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IX Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários
Nos dias 03 e 

04/09/2016 na Praia 
Grande, o Sindicato 
dos Empregados no 
Comércio de Jaboti-
cabal, montaram uma 
seleção de jogadores 
para representar a ci-
dade na IX Copa Esta-
dual de Futsal da Fe-
comerciários troféu 
Luiz Carlos Motta.

Atletas inscritos 
para representar o 
Sindicato dos Comer-
ciários de Jabotica-
bal: Alex dos Santos 
Nunes (Supermercado 
Oliveira & Oliveira), 

Buracos causam acidentes e deixam 
motoristas de Jaboticabal no prejuízo

Espalhados por 
toda a cidade, os bu-
racos têm causado 
transtornos aos jabo-
ticabalenses, e ainda 
nem chegou o perío-
do de chuvas. 

Esta semana, o Jor-
nal A GAZETA publi-
cou em sua fanpage 
na rede social Face-
book a foto ao lado e 
a postagem repercu-
tiu bastante. Locali-
zado na Avenida Car-
los Berchieri, sentido 
bairro-centro, a crate-
ra ganhou atenção es-
pecial de algum mu-
nícipe que, revoltado, 

Munícipe fez desabafo diferente e ganhou as redes sociais
resolver desabar cir-
culando o local com 
tinta e escrevendo 
“IPTU” e “IPVA”.

A grande repercus-
são da postagem ser-
viu para deixar claro 
o descontentamento 
dos jaboticabalenses 
com a atual situação 
das ruas e avenidas 
da cidade. Vários, 
inclusive, foram ví-
timas dos buracos e 
fi caram no prejuízo. 
O mototaxista Murilo 
Brandelli é um deles.

Brendon Alexander 
Rui de Oliveira (Super-
mercado Savegnago), 
Djalma Machado Dias 
Lacerda (Jardim & Teo-
doro Armazéns), Gui-
lherme Avilez Macri 
(Gelo Macri), Gustavo 
Avilez Macri (Gelo Ma-
cri), Jeferson Pinheiro 
Rosado (Construlupe 
- Materiais para Cons-
trução), Marcus Vi-
nícius Mendes Ribei-
ro de Souza (Toldos 
Kennedy), Maxsander 
Alcântara de Oliveira 
(Anderson Morello da 
Silva ME) e Yuri Fon-

seca de Abreu (Inte-
reng). Comissão Téc-
nica: Treinador Poto. 
Auxiliar Técnico: Ri-
cardo Dias e Respon-
sável pela equipe: 
Mário Frizas. Apoio: 
Presidente do Sindica-
to dos Empregados no 
Comércio de Jabotica-
bal - Benedito Oclávio 
Frizzas.

Na foto ao lado:  Be-
nedito Oclávio Frizzas 
e Mário Frizas entre-
gam prêmio a Alex 
dos Santos Nunes.

Ciclistas 
reclamam de 

ciclofaixa
Os ciclistas que uti-

lizam a ciclofaixa exis-
tente na Avenida Cae-
tano Merlino, ligando 
o lago do Paço Muni-
cipal até a entrada do 
Loteamento Athenas, 
reclamam da falta de 
conservação do local.

Em uma extensão 
de aproximadamente 
1.200 metros os ci-
clistas precisam des-
viar das pedras que 
são soltas do asfalto 
e se acumulam na ci-
clofaixa, bem como a 
grande quantidade de 
folhas que caem das 
árvores e não são reti-
radas pelo serviço de 
varrição da Prefeitura.

Médicos e 
agentes de saúde 
ameaçam greve 
por atrasos nos 

salários
Mais uma vez o 

atraso no pagamento 
de funcionários liga-
dos à AAPROCOM - 
Associação de Apoio 
a Projetos Comuni-
tários causou trans-
tornos e ameaça de 
greve em Jaboticabal. 
Médicos da Estratégia 
de Saúde da Família – 
ESF tiveram o salário 
atrasado mais uma 
vez, enquanto os 
agentes comunitários 
de saúde não rece-
biam auxílio alimen-
tação há três meses. 
Para agravar ainda 
mais a crise.
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JABOTICABAL PARTICIPA DO 
MÓDULO INICIAL 

 VIAGEM LITERÁRIA 2016 – SÃO 
PAULO

SINCOMÉRCIO, CDL E SENAC APRESENTAM 
MAIS UMA PALESTRA 

“MOTIVAÇÃO E 
GESTÃO DE PESSOAS”

Em 25 de julho de 
2016, a Profaª Ana Ylísia 
Bueno do Amaral, repre-
sentando o município 
de Jaboticabal, partici-
pou do módulo inicial 

O SINCOMÉRCIO como 
a entidade de classe pa-
tronal representativa da 
categoria do comércio 
abrangendo a base ter-
ritorial de Jaboticabal, 
Taiuva, Taiaçu, Pirangi, 
Vista Alegre do Alto, dan-
do continuidade ao ciclo 

- Viagem Literária 2016, 
na cidade de São Paulo, 
onde recebeu as orien-
tações sobre as ações 
do programa gerido pela 
SP Leituras, que integra 

de palestras em parceria 
com a CDL e SENAC de 
Jaboticabal, irá realizar 
no dia 20 de Setembro de 
2016 às 19:30h, a Palestra 
“MOTIVAÇÃO E GESTÃO 
DE PESSOAS”, que será mi-
nistrada pelo Palestrante 
CESAR RENATO POLETTI. 

As inscrições podem 
ser feitas na sede do 
SINCOMERCIO à Rua São 
Sebastião 249 Centro – 

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

Atenção Primária à Saúde da Unimed de Jaboticabal é 
apresentada como modelo em evento em Ribeirão Preto

A Enfermeira 
Coordenadora do 
Serviço de Medicina 
Preventiva - SEMPRE, 
Cristiana Borges 
Orlanda, e o Médico 
da Unimed especialista 
em Medicina de 
Família, Dr. Guilherme 
Malago, apresentaram 
o avanço do projeto 
em curso realizado 
pela Ufenesp para 17 
singulares do Sistema, 
que reúnem mais de 
50 municípios

Referência na Atenção 
Primária à Saúde, a Uni-
med de Jaboticabal foi 
selecionada para apre-
sentar, durante curso na 
Unimed Nordeste Paulis-
ta, sua experiência com 
esse modelo de atendi-
mento. O evento ocor-
reu no dia 25 de agosto 
e contou com a apre-
sentação da Enfermeira 
Coordenadora do Servi-
ço de Medicina Preven-
tiva - SEMPRE, Cristiana 
Borges Orlanda, e do 
Médico da Unimed Dr. 
Guilherme Malago, espe-
cialista em Medicina de 
Família.

A Unimed Nordeste 
Paulista reúne 17 sin-
gulares do Sistema, res-
ponsáveis pelo atendi-
mento a municípios das 
regiões da Alta Mogiana, 
Araraquara, Barretos, 
Batatais, Bebedouro, 
Franca, Ibitinga, Mo-
coca, Monte Alto, Nor-
te Paulista (Ituverava), 
Pitangueiras, Ribeirão 
Preto, Santa Rita/San-
ta Rosa/São Simão, São 
Carlos, São José do Rio 
Pardo e Sertãozinho, 
além de Jaboticabal.

Médico responsável 
pelo atendimento aos 
pacientes da Atenção 
Primária à Saúde em Ja-
boticabal, Dr. Guilher-
me Malago ressaltou as-
pectos importantes do 
modelo. “Hoje sabemos 
que a principal causa de 
morte são doenças car-
diovasculares, e nada é 
mais importante do que 
preveni-las e tratá-las, 
evitando custos cada 
vez mais elevados para 
a saúde suplementar”.

Para a Unimed de Ja-
boticabal, a Atenção 
Primária à Saúde é vista 
como uma nova forma 
de cuidar da saúde para 
maior longevidade e 
qualidade de vida.  Tem 
como objetivo melho-

rar a saúde das pessoas 
atendidas e da comuni-
dade; melhorar a expe-
riência do cliente com 
o cuidado com a saúde 
e aumentar a efi ciência 
do sistema de saúde, 
eliminando desperdí-
cios.

“A Atenção Primária à 
Saúde cuida das pesso-
as na doença e na saú-
de ao longo do tempo e 
acompanha os pacien-
tes com doenças crôni-
cas ou fatores de risco 
para que se mantenham 
saudáveis. Médico e pa-
ciente têm uma relação 
de corresponsabilida-
de”, afi rma Dr. Guilher-
me Malago.

O curso Como Im-
plantar a APS para Mu-
dança no Modelo As-
sistencial foi aberto, 
por videoconferência, 
pelo Diretor de Desen-
volvimento Humano e 
Institucional da Fede-
ração das Unimeds do 
Estado de São Paulo, Dr. 
Marcos Cunha. Depois, 
houve apresentação de 
um panorama da Aten-
ção Primária no Brasil e 
no mundo, além de as-
pectos, métodos e fer-
ramentas relacionados 
a esse modelo de assis-
tência à saúde.

luz 
que 
que 
no 
e realizar desejos, que não 
contribuem 
cionamento, 
amor 
injetamos 
em 
fazermos 
terceiros 
melhores 
um 
provas 
tamente 
créditos 
julgados 
bem 
somos 
onda 
tro 
não 
comparações 
reações, 

o conjunto de ações do 
Sistema de Bibliotecas 
Públicas e Comunitárias 
(SISEB), promovido pela 
Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo.    

Telefone 3202 0044, e in-
formações podem ser ob-
tidas na CDL e no SENAC.

- Comerciante, venha 
conhecer o trabalho de-
senvolvido e voltado 
diretamente à sua cate-
goria. O SINCOMÉRCIO, 
CDL e SENAC, parceiros 
neste projeto lutam para 
que as expectativas dos 
comerciantes se tornem 
realidade hoje e sempre.

Viagem Literária estará novamente em 
Jaboticabal nesta terça-feira, dia 20

Viagem Literária 2016 
acontece na próxima 
terça-feira, dia 20, na Bi-
blioteca Pública Munici-
pal “Júlia Luiz Ruette”. A 
programação prevê diver-
sas atividades, às 9h e às 
14h. A entrada é gratuita. 
O evento já é tradição e 
conta com a participação 
da população.

O Programa Viagem Li-
terária ocorre todos os 
anos, realizado pelo go-
verno do Estado de São 
Paulo, por meio da Secre-
taria de Estado da Cultu-
ra, sob a coordenação do 
Sistema de Bibliotecas Pú-
blicas e Comunitárias (SI-
SEB). Nesta edição, serão 
um total de 15 atrações 
em 85 cidades do estado. 
Grupos e contadores rea-

lizarão 170 contações de 
histórias. 

 De acordo com o dire-
tor de Cultura, Abel Ze-
viani, o Programa Viagem 
Literária é dedicado à va-
lorização das bibliotecas 
públicas e visa o incen-
tivo à leitura. Neste ano, 
o intuito é proporcionar 
maior interação entre o 
público e a literatura, de 
forma lúdica e divertida. 
Entre os convidados se-
lecionados destacamos 
a Cia. Sá Totonha, que se 
apresentará em Jabotica-
bal e cidades da região. 
“Convidamos a todos para 
participar desta viagem. 
Convide seus amigos, alu-
nos, pais, fi lhos, avós, en-
fi m, para ouvir histórias 
não tem idade”, destaca, 

Abel.
Fundada nos anos 2000, 

a companhia foi inspirada 
na personagem de José 
Lins do Rêgo, Velha Toto-
nha, contadora de histó-
rias que circulou no pas-
sado por vários povoados 
do interior. Reúne atores, 
contadores de histórias, 
músicos e educadores que 
atuam em escolas, hospi-
tais e vilas, desenvolven-
do projetos em parceria 
com editoras, livrarias, 
Sesc, ONGs e instituições 
públicas.       

A companhia conta-
rá histórias, tendo como 
obra de referência “O Ro-
mance do pavão mistério” 
(Folheto Cordel), de José 
Camelo de Melo Rezende.

FIQUE SABENDO

mento deve muito à ativida-
de dos mecenas, membros 
abastados da elite daqueles 
tempos, assim também exis-
te, há anos, um mecenato 
político vermelho. Nesse 
sentido, está a merecer estu-
do a atividade da Secretaria 
de Relações Internacionais 
do PT. Foi dali que saiu o 
senhor Marco Aurélio (top 
top) Garcia para determinar, 
até bem pouco, tudo que 
realmente importava no Ita-
maraty. Graças a essa inter-
ferência de um partido nas 
relações externas do Brasil, 
nosso governo, desde 2003, 
esteve para os articulados 
no Foro de São Paulo mais 
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O engenheiro da Terra

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

COMO JULGAR O AMOR

O Dia Mundial do Agrôno-
mo é uma data para valori-
zar o trabalho agronômico. 
O ideal seria que todos os 
dias nos lembrássemos de 
como é vital a atuação deste 
profi ssional. É ele o respon-
sável por planejar, executar 
e gerir os resultados sempre 
positivos apresentados pelo 
campo.

A Associação dos Enge-

e Abastecimento do Estado 
de São Paulo participará com 
profi ssionais de três de nos-
sas quatro coordenadorias: 
de Assistência Técnica Inte-
gral (Cati), de Defesa Agrope-
cuária (CDA) e de Desenvol-
vimento dos Agronegócios 
(Codeagro).

Presentes em todos os ní-
veis hierárquicos, cerca de 
830 engenheiros agrônomos 
compõem a equipe da Secre-
taria. Eles ajudam a conceber 
e implementar políticas pú-
blicas adequadas às necessi-
dades do produtor paulista, 
seja ele um grande empresá-
rio, médio, pequeno ou agri-
cultor familiar.

São profi ssionais capa-
citados que trabalham na 
extensão rural, orientando 
o produtor na execução de 
trabalhos relacionados à pro-
dução agropecuária. Pesqui-
sam e aplicam conhecimen-
tos científi cos e técnicos de 
manejo e práticas para au-

vivermos, de agirmos diante 
dos problemas criados por 
nós, semelhança que vem à 
toda, diante dos encarnados 
e desencarnados. Não nos 
cabe um julgamento que di-
fere nos acontecimentos, 
que acontece com os outros, 
onde os modos de vivermos 
são bem diferentes, que pre-
cisam ser julgados de formas 
e conteúdos, que não atra-
palhem o relacionamento 
de seres que se conhecem, 
numa ajuda mútua, num re-
lacionamento a curto e a lon-
go prazo. O que importa é o 
grau de intensidade do amor, 
na ligação natural, de com-
portamento, valendo muito a 
intenção nos atos praticados.   

O julgamento de hoje está 
muitas vezes em contradição 
com os de ontem. Tudo pode 
chegar a um denominador 
comum, quando houver um 
entendimento que tem que 
ser questionado e estudado, 
para não chegarmos a um re-
sultado negativo e que não 
constrói nada, só prejudi-
cam, nos levando a tirar con-
clusões  que nos deixam cair 
em contradições, fontes  de 
orientações  adversas e nega-
tivas. Às vezes fazemos mui-
ta confusão sobre os fatos 
que acontecem, infl uencia-
dos por espíritos desencar-

nheiros Agrônomos do Esta-
do de São Paulo (Aeasp) rea-
lizará entre os próximos dias 
20 e 22, em Itapetininga, o 
XII Congresso Paulista de 
Agronomia. Um evento que 
coroa as comemorações ao 
Dia Mundial do Agrônomo, 
celebrado em 13 de setem-
bro. Terei a honra de mode-
rar no dia 21 o importante 
painel “O engenheiro agrô-
nomo na pesquisa, na defesa 
agropecuária e na assistência 
técnica e extensão rural no 
Estado de São Paulo”.

Um congresso paulista 
reunindo os mais atuan-
tes agrônomos, discutindo 
novas soluções, trocando 
experiências e enrique-
cendo currículos é digno 
de elogio. Será um espaço 
onde o conhecimento do e 
sobre o meio rural se fun-
dem para cada vez mais 
garantir pujança ao nosso 
setor.

A Secretaria de Agricultura 

Para o Amor fl orescer a 
luz na nossa presença, tem 
que ser forte bastante, para 
que nada nos torne fracos 
no modo de julgar, pensar 
e realizar desejos, que não 
contribuem para um rela-
cionamento, onde exista um 
amor verdadeiro. Às vezes 
injetamos  fontes negativas 
em nossas mentes, levando a 
fazermos comparações,  com 
terceiros que, intenções  às 
melhores  possíveis, cada 
um tem, seu KARMA, com 
provas em caráter, comple-
tamente diferente, existindo 
créditos e débitos a serem  
julgados e alienados, para o 
bem ou para o mal. Nós não 
somos levados pela mesma 
onda negativa, porque den-
tro de nós existe o amor. Nós 
não somos iguais, não cabe 
comparações nas ações e 
reações, dentro do modo de 

mentar a produtividade, va-
lorizar o produto e ampliar a 
renda no campo.

Exercem o indispensável 
e importante papel de arti-
culadores e viabilizadores 
do desenvolvimento rural 
sustentável. Isso é feito por 
meio de ações que facilitem 
ao produtor o alcance de po-
líticas de saúde, segurança, 
educação e de transporte no 
meio rural.

Atuam como agentes téc-
nicos e facilitadores, auxi-
liam o produtor no acesso 
ao crédito rural, tanto no 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) como na 
busca de recursos do Fundo 
de Expansão do Agronegócio 
Paulista (Feap) do Governo 
do Estado de São Paulo.

Com ações de suporte 
técnico à constituição, ins-
talação e funcionamento de 
associações e cooperativas 
de produtores rurais, fomen-

nados, que não concordam 
com o modo de vivermos, 
agirmos e pensarmos, que-
rendo que exista um funda-
mento de separação e não de 
união. O  amor nasce como 
uma semente, que cresce 
com o poder da união de es-
píritos, que se unem no tem-
po dos sonhos, ilusões e se 
transformam para a eterna 
aventura, de nascerem, para 
juntos, formarem elos de 
luzes, que brilham para ilu-
minar os caminhos que nos 
levam a DEUS.        

JESUS É O EXEMPLO DE 
AMOR E DO PERDÃO                            

A coragem tem de estar 
dentro de nós, para enfren-
tarmos as difi culdades, que 
aparecem diante de nossas 
vidas, no trabalho, nos re-
lacionamentos na família, 
onde devemos ter discipli-
na, educação. O esforço tem 
que existir, para vencermos o 

taram até hoje a implantação 
de mais de mil entidades em 
quase todos os municípios 
paulistas, contribuindo para 
organização, desenvolvi-
mento e promoção do produ-
tor rural.

São eles que atuam para 
garantir a sanidade agrope-
cuária em todo o território 
de nosso Estado, mantendo 
o elevado índice de expor-
tação, sustentando a balan-
ça comercial agropecuária 
sempre positiva. De janeiro a 
julho de 2016, o agronegócio 
respondeu por 40,2% das 
exportações do Estado, de 
acordo com levantamento 
realizado pela nossa Pasta.

A atuação desse profi ssio-
nal pode ser observada nos 
dados apresentados pelo 
Estado em relação à produ-
ção brasileira. Com apenas 
3% das terras destinadas à 
agricultura, São Paulo ocupa 
o primeiro lugar no ranking 
do valor da produção agro-

EU SOU...

Pr. Anastácio Martins

Moisés estava nas monta-
nhas apascentando as ove-
lhas de seu sogro. Deus lhe 
apareceu no meio de uma 
sarça em chamas e disse: 
Você precisa descer ao Egi-
to para libertar o Meu povo 

paz e prosperando. Quantos 
que não vivem assim? Não 
querendo ter responsabilida-
de com nada, estão sempre 
inventando desculpas, não 
querem ouvir, nem obedecer 
à voz do Senhor, principal-
mente quando o Senhor pede 
algo pessoal. Alguns fazem 
como Moisés, sem saber que 
um dia vão dar contas a Deus 
de tudo o que fi zeram ou 
deixaram de fazer. O Senhor, 
vendo que Moisés não queria 
de jeito nenhum descer, pre-
parou seu irmão Arão, para se 
encontrar com ele no meio do 
caminho. Arão seria o porta- 

das mãos de Faraó, porque 
eles estão sofrendo muito.
Eu não suporto mais os ver 
vivendo em sofrimento. Ele 
disse: Não posso, sou pesado 
de boca e pesado de língua 
(Gago) e Faraó quer me matar 
e o povo jamais me ouviria. 
Moisés estava numa situação 
que humanamente falando, 
era de dar medo a qualquer 
um. Ele inventou mil e uma 
desculpa para não descer. 
Ele estava acomodado, sos-
segado, tranquilo, enfi m ele 
não queria nenhum tipo de 
problema, porque alí onde 
ele vivia, tudo estava em 

voz de Moisés. Mesmo assim 
ele questionou com o Senhor, 
porque ele estava com medo. 
O Senhor lhe disse: Não se 
preocupe, você e Arão farão 
maravilhas no Meu Nome na 
terra do Egito. Moisés disse: 
Mas o povo não crerá, e vão 
dizer: quem te enviou? O Se-
nhor disse: Você dirá o Eu Sou 
me enviou. (Eu Sou todo o 
que você precisa). Eu endure-
cerei o coração do Faraó para 
ele não libertar o Meu povo, 
porque todo Egito verá como 
Eu Sou Poderoso. Eles desce-
ram e fi zeram grandes sinais 
e maravilhas no Nome Do Se-

nhor. O povo acreditou, mas 
Faraó não aceitou, porque 
não queria perder o povo. 
Deus derramou dez pragas 
sobre o Egito, que acabou 
destruindo tudo e no fi nal o  
Faraó vendo que não podia 
com o Eu Sou, acabou ceden-
do. Moisés fi cou maravilhado 
com o Eu Sou e nunca mais 
questionou. Você deve obe-
decer à voz do Senhor e não 
fi car com medo. Deus sabe 
qual é o melhor caminho para 
você trilhar nesta vida. Ele já 
preparou tudo para você ser 
uma benção. O Eu Sou está do 
seu lado. Ninguém O impedi-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

rá de lhe abençoar. Seja fi rme 
quando o inimigo disser que 
você não merece ser abenço-
ado. Lembre-se que o Eu Sou, 
tem Todo o Poder para mudar 
a sua história. Ele não quer sa-
ber quem você foi, no passa-
do, Ele quer saber quem você 
será no futuro. Deus mudou 
a vida de Moisés, quer mudar 
a sua também (leia, Êxodo 3). 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo De Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso program: A Ver-
dade da Palavra. Diáriamen-
te na GAZETA FM 107,9 das 
05h30 

pecuária (VPA), calculado 
pelo Instituto de Economia 
Agrícola (IEA) da Secretaria.

Com uma cesta de produ-
tos bastante diversifi cada, 
o Estado se destaca como 
o maior produtor nacional 
de cana-de-açúcar e seus 
subprodutos: etanol e açú-
car – sendo responsável por 
61,6% da produção nacional 
em 2015. Também lidera a 
produção de ovos, borracha 
natural e frutas de mesa, 
entre elas, a laranja – da 
qual é igualmente o maior 
produtor mundial. Além de 
limão, abacate, tangerina, 
goiaba e fi go.

O engenheiro da terra, 
da produção de alimentos 
e da conservação ambien-
tal merece todas as nossas 
homenagens, nossos mais 
sinceros reconhecimentos e 
nossos elogios por fazerem 
um trabalho tão importante.

Parabéns a todos os enge-
nheiros agrônomos!

Deus precisa de milhares 
de pessoas cheias do Espíri-
to Santo em todos os lugares, 
porque essa é a única manei-
ra de o nosso povo ser trans-
formado, a partir de homens 
e mulheres cheios do Espíri-
to Santo, crescendo cada vez 
mais na graça desse batismo.

Aqueles que receberam o 
Espírito Santo tem de levar 
a sério essa graça. Deus quer 
renovar essa nação, quer rea-
lizar curas, milagres e prodí-
gios, quer pregar Sua Palavra 
para transformar as pessoas 
e contar com os batizados 
para isso. Não tenha medo, 
ide levar aos outros o que 
você recebeu de graça. Seu 
irmão,

 Monsenhor Jonas Abib

O Espírito Santo transforma toda realidade

Peçamos o 
Espírito Santo, 
principalmente nas 
realidades mais 
difíceis

mundo das ilusões e nascer 
as realidades. O amor é luz 
eterna da sabedoria. Quem 
ama, compreende, perdoa, 
trabalha para um mundo 
melhor. Devemos entender 
os semelhantes, cultivando 
o amor, auxiliando em silen-
cio as situações que se apre-
sentam, para encontrarmos 
os resultados positivos, que 
a cada passo nasce nos co-
rações bem formados. São 
fl ores e frutos na árvore da 
vida. Mas o amor é a raiz 
eterna, que cresce com von-
tade de encontrar o caminho 
duradouro da fé, esperança e 
caridade, que brilham no céu 
das ilusões.    

O AMOR É UM CAMINHO 
SEGURO.       

COMO CAMINHEIROS DO 
BEM, SEREMOS ETERNOS VIA-
JANTES. O AMOR NASCEU 
ONTEM, VIVE HOJE E NUNCA 
MORRE.        

Assim como o Renasci-
mento deve muito à ativida-
de dos mecenas, membros 
abastados da elite daqueles 
tempos, assim também exis-
te, há anos, um mecenato 
político vermelho. Nesse 
sentido, está a merecer estu-
do a atividade da Secretaria 
de Relações Internacionais 
do PT. Foi dali que saiu o 
senhor Marco Aurélio (top 
top) Garcia para determinar, 
até bem pouco, tudo que 
realmente importava no Ita-
maraty. Graças a essa inter-
ferência de um partido nas 
relações externas do Brasil, 
nosso governo, desde 2003, 
esteve para os articulados 
no Foro de São Paulo mais 

Percival Puggina

CUBA, BOLÍVIA, VENEZUELA E EQUADOR: A FONTE SECOU
ou menos (não é uma analo-
gia perfeita) como a Rússia 
para seus países satélites.

Havia uma coincidência 
ideológica, de estratégia e 
de interesses. Unidos por 
objetivos de conquista e 
preservação do poder, esses 
grupos políticos, no início 
do século 21, descobriram 
que era mais fácil e menos 
perigoso fazer a revolução 
pelo voto, valendo-se da 
democracia para destruí-la, 
do que pela insurgência. Se-
guiram todos pelo mesmo 
caminho e vinham se dando 
bem. Unia-os a veneração às 
barbas de Fidel, o desejo de 
reproduzir nos respectivos 
cercados a longevidade da 

dinastia Castro, a antipatia 
pelos Estados Unidos, o dis-
curso de ódio aos machos de 
pele branca da classe média 
para cima e, claro, desastro-
sas políticas econômicas de 
intervencionismo estatal.

Lula, e depois Dilma, se 
tornaram os mecenas do clu-
be. Passaram a fi nanciar obras 
públicas a juros que nós sub-
sidiávamos, a contratar pre-
sumidos médicos cubanos, 
a permitir que tomassem 
instalações da Petrobrás na 
Bolívia, a pagar acima do con-
tratado por energia paraguaia 
de Itaipu, a doar (como se vê 
em vídeo que recentemente 
postei em (www.puggina.org/
videos) milhares de toneladas 

de cereais. Por essas e muitas 
outras, os membros do clube 
bolivariano reuniam-se fre-
quentemente para ouvir os 
dois mecenas. Recebiam-nos 
com brilho nos olhos, como 
se o tamanho da nossa econo-
mia fosse sinônimo de rique-
za disponível e socializável e 
os escutavam como estagiá-
rios diante de Bill Gates.

Se você, leitor, crê que 
aqueles atos de generosida-
de petista tinham alguma 
relação com solidariedade 
internacional, está muito 
enganado. Nosso governo 
lixava-se para uruguaios, 
paraguaios, argentinos, bo-
livianos, equatorianos, ve-
nezuelanos, nicaraguenses 

e cubanos. Sua solidarieda-
de se dirigia aos governan-
tes desses países. Tanto era 
assim que se desinteressa-
va imediatamente tão logo 
o poder local trocasse de 
mãos.

Agora que a casa caiu, 
a fonte secou e a boca li-
vre acabou, os governos de 
Cuba, Bolívia, Equador e 
Venezuela fazem beicinho 
e reclamam porque o Brasil 
retirará o apoio que presta-
va àqueles tiranos explícitos 
ou disfarçados.

* Percival Puggina (71), 
membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é ar-
quiteto, empresário e escri-
tor e titular do site www.

puggina.org, colunista de 
Zero Hora e de dezenas de 
jornais e sites no país. Autor 
de Crônicas contra o totali-
tarismo; Cuba, a tragédia da 
utopia; Pombas e Gaviões; A 
tomada do Brasil. integrante 
do grupo Pensar+.
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Buracos causam acidentes e deixam 
motoristas de Jaboticabal no prejuízo

Por Alexandre Rocha
Espalhados por toda a 

cidade, os buracos têm 
causado transtornos 
aos jaboticabalenses, e 
ainda nem chegou o pe-
ríodo de chuvas. 

Esta semana, o Jor-
nal A GAZETA publicou 
em sua fanpage na rede 
social Facebook a foto 
ao lado e a postagem 
repercutiu bastante. 
Localizado na Avenida 
Carlos Berchieri, sen-
tido bairro-centro, a 
cratera ganhou atenção 
especial de algum mu-
nícipe que, revoltado, 
resolver desabar circu-
lando o local com tinta 
e escrevendo “IPTU” e 
“IPVA”.

A grande repercus-
são da postagem ser-
viu para deixar claro o 
descontentamento dos 
jaboticabalenses com a 

Munícipe fez desabafo diferente e ganhou as redes sociais

atual situação das ruas 
e avenidas da cidade. 

Vários, inclusive, foram 
vítimas dos buracos e 
fi caram no prejuízo. 
O mototaxista Murilo 
Brandelli é um deles. 
Há cerca de duas sema-
nas, passava pelo mes-
mo local da foto, com 
um passageiro, e não 
conseguiu desviar da 
cratera. Com o impacto, 
a roda chegou a entor-
tar. “Foi por pouco que 
a gente não caiu. Fiz um 
boletim de ocorrência, 
entrei com uma ação 
na Prefeitura. Agora va-
mos ver se eu consigo 
receber pelo prejuízo”, 
conta.

Alessandra Reis Sil-
va, profi ssional de lim-

pezas gerais, também 
foi vítima. Na segunda-
feira, dia 5, ela até con-
seguiu desviar da cra-
tera, mas caiu em um 
segundo buraco, pouco 
mais a frente. Ela es-
tava com a fi lha de 14 
anos na garupa. Ambas 
sofreram arranhões 
nos braços e pernas. 
“Não consegui desviar, 
pois estava cercada por 
dois carros. Minha fi lha 
assustou muito ao me 
ver caída no chão”, re-
lata.

Já Luiz Ullian, tam-
bém de moto, passava 
pelo local a noite. Des-
viou de dois buracos, 
mas caiu no terceiro. 

Segundo ele, outros 
amigos também já ca-
íram no mesmo local. 
“Amassou a roda e o 
amortecedor está ruim. 
Também causou outros 
danos no freio e no gui-
dão. Comprei com tan-
to suor acordando de 
madrugada de segunda 
a segunda pra ter um 
prejuízo desses”, desa-
bafou.

Até o fechamento des-
ta edição, o local ainda 
não havia recebido re-
paros da Prefeitura.

Avenida Pintos
Uma das principais 

avenidas de Jaboticabal 
também está esburaca-
da. No trecho que vai 

da esquina do Mercado 
Municipal até a Rua Flo-
riano Peixoto a situação 
é lamentável. Os bura-
cos deixam à mostra as 
pedras de paralelepípe-
dos que pavimentavam 
a via antigamente. Há 
algumas semanas, mu-
nícipes chegaram até a 
colocar placas no local, 
mas mesmo assim não 
receberam atenção da 
Prefeitura.

João da Penha Teo-
doro é comerciante no 
quarteirão há mais de 
15 anos. Ele lembra que 
em julho o trecho pas-
sou por reparos para re-
ceber a Tocha Olímpica, 
mas depois não foi feito 
mais nada. “Eles deram 
uma maquiada, mas de-
pois do evento abando-
naram e o buraco está 
aí. Se alguém passar de 
moto e não perceber vai 
se machucar”, disse.

“Você reclama, liga 
para um e outro, mas 
ninguém resolve nada. 
Nessa época, então, 
está abandonado”, con-
clui o comerciante.

Outros comerciantes 
reclamaram também de 
pedras que os buracos 
soltam e acabam dani-
fi cando veículos esta-
cionados e até entrando 
em lojas. Questionada 
sobre o assunto, a as-
sessoria de comunica-
ção afi rmou que uma 
operação tapa-buracos 
será iniciada segunda-
feira.

Mototaxista fi cou no prejuízo após passar por buraco.

A motocicleta de Luiz Ullian também sofreu danos causados por 

buraco na Marginal

Municípes sinalizaram buracos na Avenida Pintos; a atitude chamou a atenção de quem passava pelo local

Buraco na Av. Francisco Alves de Oliveira teve que ser sinalizado. Foto enviada por Carina Freire 

O asfalto no cruzamento da Av. José Batista Ferreira com a Rua Manoel Revoredo também está 

danifi cado. Foto enviada por Tikinho Bebel
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GENTE ESPECIAL
Ch a r l e s 
Lopes dos 
Santos

O borracheiro de Virgem da Lapa
Por Alexandre Rocha
Mineiro de Virgem da Lapa, 

Charles Lopes dos Santos tem 
em sua história de vida muitos 
exemplos a dar. Pautado sempre 
pela honestidade e dedicação no 
trabalho, o borracheiro nunca fez 
“corpo mole” para a vida e por 
isso tem o respeito e admiração 
daqueles que o conhecem.

Na vida de Charles tudo acon-
teceu muito cedo. No começo da 
década de 1990, ainda criança, 
viu os pais se mudarem para o 
Estado de São Paulo em busca de 
uma vida melhor. Em Virgem da 
Lapa, o patriarca trabalhava na 
Prefeitura, enquanto a matriar-
ca cuidava de casa. Eles ainda se 
arriscavam no garimpo, mas era 

pouco para sustentar os cinco % -
lhos. 

A situação melhorou mesmo 
em Barrinha (SP). O pai atuan-
do como cortador de cana e a 
mãe como enfermeira. Com a 
situação melhor, Charles deixou 
Minas Gerais e veio ao encontro 
deles. Depois, chegaram a morar 
em Sertãozinho e Guariba. 

Desde cedo Charles teve que 
ajudar em casa, principalmente 
quando seu pai foi embora. Tra-
balhou como marceneiro, vendeu 
verdura, fez bico em borracharia, 
vendeu sorvete e cortou cana. Va-
lia tudo para ajudar a mãe.

Em 1996, Charles chegou a 
Jaboticabal. No início, trabalhou 
como ajudante de pedreiro por 

alguns meses. Até surgir a opor-
tunidade em uma borracharia, 
localizada na Rua São João. Tinha 
13 anos e, hoje, com 32, ainda 
permanece lá. “Apanhei bastante 
no começo, mas foi passando os 
anos e fui aprendendo. Todo ano 
tem alguma coisa nova, diferente. 
Fiz muitas amizades lá e o João 
(proprietário) sempre me ajudou 
bastante”, conta.

Três anos depois ele conhe-
ceu Cássia, aquela que seria a 
sua esposa. Em seguida, aos 16 
anos, se tornava pai de Lucas. 
A sintonia que sempre teve 
com a esposa, a maturidade de 
ambos e muito trabalho fize-
ram com que eles superassem 
qualquer desafio. Conquista-

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

Autor: Nilson Alves 
Rigo.

Ooo mulher!!!
Eu te quero mais ve-

zes.
Você é ótima no que 

faz...
É uma parceira e 

tanto,
E me encheu de paz.
Fez o meu coração 

fl utuar... 
E viver para te 

amar!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

BRUNO RODRIGUES

O garotão de olhos 
azuis e 1,85 de altu-
ra, natural da cidade 
de Ribeirão Preto, é a 
nova aposta da First 
Model Agency a des-
pontar para o suces-
so. Atualmente Bruno 
(21), que residia em 
Jaboticabal, está mo-
rando no Rio de Ja-
neiro, onde estuda 
bastante e se prepara 
para acontecer, sendo 

uma  revelação na car-
reira de ator.Em ape-
nas 3 meses, o dedica-
do  já carrega em sua 
bagagem a experiência 
de trabalhar com  no-
mes de grande peso 
em  trabalhos a nível 
nacional. Em seu cur-
rículo já está a   nova 
novela da Globo (Sol 
Nascente), onde Gio-
vanna Antonelli, Bru-
no Gagliasso e Rafael 
Cardoso dão vida aos 
protagonistas da tra-
ma escrita por Walther 
Negrão, Suzana Pires 
e Júlio Fischer, além 
disso Bruno Rodrigues  
fez participações em 
:Velho Chico, liberda-
de, Malhação, entre 
outros trabalhos.

Será que o rapaz tem 
futuro? Não resta dú-
vidas!

De olho neste nome!
Foto: Beto Borges

ram a casa própria e educaram 
muito bem o filho, que hoje é 
uma grande promessa do ka-
ratê. Charles, que levava jeito 
para o ciclismo, mas não teve 
tempo e dinheiro para investir 
no esporte, hoje dedica todos 
os esforços para o sucesso do 
filho.

Os valores transmitidos pe-
los pais são os grandes trunfos 
para o borracheiro ter chegado 
até aqui. “Tudo o que minha 
mãe e meu pai me passaram 
eu levo para a vida”, ressalta.  
Sempre com um sorriso, hu-
mildade e dedicação, Charles 
é “gente especial” e merece co-
lher todos os frutos de seu ár-
duo e intenso plantio na vida.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágra-
fo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão fi scal, CONVIDA  a população jaboticaba-
lense para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Pro-
jeto de Lei nº 531/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Jaboticabal para o exercício fi nanceiro de 2017, e dá 
outras providências (LDO), que será realizada no dia

Onde se lê: 11 de outubro de 2016, às 20h, na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 765.

Leia-se: 27 de setembro de 2016, às 20h, na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 765.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 

análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal)

Dr. Edu Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Rubens Caiuby da Gama Junior
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Convite veiculado na edição no Jornal A Gazeta nº 1.792 de 
10/09/2016, página 11.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Jaboticabal, de acordo com o Parágra-
fo Único, Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, que dispõe sobre 
a transparência na gestão fi scal, CONVIDA  a população jaboticaba-
lense para AUDIÊNCIA PÚBLICA de elaboração e discussão do Pro-
jeto de Lei nº 531/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município de Jaboticabal para o exercício fi nanceiro de 2017, e dá 
outras providências (LDO), que será realizada no dia 27 de setembro 

de 2016, às 20h, na Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na 
Rua Barão do Rio Branco, nº 765.

(O texto do projeto de lei, com os anexos, está disponível para 

análise no site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br/site_jaboticabal)

Dr. Edu Fenerich
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal

Rubens Caiuby da Gama Junior
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

MARMORARIA GRANISSIL JABOTICABAL LTDA - ME, 

torna público que Recebeu da CETESB a Renovação de Licença 

de Operação Nº 52001986 válida até 29/08/2019 para Aparelha-

mento de Placas e Execução de Trabalhos em Mármore, Granito, 

Ardósia e Outras Pedras, situado à Avenida Carlos Berchieri nº 

1.800 - Bairro Sorocabano - Jaboticabal/SP.

GAZETA ESPORTES
Rodrigo Dantas conquista pódium na 

4ª Mizuno Uphill Marathon

Subir a Serra do Rio Rastro 
virou meta para muitos cor-
redores que querem aquele 
“algo a mais” em seu históri-
co de superação. No sábado, 
dia 3/09, o jaboticabalense-

Rodrigo Dantas, enfrentou as 
íngremes subidas da Mizuno 
Uphill Marathon, que trouxe 
duas novidades: a Distância 
dos 25 km e o Desafi o Samu-
rai, que consiste em fazer os 
25 km pela manhã e os 42 km 
à tarde. Ou seja, uma ultra-
maratona com uma janela de 
descanso mínimo entre uma 
distância e outra.

Os atletas largaram às 7h 
do sábado, 03/09, a partir da 
cidade de Lauro Muller (SC), 
rumo à Serra do Rio do Rastro.

O professor e triatleta Ro-
drigo Dantas chegou em ter-
ceiro e achou a prova bem di-
fícil. “Nunca tinha feito uma 
corrida assim. Me preparei 
para o desafi o uns 4 meses 
antes, e tive que adaptar 
meu treinamento, já que não 
tem subidas na cidade onde 
moro. Mas gostei muito da 
prova e da organização, sem 
falar que o cenário do per-
curso é lindo demais”, conta 
Dantas, que mora em Jaboti-
cabal (SP).

C o r r e d o r e s 
enfrentaram a Serra 
do Rio do Rastro, que 
surpreendeu com a 
brusca mudança de 
clima

Thomazinho Produções 

Digitais está em 

atividades.

Contato:

(16) 9.9610-4371 

ou 9.9790-5131

Câmara vota quatro 
projetos na próxima 

segunda-feira

Três das proposições 
relacionadas na pauta 
de votação se referem 
à alienação de imóvel 
dado em Concessão de 
Direito Real de Uso. O 
quarto projeto denomi-
na o Sistema de Lazer 
do “Loteamento Jardim 
das Rosas II” de Atira-
dor Jhonatas Natanael 
Cardoso.

 Confira o que será 
votado:

1 - 1ª Discussão e 
votação

Propositura: Projeto 
de Lei nº 528/2016

Ementa: Autoriza o 
Poder Executivo a alie-
nar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Lote-

Os vereadores da Câmara Municipal de Jaboticabal se reúnem 
na próxima segunda-feira (19/09) para votar quatro projetos de lei 

previstos na Ordem do Dia. A sessão ordinária contará com o uso da 
Tribuna Livre, por Maria Isabel Moretti Soares, que falará sobre as 
“formas de uso e ocupação das áreas institucionais públicas, áreas 

verdes e privadas dos bairros da cidade”. A sessão começa às 19h40.

amento “Carlos Augus-
to Heiland” a DALVA 
PEREIRA.

Autoria: Executivo 
Municipal

2 - 1ª Discussão e 
votação

Propositura: Projeto 
de Lei nº 529/2016

Ementa: Autoriza o 
Poder Executivo a alie-
nar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Lote-
amento “Carlos Augus-
to Heiland” a ODAIR 
JOSÉ PEREIRA.

Autoria: Executivo 
Municipal

3 - 1ª Discussão e 
votação

Propositura: Projeto 
de Lei nº 530/2016

Ementa: Autoriza o 

Poder Executivo a alie-
nar imóvel dado em 
Concessão de Direito 
Real de Uso, no Parque 
1º de Maio à LINDOLFO 
GOMES MACHADO e 
TEREZINHA BOTELHO 
MACHADO.

Autoria: Executivo 
Municipal

4 - 1ª Discussão e 
votação

Propositura: Projeto 
de Lei nº 534/2016

Ementa: Denomina 
de Atirador Jhonatas 
Natanael Cardoso o 
Sistema de Lazer do 
“Loteamento Jardim 
das Rosas II”, e dá ou-
tras providências.

Autoria: Executivo 
Municipal

Foto: Bruno Vinícius
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Ampliando o conhecimento: Câmara recebe 
visita de alunos do Colégio Poligenes

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal recebeu na 
quarta-feira (14/09) a visi-
ta de cerca de 20 alunos 
do 4º e 5º ano do Ensino 
Fundamental, do Colégio 
Poligenes. A visitação teve 
como objetivo ampliar a 
compreensão dos escola-
res a respeito da Casa de 
Leis jaboticabalense.

Recepcionados pela di-
retora da Escola do Legis-
lativo (órgão da Câmara 
Municipal), Denise Car-
doso, e acompanhados 
pelas professoras Eliane 
Cristina Fumagali e Elaine 
Reis Francisco, os estu-
dantes foram acomoda-

dos na galeria do Plenário 
e puderam conhecer um 
pouco mais sobre a dife-
rença entre os Poderes 
[Legislativo, Executivo e 
Judiciário], qual a função 
da Câmara, para que ser-
ve o parlamentar, o que é 
a Escola do Legislativo e 
a Internet Popular. Além 
do Plenário, o tour contou 
ainda com passeio pelos 
gabinetes parlamentares 
e Galeria dos Presidentes.

Esta não é a primeira 
vez que o estabelecimen-
to de ensino envia turmas 
para conhecer a sede do 
Legislativo municipal. De 
acordo com Eliane, a visi-

ta in loco contribui para 
diminuir a abstração do 
conhecimento quando se 
fala do Poder Legislati-
vo municipal. “No 4º e 5º 
ano, eles [alunos] estu-
dam a divisão dos Pode-
res na disciplina de Histó-
ria: onde está localizada e 
como funciona a Câmara, 
qual o papel do vereador, 
bem como a questão do 
poder do voto. A ativida-
de extraclasse faz com 
que os alunos aprendam 
mais”, acredita.

Agendamento – A vi-
sita guiada, organizada 
pela Escola do Legislativo, 
pode ser agendada por es-

colas e faculdades pelo te-
lefone (16) 3209-9477 ou 
pessoalmente na Secreta-
ria da Câmara. A sede do 

Legislativo está localizada 
na Rua Barão do Rio Bran-
co, 765, e é aberta de se-
gunda a sexta-feira, das 

7h30 às 11h30 e 13h às 
17h00.

Ana Paula Junqueira
Fotos: Bruno Vinícius

“A atividade extraclasse faz com que os alunos aprendam mais”, acredita a coordenadora e professora Eliane Cristina Fumagali.

Ciclistas reclamam de ciclofaixa
Os ciclistas que uti-

lizam a ciclofaixa exis-
tente na Avenida Cae-
tano Merlino, ligando o 
lago do Paço Municipal 
até a entrada do Lotea-
mento Athenas, recla-
mam da falta de conser-
vação do local.

Em uma extensão 
de aproximadamente 
1.200 metros os ciclis-
tas precisam desviar 
das pedras que são 
soltas do asfalto e se 

acumulam na ciclofai-
xa, bem como a grande 
quantidade de folhas 
que caem das árvores e 
não são retiradas pelo 
serviço de varrição da 
Prefeitura.

Muito utilizados por 
ciclistas de todas as ida-
des, a ciclofaixa serve 
como uma excelente op-
ção de lazer, para quem 
busca uma melhora na 
saúde e também para 
trabalhadores que se 

locomovem entre os 
bairros por ela ligados, 
porém, os riscos de um 
tombo com acidente 
grave é muito alto.

Para Julio César Var-
gas, mecânico de mo-
tos, a situação é bastan-
te complicada. “Ando 
de bike há 4 anos e sem 
condições de andar na 
ciclofaixa ou nessa ci-
dade. Além de buracos, 
falta respeito ao ciclis-
ta”, afi rma Vargas.

Já o funcionário pú-
blico Wagner Henrique 
é morador do Jardim 
São Marcos e também 
ciclista, com isso uti-
liza constantemente a 
ciclofaixa da Avenida 
Caetano Merlino.

“É triste ver o total 
abandono a ciclofaixa, 
bem como a própria 
avenida. Na ciclofaixa 
nota-se buracos, sujei-
ra, falta de manuten-
ção e totalmente sem 

condição de tráfego. E 
se alguém se ainda as-
sim for teimoso e in-
sistir em transitar pelo 
local, terá o desprazer 
de levar sua bike para 
remendar o pneu, como 
aconteceu comigo. Im-
possível não furar”, afi r-
ma Wagner Henrique.

O mesmo pensamen-
to de Julio César e Wag-
ner Henrique é compar-
tilhado pelo fotógrafo 
e ciclista José Mario de 

Oliveira. 
“Saindo pelo Colina 

Verde existem excelen-
tes caminhos para prati-
car mountain bike, mas, 
os riscos que passamos 
pela ciclofaixa as ve-
zes nem compensa. Se 
vamos sobre a sujeira 
e os buracos podemos 
sofrer acidentes. Se va-
mos pela rua, os carros 
não respeitam muito. É 
muito difícil tudo isso”, 
lamenta José. 

Médicos e agentes de saúde ameaçam greve 
por atrasos nos salários

Por Alexandre Rocha
Mais uma vez o atra-

Profi ssionais contratados pela AAPROCOM penam para receber

so no pagamento de 
funcionários ligados à 

AAPROCOM - Associa-
ção de Apoio a Projetos 

Comunitários causou 
transtornos e ameaça 
de greve em Jabotica-
bal. Médicos da Estraté-
gia de Saúde da Família 
– ESF tiveram o salário 
atrasado mais uma vez, 
enquanto os agentes 
comunitários de saúde 
não recebiam auxílio 
alimentação há três me-
ses. Para agravar ainda 
mais a crise, funcioná-
rios de outros setores, 
também contratados 
pela associação, já acu-
mulam quatro meses 
de salários atrasados e 
cinco meses sem auxí-
lio alimentação.

A situação é crítica 
já há um tempo. Em 
agosto, o Jornal A GA-
ZETA noticiou uma pa-
ralisação parcial dos 
médicos devido aos 
atrasos constantes nos 
pagamentos. Entretan-
to, o mesmo proble-
ma voltou a acontecer 
esta semana. Segundo 
apurou este periódi-
co, a Prefeitura alega 
difi culdade fi nanceira 
para fazer o repasse 
para o pagamento dos 
funcionários e tentou 
parcelar, sem sucesso, 
o que estava em débi-
to.

Um acordo realizado 
na quinta-feira (15) ga-
rantiu o pagamento da 
dívida com médicos e 
agentes. Segundo Maria 
Aparecida Chioda, co-
ordenadora administra-
tiva da AAPROCOM, o 
cartão alimentação es-
tará disponível nos pró-
ximos dias. Entretanto, 
funcionários de outros 
setores continuam sem 
receber. Nossa repor-
tagem tentou contato 
com a coordenadora 
responsável pelo setor, 
mas fomos informados 
que ela estaria em um 
curso.

ELEIÇÕES 2016: TSE divulga prestação de 
contas parcial de candidatos e partidos

Já estão disponíveis no 
site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) as informa-
ções relativas à prestação 
de contas parcial de parti-
dos políticos e candidatos 
que concorrem aos cargos 
de prefeito e vereador nas 
eleições deste ano, em 
cumprimento ao que dis-
põe a Lei das Eleições (Lei 
9.504/1997, artigo 28, pa-
rágrafo 4º, inciso II). 

A não apresentação da 

prestação de contas no 
prazo fi xado em lei ou a 
sua entrega de forma que 
não corresponda à efeti-
va movimentação de re-
cursos pode caracterizar 
infração grave, a ser apu-
rada na oportunidade do 
julgamento da prestação 
de contas fi nal. As infor-
mações da prestação par-
cial de contas estão agru-
padas na página de cada 
candidato no endereço: 

http://www.tse.jus.br/
eleicoes/eleicoes-2016/
divulgacao-de-candidatu-
ras-e-contas-eleitorais.

Os dados foram envia-
dos ao TSE, entre os dias 9 
e 13 deste mês, por meio 
de relatórios discrimina-
dos das transferências do 
Fundo Partidário, dos re-
cursos em dinheiro e dos 
estimáveis em dinheiro 
que tenham recebido para 

fi nanciamento de campa-
nha eleitoral e dos gastos 
realizados, abrangendo o 
período do início da cam-
panha (16 de agosto) até o 
dia 8 de setembro.

Com a Reforma Eleitoral 
2015 (Lei nº 13.165/2015), 
partidos, coligações e 
candidatos passaram a 
ser obrigados a informar 
à Justiça Eleitoral o rece-
bimento de doações em 
dinheiro em até 72 horas 

contadas do seu recebi-
mento. Já os relatórios 
discriminando as trans-
ferências do Fundo Parti-
dário, os recursos em di-
nheiro e os estimáveis em 
dinheiro recebidos, bem 
como os gastos realiza-
dos, devem ser enviados 
em dois momentos: até 13 
de setembro (prestação 
parcial) e 30 dias após o 
pleito (prestação fi nal).

Os relatórios fi nancei-

ros da prestação de con-
tas parcial de campanha 
deverão ser encaminha-
dos exclusivamente em 
meio eletrônico e deve-
rão indicar nome e CPF 
da pessoa física doadora 
ou o CNPJ dos partidos ou 
dos candidatos doadores. 
Também é preciso identi-
fi car os gastos realizados, 
com detalhamento dos 
fornecedores.

Fonte: TSE
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IX Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários
Nos dias 03 e 

04/09/2016 na Praia 
Grande, o Sindicato 
dos Empregados no Co-
mércio de Jaboticabal, 
montaram uma seleção 
de jogadores para re-
presentar a cidade na IX 
Copa Estadual de Futsal 
da Fecomerciários tro-
féu Luiz Carlos Motta.

Atletas inscritos para 
representar o Sindica-
to dos Comerciários 
de Jaboticabal: Alex 
dos Santos Nunes (Su-
permercado Oliveira & 
Oliveira), Brendon Ale-
xander Rui de Oliveira 
(Supermercado Saveg-
nago), Djalma Machado 
Dias Lacerda (Jardim 
& Teodoro Armazéns), 
Guilherme Avilez Macri 
(Gelo Macri), Gustavo 
Avilez Macri (Gelo Ma-
cri), Jeferson Pinheiro 
Rosado (Construlupe - 
Materiais para Constru-
ção), Marcus Vinícius 
Mandes Ribeiro de Sou-
za (Toldos Kennedy), 
Maxsander Alcantara de 
Oliveira (Anderson Mo-
rello da Silva ME) e Yuri 
Fonseca de Abreu (Inte-
reng). Comissão Técni-
ca: Treinador Poto. Au-
xiliar Técnico: Ricardo 
Dias e Responsável pela 
equipe: Mário Frizas. 
Apoio: Presidente do 
Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de 
Jaboticabal - Benedito 
Oclávio Frizzas. 

A equipe do Sinco-
merciários de São Paulo 
sagrou-se campeã da IX 
Copa Estadual de Futsal 
da Fecomerciários ao 
vencer o time de Pre-
sidente Prudente por 3 
x 2, numa partida difí-
cil, bastante disputada. 
Com essa vitória, o São 
Paulo tornou-se bicam-
peão da competição, já 
que faturou o título em 
2014. O terceiro lugar 
fi cou com a equipe do 
Sincomerciários de São 
José do Rio Preto, que 
empatou em 4 x 4 com 
Matão no tempo regu-
lamentar, mas venceu 
nos pênaltis por 2 x 1.

A fi nal aconteceu do-
mingo, 4 de setembro, 
na quadra da Colônia 
de Férias do Sindicato 
dos Vendedores e Via-
jantes, em Praia Gran-
de, Baixada Santista. 
Com a arquibancada 
lotada, com torcidas or-
ganizadas empurrando 
seus times, a IX Copa 
foi um sucesso tanto 
nas quadras, com dis-
putas emocionantes, 
como em organização 
e público, com mais de 
600 pessoas nos dois 

dias de competição.
O time do São Paulo, 

como campeão, vai dis-
putar uma partida de 
Futsal como o time CF 
Bolívia, formado por 
comerciários daquele 
país, valendo uma taça, 
dia 17 de setembro, às 
16 horas, no Ginásio do 
Sindicato dos Vendedo-
res e Viajantes em Praia 
Grande. O presidente 
da Confederação de Fu-
tebol de Salão do Brasil, 
Marcos Diniz, presen-
te na fi nal, entregou a 
bola do campeonato ao 
capitão do time do São 
Paulo, Antônio Barbosa,

A Copa começou no 
sábado, com os jogos 
da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases. 
No total, foram marca-
dos 109 gols, incluindo 
as disputas por pênal-
tis, em 27 jogos. As par-
tidas aconteceram na 
quadra dos Vendedores 
e Viajantes e no Clube 
Ocian.

O presidente da Fede-
ração, Luiz Carlos Mot-
ta, coordenador-geral 
da Copa, agradeceu a 
comissão, “que sempre 
faz um trabalho focado 
na união comerciária, 
como mostra a bandei-
ra de Presidente Pru-
dente”. Segundo Motta, 
“tão importante quan-
to promover esta con-
fraternização, é contar 
com a presença de dois 
craques do nosso fute-
bol: Careca e César Ma-
luco”.

Sorteios
Como incentivo ao es-

porte, foi sorteada uma 
moto zero km entre os 
jogadores, além de ou-
tros prêmios doados 
pela Federação. Quem 
ganhou a moto foi Alex 
dos Santos Nunes, de 
Jaboticabal, comerciá-
rio do Açougue Olivei-
ra  & Oliveira. Ele disse 
que tinha esperança de 
ganhar a moto desde 
que colocou seu nome 
na urna, e falou sobre a 
alegria de ser sorteado. 
“Parece que eu já sabia 
que ia ganhar o prêmio 
hoje. Já cheguei aqui 
confi ante de que o meu 
nome seria chamado no 
sorteio. Agora é só ale-
gria, vou curtir minha 
moto nova. A iniciativa 
da Fecomerciários é óti-
ma, parabéns!”, come-
morou o sortudo. Em 
Jaboticabal, no dia 14 
do mesmo mês, foi mar-
cado com muitas emo-
ções. Benedito Oclávio 
Frizzas fêz a entrega 
ao felizardo ALEX DOS 
SANTOS NUNES, que foi 
sorteado com uma moto 

zero km, em Praia Gran-
de, durante a IX COPA 
ESTADUAL DE FUTSAL 
DOS COMERCIÁRIOS. 
Por iniciativa própria e 
opção, solicitou que o 
prêmio fosse feito em 
dinheiro, no  valor de 
R$ 7.700,00 - doado 
pela FECOMERCIÁRIOS, 
que é representada por 
LUIZ CARLOS MOTTA. 
A entrega foi feita na 
sede do Sindicato dos 
Empregados no Comér-
cio de Jaboticabal, com 
a presença de funcioná-
rios e a imprensa.

Entrega de troféus
Os membros da co-

missão organizadora 
entregaram os troféus 
às equipes fi nalistas. 
José Carlos Pellegri-
ni, o Ney de Matão en-
tregou o troféu para a 
equipe de São José do 
Rio Preto, que fi cou em 
3º lugar. Já a equipe de 
Matão, que fi cou em 4º 
lugar, recebeu o troféu 
das mãos de Paulo Cé-
sar da Silva, de Limeira.

Depois da partida 
fi nal, o vencedor São 
Paulo recebeu o Troféu 
Luiz Carlos Motta das 
mãos do presidente 
Motta, e o vice-campeão 
Presidente Prudente foi 
premiado pelo diretor 
tesoureiro da Federa-
ção, Jair Mafra.

O troféú de melhor 
goleiro foi entregue ao 
jogador do São Paulo, 
Antônio Inácio, pelo 
craque do Palmeiras, 
César Maluco. O joga-
dor eleito melhor arti-
lheiro foi Jonathan Hen-
rique Santos Silva, o Gil 
(São José do Rio Preto), 
e quem entregou seu 
troféu foi o homenage-
ado do evento, Careca.

A vice-presidente da 
Fecomerciários, Lia Mar-
ques, entregou as meda-
lhas aos jogadores dos 
quatro times fi nalistas 
da IX Copa de Futsal.

Organização

A IX Copa Estadual de 
Futsal da Fecomerciá-
rios foi organizada pelo 
presidente Luiz Carlos 
Motta, pelo diretor de 

Esporte e Lazer, José 
Carlos da Silva Longo 
(Catanduva), e pela Co-
missão Organizadora 
composta pelos presi-

dentes Longo, Jair Ma-
fra (Mogi das Cruzes), 
José Carlos Ap. Pelegri-
ni (Matão) e Paulo Cesar 
da Silva (Limeira).
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