e brilhar mais que 
a protagonista da festa. É 
importante lembrar que 
a make não precisa com-
binar com a roupa, deve-
se equilibrar um make 
mais básico com um look 
mais chamativo. Muitas 
vezes algumas pensam 
que se estão de vestido 
verde, devem apostar na 
sombra verde. Pelo con-
trário, uma coisa deve 
ser realçada de cada vez. 
“Se está com um look 
mais chamativo, invista 
em uma maquiagem mais 
natural”.

Os casamentos à noi-
te, por sua vez, pedem 
mais glamour. Os olhos 
ou a boca podem ser 
mais carregados, mas é 
melhor não usar as duas 
possibilidades ao mesmo 
tempo.

À noite é permitido um 
pouco mais de brilho, 
mas é preciso um pouco 
de cautela quando com-
binado com acessórios. 
Se está com um brinco ou 
um colar muito chamati-
vo, prefi ra um make mais 
discreto.

Arrasem!
Agradecimeto: Perfu-

maria Beraldo

Vereadores apreciam sete proposições 
na próxima segunda-feira

A primeira sessão 
ordinária da Câmara 
Municipal de Jaboti-
cabal após o recesso 
parlamentar de julho 
acontece na próxima 
segunda-feira (01/08) 
com sete proposições 
em pauta. A sessão 
começa às 20h na 
sede do Legislativo 
Municipal.

 Os vereadores de-
vem apreciar o veto 
total aposto ao Proje-
to de Lei nº 507/2016, 
que denomina de Da-
niel de Paula Santiago 
a praça no bairro Jar-
dim Santa Rosa. Na se-
quência, os parlamen-
tares votam o Projeto 
de Lei Complementar 
nº 43/2016, que dá 
nova redação ao in-
ciso V, do art. 37, da 
Lei Complementar 06, 
de 11 de dezembro de 
1992, que institui o 
Código de Postura do 
Município de Jabotica-

bal.
Retorna à Ordem 

do Dia o Projeto de 
Lei Complementar nº 
44/2016, que altera o 
Mapa 01- Zoneamento 
e Uso do Solo Urba-
no instituído pela Lei 
Complementar nº 80, 
de 09 de outubro de 
2.006; e o Projeto de 
Lei nº 511/2016, que 
dá nova redação ao 
art. 3º, da Lei nº 3.654, 
de 13 de setembro de 
2007, que dispõe so-
bre o Conselho Mu-
nicipal de Defesa do 
Meio Ambiente (COM-
DEMA), após os pedi-
dos de vista feitos na 
deliberação do dia 4 
de julho.

Completam a pauta 
de votação: o Projeto 
de Lei Complementar 
nº45/2016, que acres-
centa a atividade de 
“Academia” no Ane-
xo II, da Lei Comple-
mentar nº 86, de 01 

de agosto de 2.007; 
o Projeto de Lei nº 
478/2016, que dispõe 
sobre a reorganização 

do Quadro de Servi-
dores da Fundação de 
Amparo ao Esporte de 
Jaboticabal; e o Proje-

to de Lei nº 513/2016, 
que declara de Utili-
dade Pública a Asso-
ciação Brasileira de 

Assistência às Pesso-
as com Câncer - ABRA-
PEC.
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À 
DITO 
- Presidente do Sindicato 
dos 
mércio 
realiza 
cesso 
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12ª COPA DE FUTSAL DOS COMERCIÁRIOS
À frente de grandes 

eventos esportivos 
da cidade, BENE-

DITO OCLÁVIO FRIZZAS 
- Presidente do Sindicato 
dos Empregados no Co-
mércio de Jaboticabal, 
realiza com o mesmo su-
cesso de anos anteriores, 

mais uma COPA DE FUT-
SAL, com intuito exclusi-
vo em proporcionar lazer, 
entretenimento com qua-
lidade, respeito, procu-
rando descobrir assim, 
atletas de potencial cria-
tivo no ramo profi ssional 
esportivo, além de uma 

maior união entre todos 
os comerciários. A 12ª 
COPA DE FUTSAL DOS CO-
MERCIÁRIOS, iniciou-se 
no dia 11 e encerramento 
no dia 22 de julho, com 
as seguintes equipes:  
ELMAZ, LEÃO DE JUDÁ, 
GELO MACRI, MECÂNICA 

1º LUGAR: EQUIPE INBOX F.C.

2º LUGAR: EQUIPE LEÃO DE JUDÁ

3º LUGAR: EQUIPE  MECÂNICA EDUARDO

4º LUGAR: EQUIPE ELMAZ

5º LUGAR: EQUIPE GELO MACRI

6º LUGAR: EQUIPE COJIBA F.C.

EDUARDO, SAVEGNAGO 
FUTEBOL CLUBE, COJIBA 
FUTEBOL CLUBE, INBOX 
FUTEBOL CLUBE, SUPER-
MERCADO DEBERALDINI 
E SUPERMERCADO ELZIO. 
No dia 20 de julho, acon-
teceu a semi-fi nal, com 
jogo às l9:30 horas, em 
que o time Leão de Judá 
venceu a partida por 03 
x 02 a Mecânica Eduar-
do. Já no segundo jogo, 
realizado às 20:30 horas, 
Inbox Futebol Clube ven-
ceu Elmaz por 03 x 00. Na 
fi nal, realizada no dia 22 
de julho, às l9:30 horas, 
Mecânica Eduardo venceu 
a partida por 05 x a 00, 
conquistando o tercei-
ro lugar, frente à equipe 
da Elmaz que fi cou com 
o quarto lugar. Às 20:30 
horas, em jogo de fi na-
líssima, LEÃO DE JUDÁ 
conquistou o segundo 
lugar (00) frente à equipe 
INBOX Futebol Clube (02) 
com a conquista de con-
sagração de campeã da 
12ª COPA DE FUTSAL DOS 
COMERCIÁRIOS.

Entusiasmado e fe-
liz, BENEDITO OCLÁVIO 
FRIZZAS, assim se ma-
nifestou à reportagem: 
“Construímos com este 
e demais eventos, uma 
relação de fi delidade e 
lealdade, fazendo com 
que nos sintamos orgu-
lhos, satisfeitos e envai-
decidos, com este pro-
jeto. Essa iniciativa gera 
momentos contagiantes 
entre atletas e torcedo-
res. Convicções e ideais, 
ultrapassam as fronteiras 
da amizade, gerando óti-
mo bem estar para todos. 
É uma trajetória, sempre 
com novos horizontes, 
frutos de ações efi cazes. 
Dividimos essa alegria 
com todos os jaboticaba-
lenses, como bens durá-
veis e saudáveis. Sim, é 
um projeto ousado, com 
inúmeros desafi os e nos 
surpreendemos a cada 
etapa, pois é um sucesso 
saudável. Requer esfor-

ço para se atingir os ob-
jetivos. A receptividade 
no Ginásio Municipal de 
Esportes “JATOBÁ” é de 
qualidade, respeito, coe-
rência e sólido, gerando 
maior participação com 
todos, viabilizando en-
tretenimento saudável. 
Tenho certeza absoluta 
que criamos inúmeras 
oportunidades, com res-

ponsabilidade social. É 
uma conquista que tem 
história, juntamente com 
o Presidente de nossa FE-
DERAÇÃO, LUIZ CARLOS 
MOTTA, que não mede es-
forços nas minhas inicia-
tivas e solicitações, pois 
essas atitudes geram bri-
lhantismo e fi delidade”, 
enfatizou o PRESIDENTE 
FRIZZAS.

7º LUGAR: EQUIPE SUPERMERCADO ELZIO

8º LUGAR: EQUIPE DEBERALDINI

9º LUGAR: EQUIPE SAVEGNAGO F.C.

GOLEIRO MENOS VAZADO: TÉCNICO DE FUTSAL PÔTO 
PREMIOU TANANÃ - (INBOX)

ARTILHEIROS: OS ALETAS RICARDO (LEÃO DE JUDÁ) E 
GUSTAVO (ELMAZ) RECEBEM TROFÉUS

BENEDITO OCLÁVIO FRIZZAS E MÁRIO ALFREDO (MA-
RINHO), LADEADOS POR INTEGRANTES DA EQUIPE DE 
ARBITRAGEM: MENDONÇA, MIGUEL, REGINALDO E FINI-
NHO, SEMPRE PRESENTES NOS CAMPEONATOS.
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Prefeitura deixa entidades e famílias “na mão”
com ! m de parceria e fechamento de EMEC’s

Por Alexandre Rocha
A volta às aulas neste 

segundo semestre acon-
teceu na segunda-feira 
(25), mas a Educação 
de Jaboticabal não tem 
muito que comemorar. 
Com pólos de Educação 
Complementar sendo 
fechados e parcerias 
com entidades sendo 
desfeitas, a Prefeitura 
“esquece” da Educação 
e só pensa em fechar as 
contas em dezembro.

Entidades fi cam na 
mão

Esta semana, entida-
des do município foram 
pegas de surpresa pela 
decisão da Prefeitura de 
deixar de ceder profes-
sores para projetos em 
andamento. As crianças 
que frequentam o Cen-
tro Vicentino Educacio-

Projetos mantinham crianças ocupadas no contraturno escolar enquanto pais trabalhavam

nal e Recreativo Nossa 
Senhora Aparecida - CE-
VER, por exemplo, que 
tinham aulas de refor-
ço e educação física, 
após o corte passam a 
ter apenas aulas de in-
formática, mantidas em 
parceria com a Unimed. 
O resto do tempo, elas 
passam ociosos.

Um ofício da Secre-
taria de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer, 
datado dia 27 de julho, 
foi o responsável por 
comunicar que o fi m da 
parceria aconteceria a 
partir de 26 de julho, 
ou seja, um dia antes, 
quando já tinha aconte-
cido. E o pior: sem ne-
nhuma explicação. 

Outras entidades que 
tinham o mesmo tipo 
de parceria também 

sofreram com o corte 
e vão ter que repensar 
suas formas de atuação 
com o ano letivo em an-
damento, além de ana-
lisar se será viável man-
ter seus projetos.

EMEC’S são deixa-
das de lado

Criadas em 2010, as 
Escolas Municipais de 
Educação Complemen-
tar – EMEC surgiram por 
meio de parcerias da 
Prefeitura de Jabotica-
bal com igrejas e centro 
espíritas para atender 
crianças no contratur-
no escolar com ativida-
des de reforço escolar, 
tarefa dirigida, artes, 
inglês, música, fanfar-
ra, ofi cinas, educação 
física e modalidades 
esportivas. As igrejas e 
centros oferecem ape-

nas o espaço para as 
crianças, enquanto a 
prefeitura cede profes-
sores, alimentação e 
materiais para as ativi-
dades.

Quando surgiu, a 
EMEC era composta 
por oito pólos, além de 
sua sede, localizada no 
antigo grupo do Sesi, 
no bairro Aparecida, 
e atendia mais de mil 
crianças. Seis anos de-
pois, o projeto foi dei-
xado de lado pelo Go-
verno Girio, e apenas 
um pólo ainda sobrevi-
ve na igreja de São José 
Operário.

Prometeu e não 
cumpriu

O último pólo a ser 
fechado estava sediado 
na União Espírita Nos-
so Lar – UNENLAR. Esta 

ESPECIAL VOLTA ÀS AULAS

Subutilização de creches 
contribui com falta de vagas

Segundo o site ofi cial da Prefeitura, na quin-
ta-feira (28) 546 crianças esperavam por vaga 
em alguma creche municipal. A criação da lis-
ta online foi determinada pela Vara da Crian-
ça e do Adolescente, por meio de um Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC, que entre ou-
tras coisas obriga o município a seguir a lista 
cronologicamente. 

Entretanto, segundo apurou o Jornal A GAZE-
TA, as creches de Jaboticabal não tem preen-
chido sua capacidade máxima, o que contribui 
para que a quantidade de nomes na lista não 
diminua. 

Um exemplo é a EMEB Zilda Arns, no bairro 
Sanbra, inaugurada em abril, com capacidade 
para 150 crianças. Três meses depois, a creche 
não teria a quantidade necessária de profi ssio-
nais para atender toda a demanda. Para piorar, 
a EMEB Edgard D’Amico, no bairro Santo Antô-
nio, inaugurada em junho, ainda não está aten-
dendo nenhuma criança.

A reportagem do Jornal A GAZETA procurou a 
Secretaria de Educação e fez vários questiona-
mentos sobre o assunto, mas até o fechamento 
desta edição não houve resposta.

semana, como o CEVER, 
a entidade recebeu um 
ofício comunicando 
que os seis professores 
da Prefeitura não iriam 
mais atender as cerca 
de 80 crianças que fre-
quentam o local.

Para Glaucia Campos, 
presidente da UNEN-
LAR, a surpresa foi 
grande, já que a Prefei-
tura havia garantido, 
por meio de um ofício, 
em junho, que o pro-
jeto continuaria na en-
tidade. “O que a gente 
vai fazer eu ainda não 
sei. A nossa intenção é 
manter de alguma for-
ma, contando com es-
tagiários, tentar manter 
algum professor”, dis-
se. 

A falta de clareza 
da Prefeitura no en-
cerramento da parce-
ria irritou a presiden-
te. “Gostaria de saber 
por que acabaram com 
as EMEC’s. Nós somos 
contribuintes e patrões 
dessas pessoas (políti-
cos), e nada mais justo 
que eles apresentassem 
o porquê disto e de não 
ter mais esse dinheiro 
que era para ser inves-
tido em Educação”, afi r-
mou Glaucia.

A reportagem do Jor-
nal A GAZETA procurou 
a Secretaria de Educa-
ção e encaminhou por 
e-mail perguntas sobre 
o assunto, mas até o fe-
chamento desta edição 
não houve resposta.

Prefeitura comunicou fi m de parceria um dia após não enviar professores Prometeu e não cumpriu - prefeitura havia garantido continuidade de projeto na UNENLAR, mas voltou atrás

dicato do Comércio 
Varejista de Jabotica-
bal), em parceria com 
o SENAC-SP e com a 
CDL - CAMARA DE DI-
RIGENTES LOJISTAS DE 
JABOTICABAL, está pro-
movendo a partir deste 
mês de julho, círculo de 
palestras voltadas para 
o aprimoramento e me-
lhoria da qualidade do 
comércio de Jabotica-
bal. No dia 18 de Julho 
às 19:30h ocorreu, a pa-
lestra “Atendimento ao 
Cliente”. 

atendimento 
cionamento 
dos 
petitivos 
como 
comunicação 
com 
um 
celência. 
muito 
das 
demonstra 
que 
car 
e treinamento de todos 
que 
cio de nossa cidade.

fl etiram através de di-
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SINCOMÉRCIO
MOTIVOS DE ORGULHO PARA NOSSO COMÉRCIO  

O SINCOMÉRCIO (Sin-
dicato do Comércio 
Varejista de Jabotica-
bal), em parceria com 
o SENAC-SP e com a 
CDL - CAMARA DE DI-
RIGENTES LOJISTAS DE 
JABOTICABAL, está pro-
movendo a partir deste 
mês de julho, círculo de 
palestras voltadas para 
o aprimoramento e me-
lhoria da qualidade do 
comércio de Jabotica-
bal. No dia 18 de Julho 
às 19:30h ocorreu, a pa-
lestra “Atendimento ao 
Cliente”. 

A palestra focou no 
atendimento e rela-
cionamento como um 
dos diferenciais com-
petitivos da empresa: 
como estabelecer uma 
comunicação efi ciente 
com o cliente e realizar 
um atendimento de ex-
celência. A adesão foi 
muito boa e fi cou além 
das expectativas o que 
demonstra e comprova 
que é necessário apli-
car em conhecimento 
e treinamento de todos 
que integram o comér-
cio de nossa cidade.

Os participantes re-
fl etiram através de di-

nâmicas sobre as ati-
tudes que praticam no 
seu dia-a-dia dentro da 
empresa como proprie-
tários e funcionários. A 
próxima palestra será 
dia 16 de agosto e irá 
abordar o tema “Gestão 
de Custos” com o pales-
trante Wagner Campos. 
Na programação que irá 
se estender até o mês de 
novembro prevê para 
o dia 20/09 a palestra 
sob o tema “Motivação 
e Gestão de Pessoas”; 
dia 18/10 “Vitrinismo” e 
dia 22/11 “Planejamen-
to Estratégico”.

As palestras, a exem-
plo do que aconteceu, 
será na sede do SINCO-
MÉRCIO à Rua São Se-
bastião 249  - Centro e 
as inscrições devem ser 
feitas exclusivamente 
na sede no mesmo lo-
cal. Telefone 3202 0044 
e 3203 3511. Informa-
ções poderão ser obti-
das também no SENAC 
e na CDL - CAMARA DE 
DIRIGENTES LOJISTAS.



12 SÁBADO, 30 DE JULHO DE 2016

GAZETA 
ESPORTESTHOMAZINHO

Thomazinho 
Produções 
digitais está 
em atividades.
Contato
Telefone:
(16) 9.9610-4371

Jaboticabal na disputa de 
campeonatos na região

A Fundação de Amparo 
ao Esporte de Jaboticabal 
(FAE) divulga a programa-
ção de atividades desta 
semana:

O vôlei adaptado, cate-
gorias 60 anos masculi-
no e feminino e 50 anos 
feminino, disputa neste 
sábado, dia 30, no Giná-
sio Municipal de Esportes 
de Paraíso, a Copa Aper 
de Voleibol Adaptado. Às 
14h, a categoria masculi-
no 60 anos da FAE disputa 
com a equipe de Taqua-
ral. A equipe feminino 
50 anos joga às 15h com 
Matão; também às 15h, a 
equipe feminino 60 anos 
disputará contra Taquari-
tinga. 

No domingo, dia 31, é 
a vez do futebol mascu-
lino, categorias sub 15 e 
sub 17, disputar a Copa 

Paulista de Futebol 2016, 
no Estádio Municipal de 
Ibaté. A categoria Sub 15 
Masculino joga às 10h 

contra Ibaté e a categoria 
sub 17, às 11h, também 
enfrenta Ibaté.

PPS realiza convenção e con! rma Hori 
como candidato a prefeito de Jaboticabal

A Câmara de Jabo-
ticabal estava lotada 
na noite de segunda-
feira (25) para acom-
panhar a Convenção 
Municipal Partidária 
realizada pelo PPS. 
Pré-candidatos a vere-
ador, familiares e ami-
gos acompanharam o 
evento que serviu para 
confirmar José Carlos 
Hori como candidato 
a prefeito e Vitório de 
Simoni vice.

A coligação “É hora de 
defender Jaboticabal” 
foi apresentada e con-
tará com oito partidos: 
PPS, PMDB, PTB, PP, PR, 
PSC, DEM e PSL. Seus 
líderes justifi caram o 
apoio ao candidato ma-
joritário devido ao seu 
histórico e experiência 
na política, citando, 
principalmente, quan-
do ele esteve à frente 
do Executivo jabotica-
balense, entre 2005 e 
2012.

Vitório mostrou-se 
empolgado pela esco-
lha de seu nome como 
vice e falou em somar 
esforços para fazer Ja-
boticabal avançar. Ci-
tou sua amizade com 

Evento também escolheu o vereador Vitório de Simoni (PMDB) como vice
o presidente Michel Te-
mer e o Deputado Fe-
deral Baleia Rossi e se 
comprometeu a conti-
nuar buscando recur-
sos fi nanceiros para o 
município. 

Hori fechou a noite 

com um discurso que 
relembrou avanços em 
Jaboticabal e políti-
cos que destinaram re-
cursos quando esteve 
como prefeito e pon-
tuou os desafi os que 
poderá encontrar caso 

eleito em outubro, en-
tre as quais o equilíbrio 
fi nanceiro da Prefeitura 
de Jaboticabal. Emocio-
nado, Hori citou seus 
pais e o amigo Dé Ber-
chielli para justifi car a 
vontade de fazer a dife-

rença e o aprendizado 
que carrega dentro de 
si.

As Convenções Parti-
dárias seguem até o dia 
5 de agosto, segundo o 
Tribunal Superior Elei-
toral – TSE, e as candi-

daturas podem ser ho-
mologadas até o dia 15, 
um dia antes do início 
da campanha eleitoral. 
As votações que elege-
rão prefeito e vereado-
res acontecerão dia 2 
de outubro.


