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CRISE NA SAÚDE
Após atrasos no pagamento, pro! ssionais 

da Estratégia de Saúde da Família ameaçam 
greve e paralisam serviços

Médicos da Estraté-
gia de Saúde da Famí-
lia – ESF paralisaram 
seus serviços na últi-
ma quinta-feira (11), 
em várias unidades 
de saúde de Jabotica-
bal. O motivo: atraso 
salarial de médicos, 
equipes de enferma-
gem e agentes comu-
nitárias. Após uma 
reunião, realizada na 
tarde do mesmo dia, 
o acerto fi nanceiro 
teria sido acordado 
para sexta-feira (12). 
Até o fechamento 
desta edição não ti-
vemos confi rmação 
do pagamento. 

Na edição da últi-
ma semana, o Jornal 
A GAZETA já havia 
alertado para a situ-
ação crítica do setor, 
na matéria “Saúde 
de Jaboticabal para 
de crescer e queda 
no atendimento pre-
judica moradores” 
(acesse jornalagaze-
tajaboticabal.com.
br/upload/1787.pdf 
e confi ra a matéria na 
íntegra).
Segundo profi ssio-

nais da Estratégia, 
além dos atrasos sa-
lariais, têm faltado 
até materiais de tra-
balho. Agentes comu-

nitárias, por exem-
plo, estariam há três 
meses sem receber o 
auxílio alimentação. 
O momento ruim da 
Saúde de Jabotica-
bal aumentou ainda 
mais com a paralisa-
ção dos médicos. Em 
algumas unidades o 
ato aconteceu de for-
ma parcial, atenden-
do apenas a casos de 
urgência, enquanto 
consultas agendadas 
para o dia estavam 
sendo remarcadas.

Jornal A GAZETA entra na onda do Pokemon 
Go e encontra algo mais que criaturas virtuais

Desde que foi lan-
çado no Brasil, em 
3 de agosto, o Poke-
mon Go tornou-se 
febre entre crian-
ças, jovens e até 
adultos. Jogo ele-
trônico de realidade 
aumentada, voltado 
para smartphones, 
o Pokemon Go per-
mite capturar cria-

turas virtuais com o 
auxílio do GPS e da 
câmera do aparelho 
móvel.
Em Jaboticabal 

não está sendo dife-
rente, e a febre to-
mou conta de mui-
tas pessoas.

DE MALAS PRONTAS
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RAPIDINHAS

Seja qual for a 
profissão, exis-
tem dias bons e 
ruins. Desafios a 
serem vencidos e 
melhorias a serem 
alcançadas. E no 
dia 11 de agosto 
foi comemorado o 
Dia do Advogado, 
profissão essen-
cial para a concre-
tização da justiça. 
Para o presidente 
da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil 
– OAB, de Jaboti-
cabal, Dr. André 
Luis Bottino de 
Vasconcellos, há 
pouco o que come-
morar, mas muito 
que melhorar.

A CDL - CAMARA 
DE DIRIGENTES LO-
JISTAS e o SINCOMÉR-
CIO (Sindicato do Co-
mércio Varejista de 
Jaboticabal, Taiuva, 
Taiaçu, Pirangi e Vista 
Alegre do Alto) fi rma-
ram parceria com o 
CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa-Esco-
la) visando oferecer, 
ao empresário do co-
mércio, condições es-
peciais para a contra-
tação de estagiários, 
viabilizando a inte-
gração de estudantes 
de nível médio, téc-
nico e superior para 
oportunidades de es-
tágio e capacitação de 
aprendizes.
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Gestão de custos é tema do segundo 
Ciclo de Palestras

Unimed 24 horas, ao lado do Hospital 
e Maternidade Santa Isabel, entra em 

funcionamento às 7 horas do dia 18 de agosto

Inciativa é uma 
parceria entre Senac, 
Sincomércio e CDL de 
Jaboticabal

A partir desta data, o 
Centro de Referência 
24 horas que funciona 
na Nova Jaboticabal 
será desativado. Todos 
os atendimentos de 
urgência e emergência 
serão oferecidos nas 
novas instalações

Em 16 de agosto, às 
19h30, os comercian-
tes de Jaboticabal têm 
mais uma oportunidade 
para discutirem ideias, 
encontrarem soluções 
e conversarem sobre o 
mercado de trabalho no 
Ciclo de Palestras, even-
to realizado pelo Senac, 
Sincomércio e pela Câ-
mara dos Dirigentes Lo-
jistas (CDL).
Nesse segundo en-

contro, o tema Gestão 
de Custos será mediado 
pelo palestrante Wagner 
Campos, formado em 
ciências econômicas e 
pós-graduado em admi-
nistração e marketing 
e comércio exterior. O 
objetivo da edição é 
discutir como controlar 
e adequar a estrutura 
de custos e preços de 
vendas para aumentar a 
competitividade do ne-
gócio.
A primeira ação acon-

teceu em 18 de julho, 
com o tema Atendimen-
to ao Cliente, e contou 

   O início da operação da 
nova Unimed 24 horas 
tem dia e horário exato 
para acontecer: às sete 
horas da manhã do dia 
18 de agosto. O novo lo-
cal fi ca ao lado do Hos-
pital e Maternidade San-
ta Isabel, à Avenida Sete 
de Setembro, nº 600. O 
Centro de Referência na 
Nova Jaboticabal será 
desativado nesta mesma 
data.
   “É fundamental que 
todos estejam cientes 
da mudança, por isso a 
Unimed está realizando 
uma ampla campanha de 
esclarecimento”, destaca 
o diretor presidente da 

com a participação de, 
aproximadamente, 50 
lojistas da cidade e re-
gião. Os bate-papos 
mensais ocorrerão até 
dezembro para contri-
buir com o comércio lo-
cal.
Todos os eventos 

acontecerão na sede do 
Sincomércio, e a parti-
cipação é gratuita. As 
inscrições podem ser 
feitas pessoalmente no 
sindicato, pelo telefone 
(16) 3202-0044 ou pelo 
e-mail scvjaboticabal@
globo.com.
Serviço
Ciclo de Palestras
Data: terça-feira, 16 

de agosto
Horário: 19h30 às 21 

horas
Inscrições: (16) 3202-

0044 ou scvjabotica-

Unimed de Jaboticabal, 
Dr. Luiz Roberto Lins Fer-
raz.
   Trata-se de uma unida-
de de urgência e emer-
gência com funciona-
mento 24 horas, todos os 
dias da semana.
   O imóvel foi totalmente 
reestruturado para ofere-
cer esse serviço de forma 
adequada. O cliente vai 
receber atendimento 24 
horas, serviço exclusivo 
e especializado em uma 
estrutura ampla e moder-
na, com consultórios mé-
dicos para atendimento 
privativo a cada paciente 
e acesso exclusivo e in-
dependente para casos 
de maior gravidade.
   A nova localização da 
Unimed 24 horas é um fa-
tor importante que favo-
rece o atendimento aos 
casos de maior gravida-
de, devido à maior proxi-
midade e retaguarda do 
Hospital e Maternidade 
Santa Isabel, reduzindo a 
necessidade de transpor-
te de pacientes entre as 
duas unidades.

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

bal@globo.com
Local: Sede do Sinco-

mércio - Rua São Sebas-
tião, 249
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831
Telefone: (16) 3209-

2800
Sindicato do Comér-

cio Varejista de Jabo-
ticabal
Endereço: Rua São Se-

bastião, 249 
Telefone: (16) 3202-

0044
Câmara dos Dirigen-

tes Lojistas de Jaboti-
cabal
Endereço: Av. Benja-

min Constant, 223 
Telefone: (16) 3202-

3736
Visita virtual à uni-

dade: https://goo.gl/
maps/iDYTc5MBKLU2

   A nova Unimed 24 horas 
para urgências e emer-
gências disponibilizará 
muito mais espaço para 
o atendimento ao cliente 
em relação ao Centro de 
Referência.
   Serão 580 metros qua-
drados de área integral-
mente voltada à saúde do 
cliente e um contingente 
de vários profi ssionais 
de saúde atendendo a 
cada turno, ao longo das 
24 horas do dia.
   O novo espaço oferece-
rá duas salas para aten-
dimento de urgências 
graves, duplicando a ca-
pacidade de atendimento 
em relação à estrutura 
atual.
   Também oferecerá duas 
salas para pequenas ci-
rurgias e três salas de 
repouso e observação. 
A Unimed 24 horas terá 
três consultórios médi-
cos, sala para vacinação 
e, ainda, o consultório 
para atendimento odon-
tológico de urgência e 
emergência prestado 
pela Uniodonto.

FIQUE SABENDO

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL

DE AUTORIA DO VEREADOR VITÓRIO  
SIMONI A INDICAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO 
DA JORNADA DA FRENTE DE TRABALHO

O Vereador Vitório De 
Simoni apresentou na 
Câmara Municipal, Indi-
cação que amplia a Jorna-
da da Frente de Trabalho 
de 3 (TRÊS) para 6 (SEIS) 
MESES, e através dela  po-

derão ter uma segurança 
maior e  possibilidades 
de se organizarem me-
lhor fi nanceiramente, 
com os recursos prove-
nientes desse trabalho. 
Essa ampliação da jorna-

da da frente de trabalho 
fez com que o cidadão ao 
trabalhar para a Prefeitu-
ra Municipal, tenha mais 
comprometimento e de-
dicação no serviço pres-
tado.

PLACAS RECUPERA-
DAS – Seguindo o proje-
to de deixar Jaboticabal 
cada dia mais bela, agora 
a prefeitura está recupe-
rando as placas dos mo-
numentos. 
AINDA BEM QUE TEM 

A UNESP – Sem o Cen-
tro Esportivo Antônio 
Mônaco, só restou pedir 
emprestado o espaço da 
Unesp para o atletismo 
dos jogos escolares. 
ATERRO NOTA 10 – O 

aterro sanitário recebeu 
nota dez da Cetesb, já a 

publicação nas redes so-
ciais vai levar um 2,5 com 
louvor. A prática mostra 
que estão desaprendendo 
a informar.
DE MALAS PRONTAS 

– Já tem assessor da pre-
feitura dando tchau e 
procurando emprego em 
outras cidades. Piracica-
ba parace ter sido a es-
colhida por uma dessas 
personagens que estará 
desempregada em breve. 
E O ANEL VIÁRIO 

PAROU – Quem sonha-
va em chegar na cidade 

pela obra do anel viá-
rio já pode acordar. As 
obras estão paradas e 
as máquinas recolhidas 
em um local próximo. 
Parou por que? Por que 
parou?
POKEMON GOL LO-

CAL – Dizem que exis-
te um pokemon que é 
praticamente impossí-
vel de ser capturado. 
Ele fica dentro de uma 
sala com ar condicio-
nado na prefeitura e já 
faz tempo que nem sai 
de lá.

THOMAZINHO
PRODUÇÕES 
DIGITAIS

Thomazinho Produções 
digitais está em atividades.

ContatoTelefone:

(16) 9.9610-4371 ou 9.9790-5131
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O potencial da piscicultura paulista

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

A VIDA CONTINUA NO ALEM TÚMULO

A Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo em 
conjunto com a Secretaria 
do meio Ambiente e aten-
dendo a orientação do 
Governador Geraldo Alck-
min, está reformulando o 
decreto que disciplina o 
licenciamento ambiental 
para a atividade de pis-
cicultura em águas pau-
listas. É uma cultura com 
enorme potencial de cres-
cimento econômico que 
tem fi cado na informalida-
de por não ter condições 
de atender às normas 
técnicas. Nosso objetivo 
é termos um decreto que 
estabeleça um procedi-
mento de licenciamento 
que seja viável, possível, 
rápido, barato e acessível. 
Obviamente preservando 

resolução federal Conama 
n.º 413/2009, do Ministé-
rio do Meio Ambiente, que 
dispõe justamente sobre 
o licenciamento ambien-
tal. Não é viável legislar 
nacionalmente sobre a 
aquicultura sem conside-
rar as especifi cidades de 
cada bacia hidrográfi ca, 
as características de cada 
Estado.

Estou certo de que o 
bom senso prevalecerá 
e a piscicultura ganhará 
novo e maior fôlego. Mas 
é preciso um crescimento 
produtivo, coordenado, 
com informações e novas 
tecnologias para ganho de 
produtividade e aumento 
de renda.

Nos próximos meses te-
remos no Estado uma série 
de eventos focados nes-
ta atividade. Começando 
com a VII Aquishow, entre 
os dias 24 e 26 de agosto, 
em Santa Fé do Sul, com 
participação da Secretaria 
de Agricultura com a Co-
ordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral (Cati), 
a Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios 
(Apta) e o Instituto de Pes-
ca. Seguida da Semana do 
Peixe, realizada pelo IP 
em São Paulo e em Santos 
entre os dias 1 e 15 de se-

conquista, exigindo de nós 
muita transformação. Quem 
não vem pelo amor,  virá 
pela dor. Fora da caridade 
não há salvação. Temos que 
nascer de novo e novas vi-
das estão programadas para 
que,  encarnados, possamos  
evoluir        

 A cegueira espiritual 
atrasa a evolução. O tempo 
passa e leva os aconteci-
mentos que se processam, 
com altos e baixos, com 
dores e alegrias, com luzes 
e trevas. A renúncia diante 
dos problemas, é o remédio 
para que estejamos em paz. 
Somente seremos os semea-
dores da semente do amor, 
quando o remédio restabe-
lecer o equilíbrio, que ne-
cessitamos para sermos feli-
zes, onde os afi ns se atraem 
na conquista do direito, de 
podermos realizar dentro 
de nós, a reforma íntima, de 
sonhar com os olhos do co-

a qualidade dos recursos 
hídricos. Que não seja um 
entrave à atividade.

De olho no crescimento 
de aproximadamente 12% 
deste ramo em 2016 no 
Brasil, vamos adequar a 
legislação, sem abrir mão 
do cuidado com o meio 
ambiente. Uma estimativa 
do Instituto de Pesca (IP) 
da nossa Secretaria enu-
mera em 4 mil o número 
de propriedades com tan-
que escavado no Estado. 
Mais de 300 projetos em 
aguas da união e do Esta-
do no sistema de criação 
em tanques-redes e ape-
nas 22 abriram processo 
para obtê-lo.

Essa rigidez da legis-
lação atual precisa ser 
responsavelmente revis-
ta para não inviabilizar a 
aquicultura paulista. Para 
isso, ouvimos na Câmara 
Setorial de Pescado da Se-
cretaria as sugestões de 
quem vive a realidade da 
produção, de quem sabe 
o que ajuda ou atrapalha. 
Pontos levados à Comis-
são Técnica de Pescado, 
também da Secretaria, 
responsável por embasar 
essa renovação tão impor-
tante.

Precisamos também 
lançar novo olhar sobre a 

Somos espíritos e vi-
vemos  no plano material 
quando estamos num cor-
po reencarnado e no plano 
espiritual quando desencar-
namos. Existe vida  quando 
partimos no além túmulo. O 
espírito não morre, é eter-
no. O planeta terra é ha-
bitado por nós, há dores e 
sofrimentos, predominando 
a ignorância na luta pela so-
brevivência,  da cultura de 
conhecimentos que  abrirão 
novos caminhos, para o pro-
gresso. A felicidade é uma 

tembro.
Nos dias 14 e 15 de 

setembro, transferire-
mos informações com o 
“Criando Peixe – Curso so-
bre Piscicultura” em nos-
so Centro Avançado de 
Pesquisa Tecnológica do 
Agronegócio do Pescado 
Continental, em São José 
do Rio Preto. Um curso 
para desenvolver concei-
tos básicos e aplicados 
para a implantação e apri-
moramento da piscicultu-
ra em viveiros escavados.

E ainda a atenção à 
saudabilidade do que é 
consumido com o “VII 
Simpósio de Controle de 
Qualidade do Pescado”, 
de 9 a 11 de outubro, no 
Expocenter Norte, na capi-
tal paulista. O Laboratório 
de Tecnologia do Pescado 
do IP realiza este even-
to há mais de 10 anos. É 
um fórum onde academia, 
indústria, órgãos regula-
dores e instituições liga-
das à comercialização se 
encontram para debater 
temas relevantes sobre 
qualidade, tecnologia e o 
mercado de pescado.

Um mercado em fran-
ca expansão, com pers-
pectivas de rapidamente 
crescer, como destaca a 
Associação Brasileira da 

ração. O mundo criado por 
DEUS abre seus braços e nos 
recebe, para nos agasalhar, 
nos renovar, dentro dos 
princípios da paz, do per-
dão e da humildade, como 
lenitivos do amor, ligado no 
tempo da esperança.  

A PORTA LARGA E A ES-
TREITA             

Os caminhos se cruzam 
no tempo da fraterna sabe-
doria, na desigualdade de 
ações  e reações, onde em 
vez de enveredarmos pela 
porta estreita da renúncia, 
do trabalho e da humildade, 
preferimos a porta larga das 
facilidades, da indolência e 
da vaidade, que comprimem 
os enganos e desenganos, 
ligados ao orgulho, egoís-
mo, somados  ao desprezo 
às leis de DEUS, trazendo 
conseqüências graves em 
futuras reencarnações.    As 
eternas lembranças que se 
acumulam nas vidas eter-

Piscicultura (Peixe BR). No 
ano passado, este cres-
cimento já havia sido de 
10%. É um potencial que 
precisa ser aproveitado 
pelos piscicultores paulis-
tas.

E para o Noroeste Pau-
lista a expectativa é ainda 
maior: 20% de crescimen-
to em 2016. Bom índice de 
expansão por ser em uma 
região de arranjo produ-
tivo consolidado, onde 
estão situadas empresas 
e fornecedores da cadeia 
produtiva, como máqui-
nas, ração e serviços.

Potencial confi rmado 
por dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE) que colo-
cam São Paulo como líder 
na produção de tilápia no 
Sudeste. Em 2015, foi res-
ponsável por mais da me-
tade do total: 24.854.040 
dos 48.402.539 quilos 
produzidos. Uma empresa 
da especialista em salmão 
Noruega já sonda o Estado 
para abrir um centro de 
melhoramento genético 
de tilápia.

Segundo a Peixe BR, no 
Brasil projeta-se um cres-
cimento da produção de 
pescado de 1,3 milhão de 
toneladas, observados no 
período de 2013 a 2015, 

FELIZ DIAS DOS PAIS!

Pr. Anastácio Martins

Este é mais um ano 
abençoado para todos os 
papais, que nosso Senhor 
Jesus Cristo esteja conce-
dendo para cada um deles. 
Ser pai é uma grande tare-
fa e uma grande respon-
sabilidade, que todos os 
pais têm que ter, porque 
um dia todos eles estarão 

te ao ponto de o Pai dizer: 
Este é o meu fi lho amado. 
Muitos pais não corrigem 
seus fi lhos, deixam os fi -
lhos fazerem tudo o que 
eles  quiserem, sem jamais 
repreende-los e é por isso 
que existem muitos fi lhos 
perdidos e sem rumo na 
vida, fazendo coisas hor-
ríveis e se destruindo com 
drogas, prostituição e etc. 
Quantas famílias que não 
estão sofrendo ou viven-
do no fracasso, algumas 
é porque o pai não foi um 
bom exemplo ou o pai não 
corrigiu o fi lho como de-
veriam, outros é porque 
os pais se recusaram obe-
decer a Palavra de Deus, 

diante de Deus para pres-
tar contas, assim também 
os pais espirituais darão 
contas de todos os fi lhos 
espirituais. É por isso que 
os pais devem ser um 
exemplo para os seus que-
ridos fi lhos, porque eles 
seguem os seus passos na 
caminhada. Os pais devem 
ensinar o caminho que os 
seus fi lhos devem andar, 
porque sozinhos eles irão 
se perder e nunca chega-
rão a nenhum lugar. Jesus 
nos ensinou tudo que o 
Ele aprendeu com o Pai ce-
lestial e como ser um fi lho 
que dá prazer ao coração 
do Pai, precisamos apren-
der a ser um fi lho obedien-

como manda as Escrituras 
Sagradas. Jesus obede-
ceu ao Pai celestial até o 
fi m, Ele foi, e é um grande 
exemplo de fi lho obedien-
te. Todos os fi lhos devem 
respeitar, honrar e obede-
cer aos seus pais, para que 
possam viver longos dias 
aqui na terra, com saú-
de, prosperidade e paz. O 
profeta Eli, não foi um pai 
excelente, ele sabia que 
seus dois fi lhos faziam 
coisas que não agradavam 
a Deus, mas ele fez vista 
grossa e não os corrigiu 
como deveria, mesmo sa-
bendo de todos os erros 
e pecados que eles co-

metiam, contra Deus e o 
povo. Os fi lhos dele eram 
sacerdotes do templo, e 
eles não estavam nem aí 
com a Lei do Senhor, e 
nem respeitavam Eli seu 
pai. Eles eram rebeldes 
e por isso o Senhor não 
pode livrá-los da morte 
(Leia I Samuel 4). Quando 
os fi lhos não honram, nem 
obedecem os pais, eles só 
sofrem e se tornam pes-
soas infelizes. Vós, fi lhos, 
sejam obedientes a vossos 
pais, no Senhor, porque 
isso é justo. Filhos, se vo-
cês desejam viver bem, 
obedeçam a seus queri-
dos pais. E vós, pais, não 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

provoqueis a ira dos vos-
sos fi lhos, mas criai-os 
no ensinamento de Cris-
to. Pais, seja um espelho 
sem mancha para os seus 
queridos fi lhos. Que Deus 
abençoe todos os pais! E 
os que serão pais no futu-
ro. Feliz Dia Dos Pais. Esta 
é a minha oração. Catedral 
do Povo De Deus. Av. Ben-
jamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade da Palavra. Di-
áriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 
e das 22h00 às 23h00. 
Seg. a Sex. facebook cate-
dral_dopovodedeus@hot-
mail.com      

para 1,9 milhão em 2025. 
O valor corresponde a 2% 
dos 11,7 milhões de tone-
ladas de todo o mundo. O 
líder é a China, com 2,2 
milhões de toneladas.

O crescimento da aqui-
cultura é considerado 
um fator-chave para im-
pulsionar os níveis de 
consumo global de peixe 
por pessoa. Na década de 
60, o valor era em média 
de 9,9 kg/habitante/ano. 
Atualmente a média pas-
sou para cerca de 14,4 kg 
/habitante/ano.

A Organização das Na-
ções Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO) 
sublinha que o comércio 
internacional tem desem-
penhado um papel impor-
tante para que haja um 
número cada vez maior 
de escolhas para os con-
sumidores de peixe. Entre 
os países lusófonos, espe-
ra-se que o Brasil lidere o 
aumento no consumo por 
pessoa na próxima déca-
da. Atualmente consumi-
mos por ano apenas 12 
dos 19 quilos recomenda-
dos pela FAO.

Esta é uma boa oportu-
nidade para liderar mun-
dialmente um novo mer-
cado.

Aproveite os proble-
mas que você tem para 
sintonizar-se com Deus. 

 Monsenhor Jonas Abib

O tamanho do sofrimento será o 
tamanho da graça

Deus não quer seu 
sofrimento, mas Ele 
pode revertê-lo em 
graça

nas do espíritos, se multi-
plicam, para se ligarem às 
realidades do hoje, como 
uma fonte de verdades, que 
precisam ser lapidadas e co-
locadas no rol  dos aconteci-
mentos, que se desenrolam 
no dia a dia na família, que 
trazem afi nidades e pode-
res, que nos levam à evolu-
ção. Seremos felizes e nada 
nos faltará. Gozaremos  de 
boa saúde e havemos de re-
alizar tudo que desejamos, 
para honrar e glorifi car o 
nome de DEUS. 

As saudades  nos tocam 
o coração, nas lagrimas do 
desprezo e da humilhação, 
onde revoltamos e cria-
mos dentro de nós o per-
dão. Somamos o amor para 
vencermos o orgulho para 
transformarmos em glórias 
realizações, que nos forta-
lecem, dentro da felicidade 
que nos leva a DEUS  e a JE-
SUS.                                       

 PROFESSOR BENÊ

ESTAMOS VIVENDO AS OLIMPÍADAS

Na Grécia antiga o “vi-
gor físico” era a caracte-
rística fundamental do 
sexo masculino, enquanto  
a “graça” ou delicadeza ca-
racterizava a mulher, pon-
tos de vista que infl uen-
ciavam a consideração 
dos sexos! Já na conside-
ração grega esse modo de 
ver as coisas infl uenciou 
nas atividades religiosas 
em honra dos deuses: cor-

ridas, exercícios de penta-
tlo e outras modalidades 
realizadas por cinco dias 
consecutivos: OS JOGOS 
OLÍMPICOS: todos realiza-
dos na cidade sagrada de 
OLÍMPIA, a partir de 776  
até 393 A.C.

Em 1986 de nossa era 
foram reiniciados na 
FRANÇA, sem qualquer 
conotação religiosa, no 
início do verão, com ou-
tras regras, esportes va-
riados, competitivos para 
exaltar habilidades indivi-
duais, grupais amadoras, 
sem qualquer marca co-
mercial; é ESPORTE AMA-
DOR, NÃO PROFISSIONAL!

Seja considerado que 
grande parcela dos par-
ticipantes pertence à so-
ciedade humilde, carente 
mas rica de amor ao BRA-
SIL! ETA  BRASIL  BRASILEI-
RO.

 José de Paiva Netto � 
Jornalista, radialista e 

escritor.

Receita de um jovem para os jovens

Em 1961, escrevi um 
documento à Mocidade 
Brasileira, quando, àquela 
altura, já desempenhava o 
papel de secretário parti-
cular do saudoso procla-
mador da Religião do Ter-
ceiro Milênio, Alziro Zarur 
(1914-1979). Na ocasião, 
com apenas 20 anos, con-
videi-a a cerrar fi leiras no 
grande Ideal da Boa Vonta-
de, “por um Brasil melhor 

e por uma Humanidade 
mais feliz”. A pedido de 
meus editores, trago a se-
guir a referida mensagem, 
que me sugeriram chamar 
“Receita de um jovem para 
os jovens”:�

Jovem esclarecido do 
Brasil: Tu que lutas pelo 
bem-estar do povo brasi-
leiro, por que te enganas? 
Só o Novo Mandamento de 
Jesus trará o equilíbrio so-
cial à nossa Pátria!

Moços de Boa Vontade: 
O Brasil já foi colônia; de-
pois, vice-reino; a seguir, 
reino unido ao de Portugal 
e Algarves; veio o Império; 
a República; uma escadi-
nha ascensional constru-
ída por aqueles que viam 
nestas mudanças a solu-
ção dos problemas que 
esmagam o povo. A maio-
ria morreu desiludida. Por 
quê? Ora! Nenhum se lem-

brou de que só o Amor de 
Jesus realiza as modifi ca-
ções para o progresso.

Estudante do Brasil: 
Desperta para o Mestre!�

Não te convidamos para 
seguires um Jesus estático, 
incompreensível, ausente! 
Não! O Jesus do Novo Man-
damento – “Amai-vos uns 
aos outros como Eu vos 
amei” – é o Jesus reforma 
para o melhor, Jesus anti-
miséria, Jesus cumprimen-
to das Leis de proteção aos 
humildes.�

Ele te espera com as fer-
ramentas do progresso na 
Religião de Deus, do Cris-
to e do Espírito Santo!

Jovem de Boa Vontade 
que procuras o equilíbrio 
social, raciocina comigo: 
no cenário mundial, cada 
povo, cada continente tem 
sua função no mundo, 
como o sabem os Iniciados 

Espirituais:
A Ásia: a função metafí-

sica;
A Europa: a função ra-

cional;
A Rússia: a função revo-

lucionária;
Os Estados Unidos: a 

função econômica;
O nosso Brasil: a função 

cósmico-pacifi cadora.
E como transmitir essa 

Paz? Não será através da 
paz armada, e, sim, com 
o cumprimento do Man-
damento Novo de Jesus, 
revelado pela Religião do 
Amor Universal.

* Publicado na Gazeta 
de Notícias, do Rio de Ja-
neiro, em 15 de outubro 
de 1961 – domingo.

José de Paiva Netto - Jor-
nalista, radialista e escri-
tor.

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

O Senhor não quer o 
seu sofrimento, mas Ele 
pode se aproveitar des-
sa situação difícil para 
derramar graças em sua 
visa. Hoje, portanto, 
decida-se pelo amor! 
O Senhor espera a sua 
decisão. É preciso tra-
duzir o amor que há em 
você em gestos concre-
tos.

O seu amor vai su-
perar tudo! O amor faz 
tudo em todos, porque 
Deus é amor, e não exis-
te outro amor senão o 
d’Ele.Distribua amor 
sempre! Assim, quando 
o sofrimento chegar, o 
tamanho dele será pro-
porcional às graças que 
Deus derramará em sua 
vida! Seu irmão,
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Dia do Advogado: 
poucos motivos para comemorar 

Por Alexandre Rocha
Seja qual for a pro-

fi ssão, existem dias 
bons e ruins. Desafi os 
a serem vencidos e me-
lhorias a serem alcan-
çadas. E no dia 11 de 
agosto foi comemora-
do o Dia do Advogado, 
profi ssão essencial para 
a concretização da jus-
tiça. Para o presidente 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – OAB, de 
Jaboticabal, Dr. André 
Luis Bottino de Vascon-
cellos, há pouco o que 
comemorar, mas muito 
que melhorar.
A amizade entre os 

advogados e o orgulho 
de exercer a profi ssão 
são os grandes motivos 
para celebrar a data, se-
gundo ele. Mas alguns 
pontos têm prejudicado 
o profi ssional da área: 
justiça lenta, honorá-
rios desvalorizados e 
convênio com o Estado 
num valor insufi ciente, 

são alguns exemplos.  
“Nossa profi ssão vem 
perdendo campo e es-
paço a cada dia e esta-
mos sendo aviltados”, 
afi rma. Por isso, ele faz 
questão de destacar a 
importância da advo-
cacia na sociedade. “O 
artigo 133 da Constitui-
ção diz que o advoga-
do é essencial para ad-
ministração da justiça. 
Não existe justiça sem 
o advogado”, completa.
A OAB do município 

conta com cerca de 
400 inscritos e, desde 
janeiro, Dr. André tem 
a responsabilidade de 
administrar o grupo. 
Ele garante que não é 
fácil, mas que aceitou 
o desafi o por acreditar 
que pode conquistar 
bons resultados. “Lide-
rar uma classe que é 
tão diferenciada entre 
si é difícil. A difi culda-
de é achar os pontos 
comuns e só entrar em 

uma discussão quando 
você tem certeza que 
aquilo refl ete a opinião 
da classe”, disse.
Ele afi rma que tem se 

preocupado em atender 
e representar os advo-
gados de Jaboticabal. 
Realizou duas palestras 
e cursos na Escola Supe-
rior de Advocacia, com 
o intuito de promover 
maior interatividade e 
conhecimento. “A gente 
encontrou a OAB para-
da. Estamos procuran-
do atender, na medida 
do possível, as deman-
das dos advogados no 
dia a dia”, fi nalizou.
Para comemorar o Dia 

do Advogado, a OAB 
promove no sábado 
(13), um jantar na As-
sociação Atlética Banco 
do Brasil. Os convites 
são vendidos na sede, 
localizada na Praça do 
Café, em frente à Esta-
ção de Eventos Cora Co-
ralina. 
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GENTE ESPECIAL
Chiquinho 

Arré

ANIVERSARIANTES

O eclético Chiquinho Arré
Por Alexandre Rocha   
Francisco Arré Junior, co-
nhecido como Chiquinho 
Arré, é daquelas pessoas 
queridas por todos. Prestes a 
completar 90 anos, ele esban-
ja saúde e histórias vividas.
   Chiquinho tem um currí-
culo “recheado”. Foi indus-
trial no ramo de curtume, 
funcionário da Unesp Jaboti-
cabal como técnico do labo-
ratório central, professor de 
Física, Química, Biologia e 
Ciências na antiga Escola In-

dustrial, Estadão, São Luis e 
na Universidade de Ribeirão 
Preto – UNAERP. É também 
colecionador de antiguidades 
e pintor de quadros. 
   Se orgulha de ter conheci-
do quase todo o País, faltan-
do apenas o Estado do Rio 
Grande do Norte. Argentina 
e Uruguai também estive-
ram no seu trajeto. Em suas 
andanças conheceu de tribos 
de índios a Getúlio Vargas e 
João Goulart, ex-presidentes 
do Brasil. 

Foi à cidade de Tambaú e 
presenciou milagres diversos 
por meio da fé. Na ocasião, 
levou uma garrafa de água 
para benzer e acabou vendo 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. “Peguei aquele 
litro e coloquei na pratelei-
ra de uma o+ cina que tinha 
no quintal. Foi quando vi a 
imagem dentro da garrafa”, 
conta.
   Ele realizou quase tudo o 
que quis. Apenas uma von-
tade o deixa incompleto. “Eu 

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

Verso de Rodeio
Autora: Rosana V. P. 

Rigo
Locução: Bala de 

Prata
 
Quero passar o in-

verno coladinho em 
você!
Venha logo meu 

amor, que eu quero 
me aquecer.
Esse teu calor é de-

mais e me faz enlou-
quecer!!!
Ooo, vichiii, vichiii, 

vichee!!!

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

MADE IN RIBEIRÃO PRETO
DOSE DUPLA

Basta lançar apenas um 
olhar, para perceber que 
se trata de dois diaman-
tes que vieram para bri-
lhar muito no mundo da 
moda. Os gêmeos Gusta-
vo Vanzela e Guilherme 
Vanzela, ambos estudan-
tes de Educação Física, 
são do signo de Áries, 
descendência italiana e 
estão dando os primei-
ros passos na carreira de 
modelo. New faces, re-
presentados pela Oxygen 
Models. Os garotões inte-
gram o bombástico cas-
ting da renomada agên-
cia, além disso  já foram 
escalados por grandes 

marcas e  riscaram pas-
sarelas como: Forum e 
Cia Marítima. A irretocá-
vel  beleza dos idênticos 
talentos  é trabalhada em 
1,82 de altura e conta com 
um corpo defi nidíssimo, 
sem qualquer exagero, 
construídos na academia 
e alimentação balance-
ada. O destaque fi ca por 
conta do  profi ssionalis-
mo e carisma. Prometem 
fazer muito barulho no 
mercado fashion. São 
dois olhares fortes que se 
tornam enigmáticos, ao 
mesclarem atitude com 
certa aura angelical, pois 
por incrível que pareça, 
esses deuses gregos tem 
apenas 19 anos de idade, 
dá prá acreditar?

Em fase de lapidação, 
atualmente a dupla está 
de malas prontas para 
desembarcar na capital, 
onde trilharão uma car-
reira de muito sucesso.

E tem tudo para isso.
Concordam?
De olho neles!
Foto: Rose Franklem
A g r a d e c i m e n t o : 

Bauhaus Brasil

Débora Andrade, que no dia 18 a comemoração existencial seja a 
presença da solidariedade, agradáveis surpresas, forças renovadas, 
momentos marcantes e felizes, com muita harmonia. PARABÉNS!

WART VEDOVELLI... celebre o dia 14 com o tesouro brilhante 
da paz, do amor, compreensão e realizações. PARABÉNS!

JULIANA CURCI  FIGUEIREDO... que esta felicidade traga 
inúmeráveis sonhos realizadores, com muita energia para iluminar 
todos os dias da sua vida. FELICIDADES!

ANDRÉ LIMA... desejamos novas conquistas e a serenidade de 
concretizações. Parabéns pelo seu Aniversário no dia 18.

Nislei de Aguiar, ótimas vibrações de luz, repletas de agradáveis 
surpresas nesta sua feliz existência. PARABÉNS PELO DIA 18.

queria ser militar. Quiseram 
me pôr na Força Expedicio-
nária, mas não concordei. 
Era o gosto que eu tinha. 
Para mim, colocar a farda era 
algo bom”, fala.
   Chiquinho sempre prezou 
pela simplicidade e conquis-
tou o que pôde dentro de sua 
realidade e vontade. Seu esti-
lo de vida é um grande ensi-
namento para que as pessoas 
sejam elas mesmas e não ten-
tem demonstrar algo que não 
são. Isso o faz “gente especial”.
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RUBENS SORELO HENRIQUE - ME torna público que re-
quereu na CETESB a renovação da Licença de Operação para 
fabricação de Amendoim Descascado, sito à Rua Dr Jose Anto-
nio Miziara, 581 Bairro: Distrito industrial Jose Ap Thome CEP: 
14874-002, JABOTICABAL - SP. 

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 

MOTORISTA 

PARTICULAR    

40 ANOS DE CNH  

CATEGORIA “B”  

CONTATO: 

(16) 9.9205-1947

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – O SIN-
DICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE JABOTICABAL - com sede 
nesta cidade de Jaboticabal à Rua São Sebastião 249, na cidade de Jaboti-
cabal, Estado de São Paulo, através de sua diretoria executiva devidamen-
te representada por seu PRESIDENTE em exercício EDSON GAGLIA-
NONE, convoca através do presente edital todos os associados com as 
contribuições em dia do SINCOMÉRCIO para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  que será realizada na sede do SINCOMERCIO à Rua São 
Sebastião 249 às 09:00 do dia 18 de Agosto de 2016, com o seguinte ordem 
do dia: “apreciação, prestação e aprovação das contas do SINCOMÉRCIO 
nos termos do artigo 19 do Estatuto Social. Na falta de Quorum, a Assem-
bléia poderá ser instalada em Segunda Convocação, 30 (trinta) minutos 
após, com qualquer número de associados regulares. Jaboticabal, 10 de 
Agosto de 2016. EDSON GAGLIANONE – PRESIDENTE em exercício.

Leilão Katayama 2016: 550 touros 
Nelore à venda em Guararapes (SP), 

no dia 20 de agosto
A Katayama Pecuária 

selecionou 550 touros Ne-
lore KA para o seu leilão 
anual, programado para 
20 de agosto de 2016, 
na Estância Cachoeirinha 
(Guararapes, SP). A ofer-
ta inclui reprodutores jo-
vens com 20 a 24 meses, 
rigorosamente avaliados 
no programa de melhora-
mento genético da Kataya-
ma (PKGA), com exame an-
drológico e prontos para o 
trabalho a campo na pró-
xima estação de monta.

“Os reprodutores colo-
cados à venda no nosso 
leilão anual expressam 
todo o trabalho da Kataya-
ma voltado para produti-
vidade com funcionalida-
de. Já comercializamos 
touros para todas as regi-
ões do país e os resulta-

dos a campo são espeta-
culares, com ótima libido 
e taxas de fertilidade. São 
atributos importantes 
para a pecuária brasileira, 
que cresce rumo ao Cen-
tro-Oeste e Norte”, explica 
o criador Gilson Kataya-
ma.

O Leilão Katayama 2016 
terá megalotes homogê-
neos de 15 touros, facili-
tando a compra de gran-
des projetos pecuários. 
Para esses produtores, a 
Katayama abre a possibi-
lidade de troca de até 3 
touros na retirada. Outra 
vantagem indiscutível é 
o frete grátis para todo o 
país, que reduz os custos 
de aquisição.

Mais informações: www.
katayama.com.br ou tele-
fone (18) 3606-9000

IPEJA inicia mapeamento do 
comércio de Jaboticabal

Pesquisa vai revelar 
perfi l e tamanho do seg-
mento no município
O Instituto de Pesqui-

sas de Jaboticabal – IPE-
JA – iniciou, em julho, 
a pesquisa sobre o co-
mércio de Jaboticabal. 
O levantamento será fei-
to com os empresários 
do setor e deverá abor-
dar questões relativas a 
quantidade de funcioná-
rios, produtos comercia-
lizados, abrangência de 

clientes e fornecedores, 
entre outras.
O Presidente da Acia-

ja, Arthur Dória Guzzo, 
ressaltou a importância 
da pesquisa para o de-
senvolvimento desse 
setor da economia local. 
“Nossos empresários te-
rão a possibilidade de 
conhecer os números 
reais do comércio em 
Jaboticabal, o que é fun-
damental para nortear 
seus investimentos e 

auxiliar no planejamen-
to estratégico das em-
presas”, afi rmou.
A pesquisa está ma-

peando todo o potencial 
desse setor produtivo 
no município, e seu re-
sultado vai atualizar as 
estatísticas do setor, 
apontando necessida-
des e potenciais do co-
mércio local, permitin-
do o planejamento de 
ações e a defi nição de 
investimentos.

A princípio, a pesqui-
sa será realizada no cen-
tro da cidade, onde se 
concentra a maior quan-
tidade de empresas do 
setor. Posteriormente, 
os pesquisadores deve-
rão se deslocar para ou-
tros bairros. A aplicação 
do questionário dura 
menos de 10 minutos, 
e os pesquisadores es-
tarão identifi cados com 
crachá e camiseta do 
IPEJA.

VENDE-SE 

BICICLETA NOVA
Interessados falar com:

 Décio Casagrande, no endereço: 
Rua Tenente Garcia, Nº 69, Bairro Aparecida
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A Câmara Municipal 
de Jaboticabal home-
nageou com o Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense os médicos Mar-
cus Vinícius Nascimen-

to Valentin e Ricardo 
Martinuzzo, e o Prof. 
Dr. Paulo de Figueiredo 
Vieira. Geraldo Cascal-
di Júnior, por sua vez, 
foi condecorado com o 
Diploma de Honra ao 
Mérito. Apesar de coin-
cidir com a data e ho-
rário da cerimônia de 
abertura das Olimpía-
das Rio-2016, na sexta-
feira (05/08), a galeria 
do Plenário da Casa fi -
cou lotada para a entre-
ga das honrarias.
Se por um lado eles 

foram os homenagea-
dos da noite, por outro, 
seus pronunciamentos 
não pouparam elogios 
à parceria das esposas 
e ao apoio familiar no 
crescimento pessoal e 
profi ssional. Foi o caso 
do médico Dr. Marcus 
Vinícius Nascimento 
Valentin, que recebeu 
o Título de Cidadão Ja-
boticabalense segundo 
o Decreto Legislativo 
nº 663, de 03 de maio 
de 2016. “Agradeço 
imensamente aos meus 
queridos pais, aqui 
presentes, que a mim 
souberam dar carinho 
e amor incondicionais, 
plantando em seu fi lho 
sementes de impor-
tantes valores huma-
nos, que fertilizados, 
puderam frutifi car. Ser 
honesto e cultivar as 
verdadeiras amizades, 
meu pai soube me trans-
mitir. Exercitar diaria-
mente a disciplina nos 
pequenos atos e com-
promissos cotidianos, 
minha sábia mãe em 
mim deixa este legado”, 
disse Valentin. O médi-
co ainda agradeceu aos 
amigos de trabalho e se 
declarou à esposa: “Um 
raio de sol adentrou em 
minha vida quando a 
conheci. Trazido pelos 
laços do mais subli-
me dos sentimentos, 
o amor, então cheguei 
à Cidade das Rosas... 
Como notas musicais 
que se encaixam sem 
desafi no, e com a ca-
dência prazerosa do 
convívio mútuo, uma 
composição começou a 
ser construída. Fomos 
pouco a pouco amplian-
do nossa orquestra, que 
logo aumentou em nú-
mero e qualidade, com 
a chegada dos nossos 
gêmeos Caio e Felipe... 
Após quase 20 anos do 
meu primeiro contato 
com a Athenas Paulista, 
confesso-lhes de que 
fui conquistado por 
esta primorosa cidade. 
Os acolhimentos fami-
liar e profi ssional rece-
bidos, associados ao re-
conhecimento do meu 
trabalho pelos nossos 
pares, me dão a certeza 
de que esta sim é minha 
Pasárgada, à moda Ma-
nuel Bandeira”. 
O Prof. Dr. Paulo de 

Figueiredo Vieira, ci-
dadão jaboticabalen-
se conforme o Decre-
to Legislativo 661, de 
22 de março de 2016, 
igualmente não econo-
mizou na poesia e nas 
palavras voltadas à es-
posa. “Hoje, na verda-
de, quero agradecer. A 
você, Elina, que esteve 
ao meu lado nas horas 
que chorei, nas horas 
que sorri, nas horas que 

me lamentei e nas horas 
que, de uma forma ou 
de outra, demonstrei 
total alegria. Agradecer 
pelo sorriso diário sem 
mágoas, sem ranco-
res. Agradecer de pei-
to aberto e de alma ex-
plosiva. Quero parar e 
agradecer porque você 
faz, fez e fará sempre 
parte de minha história. 
Quando você achou que 
eu não estava olhan-
do, eu vi lágrimas em 
seus olhos. Eu aprendi 
que, às vezes, coisas 
nos machucam, mas 
que é permitido chorar. 
Quando você achou que 
eu não estava olhando, 
eu vi você fazer para 
mim o meu bolo favori-
to e aprendi que peque-
nas coisas podem ser 
muito especiais na vida 
das pessoas. Quando 
você achou que eu não 
estava olhando, eu vi 
você rezando, e eu sou-
be que há um Deus em 
que eu podia sempre 
conversar, e aprendia a 
confi ar em Deus. Quan-
do você achou que eu 
não estava olhando, eu 
senti o seu beijo de boa 
noite. Senti-me amado 
e protegido. Eu vi você 
fazendo comida e le-
vando para uma amiga 
que estava doente. Eu 
aprendi que todos nós 
devemos ajudar e cui-
dar dos outros. Quan-
do você achou que eu 
não estava olhando, eu 
vi você cuidar de nossa 
casa e de todos que mo-
ravam nela, e eu apren-
di que temos que cui-

dar de tudo que nos foi 
dado. Eu aprendi como 
uma das maiores lições 
de vida, que eu precisa-
va aprender com você e 
a ser uma pessoa boa e 
produtiva. Quando você 
achou que eu não esta-
va olhando, eu olhei 
para você e quis dizer: 
obrigado por todas as 
coisas que eu vi, quan-
do você pensou que eu 
não estava olhando.” 
Para o médico Ricardo 

Martinuzzo, há 25 anos 
em Jaboticabal, e home-
nageado com o Título 
de Cidadão Jaboticaba-
lense pelo Decreto Le-
gislativo nº 653, de 22 
de dezembro de 2015, 
“é uma honra. Um gran-
de orgulho receber este 
título, que me faz sen-
tir um pouco mais fi lho 
de Jaboticabal. Desde 
minha vinda, fui cari-
nhosamente acolhido... 
Mais do que pacien-
tes, posso dizer que fi z 
muitas amizades. Aqui 
desenvolvi minha pro-
fi ssão, conheci minha 
esposa, construímos 
nossa casa e criamos 
nossa fi lha. Sempre 
acreditei, e por isso, 
investir aqui, tornou-
se um aspecto natural, 
uma forma de reconhe-
cimento e troca com 
a população. Se hoje, 
julga-me merecedor 
dessa honraria, acre-
dito que deva ser pelo 
orgulho e respeito que 
carrego e transmito por 
morar nessa terra. Gra-
tidão eu devo a todos, 
familiares, amigos, mas 

hoje, gostaria de fazer 
um agradecimento es-
pecial, primeiramente 
a Deus, aos meus pais, 
minha esposa e fi lha e, 
toda equipe de profi s-
sionais, de funcionários 
da clínica, que juntos, 
diariamente, trabalha-
mos para procurar ofe-
recer um serviço à al-
tura da nossa cidade”, 
proferiu da tribuna. 
Geraldo Castaldi Jú-

nior, que recebeu o 
Diploma de Honra ao 
Mérito pelo Decreto Le-
gislativo nº 646, de 06 
de outubro de 2015, 
rememorou a infância 
e a juventude feliz na 
cidade de Jaboticabal. 
Relembrou de quando 
se mudou do municí-
pio, aos 18 anos, para 
estudar em São Paulo. 
Trabalhou na Santis-
ta Têxtil, passou pela 
cidade de Americana, 
onde morou por volta 
de 10 anos. Trabalhou 
na empresa de meias 
Lupo, em Araraquara, 
e sempre nutriu a von-
tade de regressar à Ja-
boticabal. Após passar 
em um concurso da 
Polícia Científi ca, viu 
seu anseio tornar-se re-
alidade. “E lá se foram 
20 anos”, disse. O ho-
menageado aproveitou 
para agradecer à Polícia 
Militar e Polícia Civil, 
pelo companheirismo, 
ao Ministério Público 
e magistrados, à Câ-
mara. “Eu formei, me 
aposentei, e ganhamos 
de presente uma me-
nininha que está com 
três anos... Agradeço às 
amizades que fi z nes-
ses anos, que são duas 
dádivas de Deus”, fi na-
lizou emocionado Cas-
taldi Júnior. 

Discursos apaixonados marcam Sessão Solene 
de homenagens na Câmara de Jaboticabal

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal home-
nageou com o Título de 
Cidadão Jaboticabalen-
se os médicos Marcus 
Vinícius Nascimen
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Jornal A GAZETA entra na onda do Pokemon 
Go e encontra algo mais que criaturas virtuais

lançado no Brasil, 
em 3 de agosto, o 
Pokemon Go tor-
nou-se febre entre 
crianças, jovens e 
até adultos. Jogo 
eletrônico de re-
alidade aumenta-
da, voltado para 
smartphones, o 
Pokemon Go per-
mite capturar cria-
turas virtuais com 
o auxílio do GPS e 
da câmera do apa-
relho móvel.

não está sendo di-
ferente, e a febre 
tomou conta de 
muitas pessoas. 
O Lago Municipal, 
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Jornal A GAZETA entra na onda do Pokemon 
Go e encontra algo mais que criaturas virtuais
Desde que foi 

lançado no Brasil, 
em 3 de agosto, o 
Pokemon Go tor-
nou-se febre entre 
crianças, jovens e 
até adultos. Jogo 
eletrônico de re-
alidade aumenta-
da, voltado para 
smartphones, o 
Pokemon Go per-
mite capturar cria-
turas virtuais com 
o auxílio do GPS e 
da câmera do apa-
relho móvel.
Em Jaboticabal 

não está sendo di-
ferente, e a febre 
tomou conta de 
muitas pessoas. 
O Lago Municipal, 

por exemplo, tem 
sido um dos luga-
res preferidos aos 
fi nais de semana. 
O Jornal A GAZE-
TA também aderiu 
ao jogo e foi em 
busca de alguns 
pokemons pelas 
ruas da cidade. 
Entretanto, não 
foram só a cria-
turas que foram 
encontradas, mas 
também muitos 
buracos. 
Mesmo no perío-

do de seca, ruas e 
avenidas têm dei-
xado motoristas 
de “cabelo em pé”
Confi ra nas fotos 

abaixo. Av. Pintos - próximo à Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes

Rua São João - paralelo à Praça dos ImigrantesAvenida Ítalo Poli
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ATO DA MESA Nº 19/2016 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL, de Jaboticabal, 
com fulcro na Letra B do inciso IV do artigo 17 de seu Regimento 
Interno, determina: 
 

Art. 1º Fica a Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
após expedição de Decreto do Executivo, autorizada a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 
R$R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para suprir as seguintes dotações do orçamento vigente: 

  
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

LOCAL NAT. DA DESP CLASSIF. FUNC.   
01   CÂMARA JABOTICABAL  
01.01   CORPO LEGISLATIVO  
 3.3.90.39.00 01.031.0001.2.001 OUTROS SERV. TERC. PES. JURÍDICA R$ 300.000,00 
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 300.000,00 

 
Art. 2º O presente crédito adicional suplementar será coberto com recursos de anulação 

parcial de dotações da Câmara Municipal, constantes do orçamento vigente, no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), assim especificadas:  

 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

LOCAL CAT. ECON. CLASSIF. FUNC.   
01   CÂMARA JABOTICABAL  
01.01   CORPO LEGISLATIVO  
 3.3.90.30.00 01.031.0001.2.002 MATERIAL DE CONSUMO R$ 50.000,00 
 3.3.90.33.00 01.031.0001.2.001 PASSAGEM E DESP. C/ LOCOMOÇÃO R$ 50.000,00 
 4.4.90.51.00 01.031.0001.2.001 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 200.000,00 
TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 300.000,00 

 
Art. 3º O presente ato entra em vigor após a publicação de Decreto do Executivo, 

expedido de acordo com a Legislação em vigor.  
 

Jaboticabal, 09 de agosto de 2016. 
 
 

      Dr. Carlos Eduardo Pedroso Fenerich 
  Presidente 

 

           Vitório De Simoni 
          Vice-Presidente 

 
Dra. Andrea Cristiane Fogaça de Souza Nogueira 

                                    1º Secretária 
 

Rubens Caiuby da Gama Junior 
2º Secretário 
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CRISE NA SAÚDE
Após atrasos no pagamento, pro! ssionais 

da Estratégia de Saúde da Família ameaçam 
greve e paralisam serviços

Por Alexandre Rocha
Médicos da Estraté-

gia de Saúde da Famí-
lia – ESF paralisaram 
seus serviços na últi-
ma quinta-feira (11), 
em várias unidades de 
saúde de Jaboticabal. O 
motivo: atraso salarial 
de médicos, equipes 
de enfermagem e agen-
tes comunitárias. Após 
uma reunião, realizada 
na tarde do mesmo dia, 
o acerto fi nanceiro te-
ria sido acordado para 
sexta-feira (12). Até o 
fechamento desta edi-
ção não tivemos confi r-
mação do pagamento. 
Na edição da última 

semana, o Jornal A GA-
ZETA já havia alertado 
para a situação críti-
ca do setor, na matéria 
“Saúde de Jaboticabal 
para de crescer e que-
da no atendimento 
prejudica moradores” 
(acesse jornalagazetaja-
boticabal.com.br/uplo-
ad/1787.pdf e confi ra a 
matéria na íntegra).
Segundo profi ssio-

nais da Estratégia, além 
dos atrasos salariais, 
têm faltado até mate-
riais de trabalho. Agen-
tes comunitárias, por 
exemplo, estariam há 
três meses sem receber 
o auxílio alimentação. O 
momento ruim da Saú-
de de Jaboticabal au-
mentou ainda mais com 
a paralisação dos mé-
dicos. Em algumas uni-

dades o ato aconteceu 
de forma parcial, aten-
dendo apenas a casos 
de urgência, enquanto 
consultas agendadas 
para o dia estavam sen-
do remarcadas.
Segundo apurou o A 

GAZETA, uma reunião 
realizada na tarde do 
mesmo dia, entre mé-
dicos, equipe de enfer-
magem e Associação de 
Apoio a Projetos Comu-
nitários - AAPROCON 
acordou o pagamento 
da pendência para o dia 
seguinte. Entretanto, 
até o fechamento des-
ta edição não tivemos 
a confi rmação do cum-
primento do acordo. Os 
profi ssionais cogitam 
iniciar uma greve na 
segunda-feira (15) caso 
o combinado não seja 
cumprido.
A assessoria de co-

municação da prefeitu-
ra não comentou o as-
sunto até o fechamento 
desta edição.
Sobre a Estratégia
A ESF surgiu em Ja-

boticabal em 1998, no 
Governo Carlota, com 
uma unidade, localiza-
da no distrito de Cór-
rego Rico. O programa 
é responsável por fazer 
o atendimento de saú-
de integral do paciente 
e seus familiares, sem 
ele ter que sair de casa. 
Uma das vantagens é 
o trabalho preventi-
vo, além do paciente 
ter um relacionamento 

amigável com os profi s-
sionais. 
No Governo Hori, o 

projeto foi ampliado e 
passou a contar com 10 
unidades implantadas. 
A cobertura populacio-
nal passou de 4,93% 
para 47,92%, segundo 
dados do Ministério da 
Saúde. O número de 
agentes comunitários 
saltou de oito para 55 
e contribui na geração 

de emprego. A Estraté-
gia passava a garantir e 
qualifi car, desde então, 
o acesso à assistência 
de saúde, além de co-
laborar com o fl uxo de 
atendimento nas unida-
des.
Entretanto, o progra-

ma parou de evoluir. 
Em abril deste ano, uma 
unidade, localizada no 
bairro Santa Mônica, 
foi fechada. Com isso, 

o programa encolheu 
em Jaboticabal. Segun-
do dados do Ministério 
da Saúde, a cobertura 
populacional passou de 
47,92% para 42,94% e os 
agentes de saúde redu-
zidos a 51.  
Uma profi ssional da 

saúde, que pediu para 
não ser identifi cada, 
afi rma que o retroces-
so não foi apenas nos 
números, mas que a 

ESF não é valorizada 
como antes. O modelo 
teria sido descaracteri-
zado pela atual gestão. 
“A Estratégia é primor-
dial, pois ela trabalha 
com prevenção, com a 
família como um todo. 
Se tivesse continuado 
da forma como estava, 
a saúde de Jaboticabal 
estaria muito melhor”, 
afi rma.
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Câmara de Jaboticabal vota seis projetos 
na próxima segunda-feira

O Plenário da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal abre a dis-
cussão e votação, na 
próxima segunda-fei-
ra (15/08), do Projeto 
de Lei nº 518/2016, 
que autoriza o Poder 
Executivo a transfe-
rir seu ativo elétrico 
(redes de energia) ao 
patrimônio da Com-

panhia Paulista de 
Força e Luz (CPFL), 
atual concessionária 
do serviço público de 
distribuição de ener-
gia elétrica no Muni-
cípio de Jaboticabal. 
Ao todo, seis projetos 
integram a Ordem do 
Dia. A sessão ordiná-
ria está marcada às 
20h.

Também está pre-
visto na pauta de 
votação o Substitu-
tivo ao Projeto de nº 
509/2016, que cria o 
Conselho Municipal 
de Política Cultural 
(CMPC). O objetivo do 
CMPC é promover a 
participação de seto-
res da sociedade civil 
ligados à cultura na 

elaboração, execu-
ção e na fi scalização 
da política cultural 
do Município. Além 
de disciplinar o Con-
selho e prever a for-
mação de seus mem-
bros, o substitutivo 
cria ainda o Fundo 
Municipal de Política 
Cultural, constituído 
por recursos prove-

nientes do orçamento 
anual do Município 
destinado ao Departa-
mento de Cultura e de 
outras fontes, a fi m 
de promover o desen-
volvimento da cultura 
em Jaboticabal, po-
dendo apoiar fi nancei-
ramente programas 
de formação cultural; 
fomentar produções 
de bens culturais com 
respeito à diversida-
de, além da manu-
tenção de grupos ar-
tísticos; manutenção, 
reforma, restauros e 
ampliação de espaços 
culturais públicos, 
entre outros. De acor-
do ainda com o texto 
do projeto, o CMPC 
deve ser composto 
por 30 conselheiros 
titulares com repre-
sentantes indicados 
pela sociedade civil 
nas áreas de artes e 
culturas, e pelo poder 
público, entidades de 
classe e educacionais, 
com mandato de dois 
anos, podendo haver 
recondução apenas 
uma vez por igual pe-
ríodo, e sem remune-
ração.
Retorna à pauta da 

sessão, após dois pe-

didos de vista, o Pro-
jeto de Lei Comple-
mentar nº 44/2016, 
que altera o Mapa 
01 – Zoneamento e 
Uso do Solo Urbano 
instituído pela Lei 
Complementar nº 80, 
de 09 de outubro de 
2006, e o Projeto de 
Lei nº 511/2016, que 
dá nova redação ao 
art. 3º, da Lei nº 3654, 
de 13 de setembro de 
2007, que dispõe so-
bre o Conselho Mu-
nicipal de Defesa do 
Meio Ambiente (COM-
DEMA).
Completa a Ordem 

do Dia o Projeto de 
Lei nº 515/2016, que 
denomina a área ver-
de localizada no Lo-
teamento São José, 
entre as ruas José 
Martins de Souza e 
Dom Luiz Eugênio 
Perez, de “Área Ver-
de Priscila Helena Mi-
randa”, e o Projeto de 
Lei nº 519/2016, que 
autoriza o Poder Exe-
cutivo a alienar imó-
vel dado em Conces-
são de Direito Real de 
Uso, no Parque 1º de 
Maio à Dejanira Ribei-
ro Barbosa.

PARCERIA FIRMADA ENTRE CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA, CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS E SINCOMÉRCIO 

PRESENTEIAM O COMERCIANTE DE JABOTICABAL E REGIÃO COM PROJETO  
PARA POTENCIALIZAR AS CONTRATAÇÕES

A CDL CAMARA DE 
DIRIGENTES LOJISTAS 
e o SINCOMÉRCIO (Sin-
dicato do Comércio 
Varejista de Jabotica-
bal, Taiuva, Taiaçu, 
Pirangi e Vista Ale-
gre do Alto) fi rmaram 
parceria com o CIEE 
(Centro de Integração 
Empresa-Escola) vi-
sando oferecer, ao em-
presário do comércio, 
condições especiais 
para a contratação de 
estagiários, viabilizan-
do a integração de es-
tudantes de nível mé-
dio, técnico e superior 
para oportunidades de 
estágio e capacitação 
de aprendizes. 
O Programa foi lan-

çado na data de 11 
de agosto de 2016 na 
sede da CDL em uma 
manhã maravilhosa 
tutoreada com o pro-
jeto “um café com ne-
gócios” e contou com 
a participação de inú-
meros comerciantes 
e demais convidados 
que atenderam o con-
vite das entidades. 
As oportunidades de 

estágios trazem uma 
série de benefícios 
para os estudantes, 
tais como: aceleração 
na formação profi ssio-
nal, possibilidade de 
aplicação das lições 
e dos conhecimentos 

teóricos obtidos na es-
cola. 
Incentivos como: 

inexistência de vín-
culo empregatício na 
condição de estagi-
ário, praticidade, ra-
pidez na seleção, re-
duções de encargos, 
além da qualifi cação 
no mercado de traba-
lho é o objetivo. Uma 
excelente ferramenta 
na formação de recur-
sos humanos. 
“Essa parceria visa 

oferecer ao empresá-
rio um apoio para o 
cumprimento da Lei 
de estágios, contando 
com o aporte de uma 
entidade especializa-
da nesse tipo de ação, 
e ainda oferecendo 
condições atrativas 
para o comerciante fi -
liado às entidades CDL 
E SINCOMÉRCIO”, ex-
plica o presidente do 
SINCOMÉRCIO Edson 
Gaglianone”. 
Para as empresas 

que desejarem parti-
cipar deste magnifi co 
programa, o CIEE ofe-
rece amplo cadastro 
de perfi s de candida-
tos, disponibiliza as-
sessoria técnica e jurí-
dica para assegurar a 
legalidade do contra-
to. 
Para os jovens, o 

CIEE disponibiliza be-

nefícios adicionais 
gratuitos, como se-
guro de vida e acom-
panhamento de seu 
desenvolvimento nas 
empresas cadastra-
das. 
“Este programa que 

visa possibilitar ao 
comerciante a contra-
tação de estagiários, 
contribui para sua re-
dução de custos fi xos 
dispensados mensal-
mente com a empresa 
e auxilia grandemente 
na formação do jovem 

que pretende ser in-
serido no mercado de 
trabalho”, destaca Re-
nato Jose Kamla Presi-
dente da CDL – Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
de Jaboticabal. 
“Além destas vanta-

gens, o CIEE possibilita 
o encaminhamento do 
jovem estagiário com 
uma triagem realizada 
por profi ssionais alta-
mente capacitados, o 
que garante ao Comer-
ciante a tranquilidade 
e segurança na contra-

tação”, explica Tatiane 
Basili Lemes responsá-
vel do CIEE pelo aten-
dimento às empresas. 
A Executiva do CIEE 

também explicou que 
o estágio benefi cia 
os jovens, pois visa 
o lado educacional e 
a preparação para o 
mercado de trabalho. 
O estágio é regido 
por lei, e destina-se a 
complementar com a 
prática profi ssional o 
aprendizado teórico 
de estudantes dos en-

sinos médio, técnico, 
tecnológico e superior. 
É autorizado e super-
visionado pela escola. 
Na empresa, os esta-
giários atuam sob a 
supervisão de um pro-
fi ssional experiente e 
recebem uma bolsa-
auxílio, auxílio-trans-
porte e têm direito a 
recesso remunerado. 
- Comerciante, ve-

nha conhecer este e 
outros projetos à dis-
posição de todos os 
associados. 
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