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Hori se reúne com especialistas e de� ne 
medidas para recuperar Jaboticabal

O prefeito eleito 
José Carlos Hori (PPS) 
já começou a traba-
lhar para colocar a 
casa em ordem. Ja-
boticabal sofre com 
atrasos no pagamen-
to de fornecedores 
e falhas estruturais 
graves, na saúde e 
infraestrutura. A dí-
vida a curto prazo 
não pára de subir e 
deve chegar a R$ 60 
milhões até o fi nal do 
ano. Hori se reuniu, 
na quinta-feira (06), 
com economistas e 

Prefeito aposta na experiência e prepara pacote de ações 
econômicas para os primeiros dias de governo

especialistas em ges-
tão pública para de-
fi nir medidas ime-
diatas para cessar a 
sangria nas contas da 
prefeitura.

Para a equipe, a si-
tuação fi nanceira é 
bastante grave. Hori 
promete cortes drás-
ticos na máquina 
pública. “Vamos tra-
balhar duro para es-
tabilizar as fi nanças 
em 2017 para, de-
pois, Jaboticabal vol-
tar a crescer. Vamos 
começar cortando 

cargos de confi ança; 
renegociando con-
tratos, extinguindo 
secretarias. A arre-
cadação está caindo 
mas, com pulso fi r-
me, vamos conseguir 
reverter este quadro, 
como já fi zemos em 
2005”, lembra o pre-
feito eleito, que aler-
ta, “o cenário do Bra-
sil hoje é mais grave. 
Estamos montando 
um pacote de ações 
para recuperar Jabo-
ticabal”.

Primeiros passos 

– O atendimento na 
saúde, o combate às 
drogas e a geração 
de emprego terão 
atenção especial. “A 
prioridade é deixar a 
cidade limpa, tapar 
buracos, melhorar 
atendimento na saú-
de e na UPA. Vamos 
cuidar com mais cari-
nho das pessoas que 
fi cam na marginal, 
investir no combate 
às drogas. 
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Abstenção aumentou 36% nos últimos 
oito anos, em Jaboticabal

O alto número de 
abstenções - não 
comparecimento do 
eleitorado às urnas – 
nas eleições de Jabo-
ticabal tem chamado 
a atenção. Se compa-
rado à eleição deste 
ano com a de 2008, 
houve um aumento 
de 36,19% na ausên-
cia do eleitor.

Segundo dados do 
Tribunal Superior Elei-
toral, Jaboticabal pos-

Ausência do eleitorado neste ano é maior que a média nacional
sui hoje 53.746 eleito-
res, mas 13.944 não 
compareceram às ur-
nas no último domin-
go (2), o que represen-
ta 25,94% do total.

O desinteresse da 
população tem au-
mentado e pode ser 
percebido com o 
passar dos anos. Em 
2008, 8.897 não vo-
taram. Quatro anos 
depois esse número 
saltou para 11.083. 

Aumento em todo o 
Brasil

O aumento no nú-
mero de abstenções 
não é só em Jabotica-
bal. Segundo o TSE, 
17,6% do eleitorado 
se absteve a votar em 
todo o Brasil. O dado 
é o maior já registra-
do em primeiros tur-
nos das eleições mu-
nicipais desde 2000.

Leia + Pág. 7

“A minha bandeira são os animais, mas agora serei 
responsável por trabalhar por uma cidade inteira”

O comerciante Ednei 
Valêncio, de 36 anos, 
entrou para a história 
da política de Jaboti-
cabal ao ser eleito ve-
reador com o segundo 
maior número de vo-
tos. No último domingo 
(2), ele obteve 2.457 vo-
tos e “fez o impossível” 

ao garantir uma vaga 
no Legislativo num par-
tido sem coligação.

 À frente do Abrigo 
São Lázaro, que pos-
sui mais de 200 ca-
chorros resgatados 
das ruas, Ednei teve 
como grande trunfo 
para vencer a eleição 

a causa animal. Em ja-
neiro, quando assumi-
rá o mandato, ele terá 
a missão de fazer mais 
pela causa que defen-
de e ainda provar que 
não é apenas o verea-
dor dos cachorros.

“Eu investi meu tempo explicando para elas que é 
possível fazer uma política diferente”

Com 409 votos, 
Dona Cidinha (PRB) 
foi a única mulher 
eleita para a pró-
xima legislatura, 
em Jaboticabal. 
Em sua terceira 
candidatura, ela 
precisou de muita 
conversa para con-
vencer pessoas de-
sacreditadas a dar 

mais um voto de 
confiança à políti-
ca.

Casada e mãe de 
três filhos, Cidinha 
é servidora apo-
sentada da Unesp, 
onde teve o gosto 
pela política des-
pertado ao ouvir 
conversas sobre o 
assunto no depar-

tamento em que 
trabalhava. Agora, 
ela pretende fazer 
de seu mandato a 
voz da população e 
ser a mudança que 
pregou nas ruas.
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FIQUE SABENDO

mília, esse que cuida de 
tudo, da economia, ele cha-
ma despotes. Ele é o dés-
pota. É por isso que quan-
do os gregos inventam a 
política, a primeira coisa 
que eles fazem é seguir o 
espaço privado da família 
despótica. O pai de família 
e a mãe é a mesma coisa. 
Isso que nós entendemos 
que é o pai, a mãe e os fi-
lhos, e que tem que acres-
centar avô e avó, tio e tia, 
primo e prima, isso é uma 
invenção do capitalismo, 
no final do século XVIII, 
durante o século XIX. En-
tão tem data esse tipo de 
família, chamada família 
conjugal. Como a família 
restrita tem quase menos 
de dois séculos, um século 
e pouco. É recentíssimo. É 
por isso que é um assunto 
divertido os caras fazem 

No Outubro Rosa Pet, Agener União e UNESP 
promovem campanha gratuita de prevenção ao câncer 

de mama em animais de companhia em Jaboticabal

A Agener União e a 
UNESP de Jaboticabal pro-
movem a II Campanha 
de Prevenção ao Câncer 
de Mama em Animais de 
Companhia nos dias 08 e 
09 de outubro. As ações 
fazem parte do Outubro 
Rosa Pet, uma campanha 
de conscientização e pre-
venção da doença, que é a 
que mais acomete as cade-
las e é o terceiro tipo mais 
comum nas gatas.

 “As cadelas com faixa 
etária entre sete e 12 anos 
e as gatas com idade entre 
10 e 12 anos são as mais 
predispostas ao desenvol-
vimento dessa neoplasia”, 
afi rma dr. Andrigo Barbo-

za de Nardi, professor do 
Departamento de Clíni-
ca e Cirurgia Veterinária 
da UNESP de Jaboticabal. 
Segundo ele, as raças ca-
ninas mais acometidas 
pela doença são poodle, 
dachshund, yorkshire ter-
rier, maltês, cocker spa-
niel, pastor alemão, boxer, 
pointer, Fox terrier e sem 
raça defi nida; já as gatas 
siamesas são as mais afe-
tadas.

 A população poderá le-
var seus animais de esti-
mação para uma avaliação 
gratuita durante a campa-
nha. “A visita frequente 
ao médico veterinário, 
que fará um exame físico 

minucioso, e a castração 
precoce são as melhores 
medidas para prevenir a 
doença”, afi rma Fernanda 
Cioff etti Marques, gerente 
de Marketing da Agener 
União, divisão veterinária 
da União Química Farma-
cêutica.

 II Campanha de Preven-
ção ao Câncer de Mama

em Animais de Compa-
nhia

 Jaboticabal
Dia 08/10
Local: Praça Nove de Ju-

lho, das 9h às 17h
Dia 09/10
Local: Praça Ernesto 

Poli, das 8h às 12h
Eventos gratuitos

Sala de Educadores discute Jogos 
no Processo de Aprendizagem

Para gerar debates e 
encontros entre profi s-
sionais da área da edu-
cação, acontece este 
mês, em Jaboticabal, 
o Sala de Educadores. 
Agendado para 14 de 
outubro, às 19h30, o 
encontro é promovido 
pelo Senac e tem como 
proposta refl etir sobre 
a colaboração e o espa-
ço de troca na apren-
dizagem, ampliando o 
olhar do educador so-
bre a prática do profi s-
sional.

Esta edição terá como 
tema Jogos no Proces-
so de Aprendizagem, 
a fi m de abordar como 
as atividades lúdicas 
contribuem para o de-
senvolvimento da cria-
tividade, iniciativa e 
capacidade crítica dos 
alunos. A palestra será 
ministrada por Erica 
Stamato, especialista 
em psicopedagogia ins-
titucional e no desen-
volvimento de jogos e 
atividades pedagógicas.  

“O processo de apren-
dizagem aprimora seus 
métodos de ensino 
constantemente, com 
o objetivo de melhorar 
a educação como um 
todo. Um desses mé-
todos é o lúdico, que 
está contribuindo para 
o aprendizado dos alu-

Promovido pelo 
Senac Jaboticabal, 
evento gratuito já 
está com inscrições 
abertas

nos”, explica André 
Mendonça, gerente em 
exercício do Senac Ja-
boticabal.

Para incentivar a 
aprendizagem com au-
tonomia, a escolha for-
mativa e a conexão com 
o mercado e o mundo, 
promovendo o Jeito 
Senac de Educar, o pú-
blico é convidado a 
participar ativamente 
do encontro, trazendo  
observações, dúvidas e 
contribuições. 

O evento percorrerá 
25 unidades do Senac 
São Paulo até dezem-
bro. Para conferir a 
programação completa 
e se inscrever, acesse 

o Portal Senac: www.
sp.senac.br/jabotica-
bal. Outras informações 
pessoalmente na unida-
de ou pelo telefone (16) 
3209-2800.

Serviço:
Sala de Educadores
Data: sexta-feira, 14 

de outubro
Horário: das 19h30 às 

21h30 
Local: Senac Jabotica-

bal
Endereço: Rua 24 de 

Maio, 831 – Centro
Inscrições: www.

sp.senac.br/jaboticabal
Gratuito
Visita virtual à uni-

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

AREA Jaboticabal promove palestra 
sobre segurança no trabalho

No último dia 28, foi 
realizada nas dependên-
cias da AREA (Associação 
Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agrônomia 
de Jaboticabal), palestra 
sobre “Gestão de sistema 
de segurança no trabalho 
para acidente zero e de-
mais componentes”.

Este evento foi organi-
zado pela AREA, contou 
com o apoio da Mútua e do 
CREA-SP e teve a presença 
de profi ssionais da área 
de Segurança no Trabalho, 
associados, empresários 
e a turma de Segurança 
do Trabalho do SENAC. Na 
ocasião, foram abordadas 
as ferramentas de preven-
ção, capacitação, gestão, 
fi scalização e indicadores 
de gestão do sistema.

“Gostaria de agradecer 
a todos os envolvidos no 
sucesso desta palestra, 
como o Engenheiro Me-
cânico e de Segurança do 
Trabalho, Perito Judicial/
Criminal, Geraldo Cascal-
di Junior, e os palestrantes 
Ernesto Matheus, Técnico 
Segurança/Acadêmico En-
genharia de Segurança; 

Flavio Pagliuso, Técnico 
Segurança/Acadêmico En-
genharia; Gustavo Mello, 
Técnico Segurança/Aca-
dêmico Engenharia; Rafa-
el Augusto, Técnico Segu-
rança e Victor Carnevalli, 
Técnico Segurança/Aca-
dêmico Direito”, fi nalizou 
o Presidente da AREA, Pe-
dro Alessandro Iughetti.

1º Sarau Literário
“Brincando com as Palavras”

E.M.E.B. “PauloFreire”
Data : 10/10/2016
Horário: 19:00hs                
Projeto de Leitura  & Es-

crita Profª Maria Sueli
Programação:
1º Momento - Exposição 

dos Conceitos (Palavra, 
Poema, Poesia) Alunos:  
Jeniff er 8º A, Leonardo 7º 
A e Jhennifer 7º A;

2º Momento - Declama-
ção do Poema “Cada um 
do seu Jeito”, de Elias José 
Aluno: Alexandre 9º C;

3º Momento  - Poema 
“Toque” de Ulisses Tava-
res, Interação com o pú-
blico - Aluno: Cléber 8º C;

4º Momento - Poema 
“Cuidado” (Bruxa) de Ser-
gio Capareli - Aluna: Ága-
tha 7º A;

5º Momento - Poema 
“Ingenuidade” (Romance)  
de Elias José Aluno: Rafa-

el Rufi no 9º C - Música: de 
Janeiro a Janeiro;

6º Momento - Poema 
“Dentro do Livro” (Impor-
tância do Livro) de Ricar-
do Azevedo - Alunos 8º A, 
7ºA e 7ºC;

7º Momento - Poema 
“Tem Tudo haver” (Fala do 
Livro) de Elias José - Alu-
nas: Giovanna 7º A  e Ana 
Carolina 7º A;

8º Momento -  Poema 
“Espelho” de Roseana Mur-
ra - Aluna: Isabele 8º C;

 9º Momento – A Baila-
rina, de Cecília Meireles 
- Alunas: Bianca 7º A e Me-
lissa 7º A;

 10º Momento - “Sem Sa-
ída”, de Ulisses Tavares - 
Aluno: Jhemerton 7º A;

 11º Momento - “Canto 
de Natal” (Deus Criador) 
de Manoel Bandeira - Alu-
nos: Laisa 8º B, Juliano 

8ºB, Fábio 8º A;
 12º Momento - “Ou isto 

ou aquilo”, de Cecília Mei-
reles - Aluna: Jhennifer 7º 
A - Coreografi a Larissa, 
Giovana, Ana Carolina, 
Ágatha, Bárbara e Laryssa;

 13º Momento - “Masca-
rados”, de Cora Coralina  - 
Aluno: Rafael Rufi no 9º C;

 14º Momento - Música“ 
- Fico assim  sem Você” - 
Aluno: Hiago 9º A (com 
Violão);

15º Momento - Poema 
- “Receita para Espantar a 
Tristeza”, de Roseane Mur-
ray - Aluna: Laryssa 7ºA.

 Encerramento
 16º Momento - Música 

“A palavra tem poder”,  de 
Fernanda Brum - Juliana 
8º C, Isabeli 8º C, Fernan-
da 7º C Juliana 8º D, Aga-
tha 7º A, Melissa 7ºA, e 
Eloisa 8º A.



SÁBADO, 08 DE OUTUBRO DE 2016 3
Diminuir os juros para crescer

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

DOS DOIS LADOS DA VIDA

É “altamente provável” 
que o Brasil reduza sua taxa 
básica de juros ainda neste 
mês. A afi rmação é do pró-
prio ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, e traz 
ânimo para os investidores, 
alento aos desempregados 
e confi ança para o País no 
mercado internacional.

nistro da Fazenda é apoiada 
em uma perspectiva de que-
da da infl ação.

Esta queda da infl ação e 
a manutenção da taxa Selic 
equivalem a um aumento da 
taxa real de juros, um ab-
surdo no quadro de reces-
são que vivemos.

Medida pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), a infl a-
ção pode ser menor do que 
se previa, ainda bem. Isso 
já foi observado no mês de 
agosto, quando o custo de 
vida do povo brasileiro di-
minuiu 0,9%.

A previsão da taxa anual, 
pela terceira semana con-
secutiva, pela mediana das 
estimativas de cerca de 100 
instituições foi revista para 
baixo, desta vez de 7,25% 
para 7,23%. Há um mês, 
esperava-se que o IPCA fe-

na e desencarna, diante das 
provas, sofrendo atribuições 
diferentes, de acordo com 
as diretrizes tomadas antes 
de voltar ao corpo, nas ca-
minhadas longas e nas pe-
regrinações pelos mundos 
de diferentes pontuações de 
EVOLUÇÃO.

A VIDA ETERNA DO ESPÍ-
RITO

A vida nos reserva muitas 
surpresas, onde tudo acon-
tece entre o bem e o mal. 
Sentimos as presenças dos 
desencarnados que nos fa-
zem visitas, para darem seus 
testemunhos de que vivem e 
estão num mundo de apren-
dizado e de uma separação 
provisória, de um para outro 
mundo, de uma vida para ou-
tra. Mas as ligações estão vi-
vidas pelo amor eterno, onde 
o coração fala mais alto e 
nos leva a vivenciar o perdão 
com humildade, renunciar os 
desacordos com a vida eter-
na do espírito. Caminhamos 
abraçados na fé no amor, nos 
sonhos da esperança, bem 
perto da humildade. 

LIÇOES EVANGÉLICAS DA 

A taxa básica de juros é 
a Selic - Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia -, 
índice pelo qual as taxas de 
juros cobradas pelos ban-
cos no Brasil se balizam. Por 
isso, com uma redução na 
Selic, observa-se um efeito 
cascata de queda dos diver-
sos outros juros praticados 
em nossa economia.

Parece evidente que a in-
fl ação que vivemos não é 
uma “infl ação de demanda”. 
Portanto, não se imagina 
uma retomada da infl ação 
pelo crescimento da ativi-
dade econômica.

É delicado alterar a Se-
lic, não é algo a ser feito 
sem planejamento, análise 
e olhar os cenários futuros. 
A Selic é o principal instru-
mento usado pelo Banco 
Central para controlar a in-
fl ação. A afi rmação do mi-

A vida sofre modifi cações 
e reparos com o decorrer 
das atuações que o espírito 
encarnado precisa usar: os 
recursos necessários para 
desenvolver um trabalho 
diante das ações e reações. 
Jesus é o caminho a verdade 
e a vida, que nos leva a vi-
vermos conscientes da nossa 
responsabilidade.

A ESCALA NA EVOLUÇÃO
Através das reencarna-

ções, o nosso espírito con-
densa-se em vários planos, 
para evoluir e crescer es-
piritualmente. A passagem 
se realiza de um plano para 
outro, onde o espírito encar-

chasse o ano em 7,34% de 
alta.

Uma queda que fi ca ainda 
melhor amparada com o ce-
nário propício à aprovação 
por parte do Congresso Na-
cional das medidas fi scais 
do Governo Federal. Menor 
infl ação e mais disciplina 
nos gastos públicos resul-
tam em condições para pra-
ticar juros menores.

A principal medida é a 
aprovação da PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional) 
241/2016, que limita os 
gastos do governo nos pró-
ximos 20 anos. É a sinaliza-
ção de uma política fi scal 
séria e bem planejada, um 
indicador de que o Brasil 
quer organizar sua econo-
mia.

Se aprovada, o governo 
poderá fixar limite indivi-
dualizado para a despesa 

BOA NOVA
Importantes em nossas vi-

das, para construirmos um 
mundo melhor, nos levando 
a caminhos de glória, onde 
as modifi cações se operam 
em busca de uma melhoria 
na junção de atividades, de-
correntes de um tempo de 
trabalho, num esforço de 
entender, de onde viemos, o 
que estamos fazendo no mo-
mento e para onde vamos. É 
o tempo na caminhada, que 
DEUS nos dá os meios para 
a sobrevivência material e 
espiritual, onde é importan-
te darmos o devido valor na 
vida. O EVANGELHO dos ensi-
namentos de JESUS, dos tra-
balhadores da última hora, 
da terceira revelação, como 
ciência, fi losofi a e religião. O 
ESPIRITISMO veio trazer no-
vos ensinamentos. 

O BOM APROVEITAMENTO 
DO TEMPO

Precisa ser levado em con-
sideração pelos encarnados, 
que, se fortalecendo por 
energias trazidas da nature-
za, para realizarem trabalhos 
a curto e a longo prazo, com 

primária total. Isso signi-
fica que congelará o valor 
estipulado do orçamento 
do ano de 2016, apenas re-
ajustando-o de acordo com 
a inflação. Significa ainda 
uma menor necessidade de 
ajuste nos impostos, ali-
viando o bolso da popula-
ção.

Com esta limitação das 
despesas, o controle fi scal 
do Governo Federal passa a 
auxiliar o Banco Central (BC) 
a ter espaço para reduzir a 
taxa de juros. A aprovação 
da PEC é fundamental para 
o Brasil mostrar que seu 
lado fi scal vai bem, atrain-
do investimentos, gerando 
empregos e aquecendo a 
economia.

Em uma realidade tão de-
licada como a da economia 
brasileira, é preciso que o 
crescimento seja retoma-

INFÂNCIA

Pr. Anastácio Martins

Quem é que não teve uma 
infância? Claro que todos ti-
veram, alguns tiveram uma 
infância boa, outros talvez 
não, mas creio que todos 
passaram por ela de uma 
forma ou de outra. Alguns 
trabalhando, outros brincan-

de nós, e é por isso que de-
vemos obedecê-Lo em tudo 
e sempre seguir a sua dire-
ção. O Senhor Jesus também 
teve uma infância, apesar da 
bíblia não falar muito como 
era, mas podemos ver que Ele 
aproveitou o máximo. José 
era o seu pai de criação, ele 
era carpinteiro e com certeza 
O ensinou como trabalhar de 
carpinteiro. Jesus aprendeu 
perfeitamente. Jesus deve ter 
passado a maior parte do seu 
tempo com José. Jesus era um 
menino e tinha coisas de me-
nino, porque Ele veio como 
homem e não como Deus. 
Quando os seus pais O leva-

do, enfi m cada um tem a sua 
história para contar. Se você 
conseguiu passar por ela, 
lembre-se que você é um so-
brevivente e venceu todos os 
obstáculos, e hoje você pode 
compartilhar as suas experi-
ências, seja ela boa ou não, 
mas vale a pena lembrar que 
o Senhor teu Deus esteve com 
você o tempo todo, mesmo 
você não O conhecendo, Ele 
sempre te livrou de todos os 
perigos e te guardou, duran-
te a sua caminhada. Ele nun-
ca te abandonou em nenhum 
momento. Ele está com você 
o tempo todo. Deus tem um 
plano especial para cada um 

ram para Jerusalém para a 
Festa da Páscoa, para adorar a 
Deus, Jesus estava com doze 
anos de idade, e acompanhou 
seus pais para a festa, con-
forme o costume. Depois que 
terminou a comemoração, 
eles tomaram o caminho de 
volta para casa, mas o meni-
no Jesus fi cou para trás, em 
Jerusalém. Seus pais não no-
taram a falta Dele. Eles pen-
savam que estivesse com os 
amigos entre os outros via-
jantes. Mas quando notaram 
sua falta, começaram a pro-
curá-lo alí. Três dias depois, 
eles fi nalmente o acharam. 
Ele estava no templo, senta-

do entre os mestres da Lei, 
discutindo com eles ques-
tões profundas, e deixando 
todo mundo admirado com 
o seu entendimento e com 
as suas respostas. Seus pais 
não sabiam nem o que pensar 
quando O viram sentado alí 
tão calmamente, “Filho”!, 
Disse-lhe a sua mãe. Por 
que você fez isso conos-
co? Eu e seu pai estávamos 
desesperados, procurando 
você por toda a parte. Mas 
por que estavam me pro-
curando? Não sabiam que 
Eu deveria estar na casa do 
Meu Pai? Porém eles não in-
tenderam, o que Ele quis di-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

zer. Então Jesus voltou para 
Nazaré, e era obediente à 
eles. Sua mãe, porém, guar-
dava todas estas coisas no 
coração. Assim Jesus cres-
cia em sabedoria e estatu-
ra e era amado por Deus e 
pelos homens (Lucas 2: 39). 
Jesus é o nosso exemplo! 
Esta é a minha oração. Ca-
tedral do Povo de Deus. Av. 
Benjamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com                                

do. Que sejam gerados em-
pregos para os mais de 12 
milhões de desempregados. 
Isso inclui investimentos, 
que necessitam de um ce-
nário propício a eles. Este 
cenário favorável se dá em 
um país fi scalmente seguro, 
que não precisa se apoiar na 
alta de juros para controlar 
sua infl ação.

Após as incertezas polí-
ticas de antes e durante o 
processo de impeachment 
da ex-presidente Dilma 
Rousseff , que impediam 
perspectivas econômicas, é 
hora das certezas. É hora de 
o Banco Central confi ar no 
ajuste fi scal do Governo Fe-
deral para baixar os juros.

É hora de o Executivo e o 
Legislativo federais aprova-
rem a PEC para oferecer as 
condições reais para o Bra-
sil voltar a crescer.

Naquele tempo, disse Je-
sus aos Seus discípulos: 
“Sede misericordiosos, como 
também o vosso Pai é miseri-
cordioso. Não julgueis e não 
sereis julgados; não conde-
neis e não sereis condena-
dos; perdoai, e sereis per-

 Monsenhor Jonas Abib

Antes de julgar, lembre-se de ser misericordioso

Precisamos ter 
um coração mais 
misericordioso

compromissos a desempe-
nhar no tempo eterno do vi-
ver, com princípios básicos 
da evangelização, das religi-
ões que se espalham pelos 
mundos da EVOLUÇÃO PLA-
NETÁRIA.

A difi culdade que encon-
tramos, quer estarmos num 
plano de alto ou baixo grau 
de EVOLUÇÃO, é a ignorân-
cia que nos acompanha, as 
dores e sofrimentos que se 
alinham como provas e ex-
piações. Cabe a todos nós, 
encarnados e desencarna-
dos, irmos de encontro com 
as transformações que se 
operam com o tempo das 
razoes, dos deveres a serem 
cumpridos, dentro das leis 
de DEUS. As reações nascem 
com as necessidades de cada 
um, abandonando os vícios, 
o egoísmo, a raiva, o ódio e 
o apego exagerado dos bens 
terrenos. Tudo tem que ser 
modifi cado. A humildade é 
o remédio certo para curar 
o orgulho. A caridade é o ca-
minho a seguir, porque fora 
dela não há salvação.

“Pro grego, o pai de fa-
mília, esse que cuida de 
tudo, da economia, ele cha-
ma despotes. Ele é o dés-
pota. É por isso que quan-
do os gregos inventam a 
política, a primeira coisa 
que eles fazem é seguir o 
espaço privado da família 
despótica. O pai de família 
e a mãe é a mesma coisa. 
Isso que nós entendemos 
que é o pai, a mãe e os fi-
lhos, e que tem que acres-
centar avô e avó, tio e tia, 
primo e prima, isso é uma 
invenção do capitalismo, 
no final do século XVIII, 
durante o século XIX. En-
tão tem data esse tipo de 
família, chamada família 
conjugal. Como a família 
restrita tem quase menos 
de dois séculos, um século 
e pouco. É recentíssimo. É 
por isso que é um assunto 
divertido os caras fazem 

Percival Puggina

JÁ QUE FALARAM EM BESTAS
barulho defendendo a fa-
mília como uma instituição 
natural, eterna. Sabe, são 
umas bestas”. (Esse trecho 
da palestra da socióloga 
Marilena Chauí a estudan-
tes do Colégio Oswald de 
Andrade, em SP, pode ser 
assistido aqui).

É tão descosturada a fala 
da socióloga petista que 
fica difícil entender várias 
coisas: 1ª) como uma esco-
la convida uma pessoa tão 
leviana e enredada em con-
ceitos para fazer palestras 
a adolescentes; 2ª) como a 
academia brasileira chegou 
a nível tão ínfimo na capa-
cidade de expressão; 3ª) 
que diabo, mesmo, foi isso 
que ela disse?

No entanto, assim como 
não sei exatamente o que 
ela disse nesse português 
inepto, eu sei onde ela quer 
chegar. Chauí repetiu, mui-

to mal, um discurso mar-
xista concebido para abalar 
os fundamentos da institui-
ção familiar, condição in-
dispensável para construir 
a prevalência do Estado so-
bre tudo e todos. Os países 
comunistas debilitam a fa-
mília a ponto de estimular 
os filhos a denunciarem os 
pais por conduta antirre-
volucionária. (Na Coreia do 
Norte ainda hoje é assim, 
conforme descrito por Shin 
Dong-hyuk no impressio-
nante best-seller mundial 
“Fuga do Campo 14”).

No meu livro “Cuba, 
a tragédia da utopia” há 
bons relatos, também, so-
bre os esforços publicitá-
rios da revolução cubana 
no sentido de superar essa 
restrição das famílias ao 
comunismo. Como muitas 
estavam cientes e informa-
das sobre o que acontecia 

a esse respeito na URSS, o 
governo se obrigou a uma 
insistente campanha para 
afirmar que não faria exa-
tamente aquilo que estava 
fazendo ao separar os fi-
lhos dos pais em “projetos 
educacionais”.

Assim, quando se con-
sidera a relação umbilical 
entre o PT e sua socióloga, 
quando se tem presente o 
verdadeiro baião de dois 
que ela e o partido dan-
çam na mesma cadência 
ideológica, percebe-se a 
coerência entre o discurso 
da uspiana e a prática dos 
companheiros alçados a 
posições de influência na 
nomenclatura do Estado. 
Afinal, em que momento 
se pôde observar sinal de 
valorização da instituição 
familiar nas práticas pe-
dagógicas dos sucessivos 
governos petistas? Onde a 

família conjugal mereceu 
zelo e teve respeito a res-
ponsabilidade dos pais na 
formação moral dos filhos?

Na cabeça dos que se 
habituaram a manejar as 
peças no tabuleiro da edu-
cação brasileira, os pais 
de família são déspotas. 
Quem, como eu, defen-
de a instituição familiar 
é uma besta. E quem pro-
tege os filhos do suposto 
despotismo paterno é um 
libertador. Em tal delírio, 
caberia ao Estado a genero-
sa e democrática tarefa de 
prover liberdade e justiça. 
Quando os aparelhos insta-
lados no sistema de ensino 
perderam parte de seu po-
der de mando, os agentes 
da revolução surtaram de 
vez. Só alguém muito besta 
dirá que não precisa acau-
telar-se em relação a essas 
ideias, indivíduos e organi-

doados. Dai e vos será dado. 
Uma boa medida, calcada, 
sacudida, transbordante será 
colocada no vosso colo; por-
que com a mesma medida 
com que medirdes os outros, 
vós também sereis medidos” 
(Lc 6,36-38).

Veja bem: o Senhor está 
sendo muito claro conosco 
neste dia! Colaboremos com 
Ele, sendo canal da Sua mi-
sericórdia para com aqueles 
que encontrarmos nesta jor-
nada.

Busquemos ver além da-
quilo que aparenta ser e 
procuremos contemplar no 
outro a obra de Deus! Ele é 
o nosso único juiz. Nele en-
contramos a solução para to-
das as coisas.

Antes de julgar, procure 
saber o que Deus quer lhe 
ensinar com a situação em 
questão. Não se esqueça de 
que estamos sempre apren-
dendo algo novo!

Seu irmão,

zações.
* Percival Puggina (71), 

membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é 
arquiteto, empresário e 
escritor e titular do site 
www.puggina.org, colu-
nista de Zero Hora e de 
dezenas de jornais e sites 
no país. Autor de Crôni-
cas contra o totalitarismo; 
Cuba, a tragédia da utopia; 
Pombas e Gaviões; A toma-
da do Brasil. integrante do 
grupo Pensar+.

 PROFESSOR BENÊ

 “CRESCEI E MULTIPLICAI-VOS”

Este é o ponto mais alto 
do mandato divino no mo-

mento da criação do ser 
humano, criado à imagem 
e semelhança divina! Fo-
mos criados “parceiros” 
de DEUS na propagação 
da vida e na perfeição do 
universo! “Crescei e multi-
plicai-vos engloba existên-
cia e consciência de parti-
cipação na construção do 
mundo.

Isto importa tomar cons-
ciência da participação na 
qualidade da ação divina, 

como selo: TUDO ERA BOM 
E NECESSÁRIO PARA O PLE-
NO DESENVOLVIMENTO DO 
UNIVERSO!

De início tudo parecia 
confuso (“caos”), mas DEUS 
confi ou ao ser humano a 
responsabilidade do de-
senvolvimento de sua di-
vina ação. Assim, surgiu o 
ÉDEN!

O ser humano, entre-
tanto transformou essa 
“riqueza”  em natureza de-

teriorada, distorceu as re-
lações fraternas com seus 
semelhantes, construindo 
caminhos fratricidas que 
promovem destruição, 
como na parábola de CAIM 
X ABEL.

Fraternidade foi deterio-
rada em exploração, rivali-
dade, competição e morte.

 Infelizmente tudo isto  
permanece em nossos dias, 
nas desordens  sociais que 
tanto lamentamos.

USINA SANTA ADÉLIA S/A, torna público que recebeu da CE-
TESB a Renovação da Licença de Operação N° 52002023, válida 
até 30/09/2018, para Adubos Químicos para uso Agrícola e Domés-
tico; fabricação de, sito à RODOVIA SP 326, KM 343,5, S/N, FAB. 
FERTILIZANTES, ZONA RURAL, Jaboticabal/SP.
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“A minha bandeira são os animais, mas agora serei 
responsável por trabalhar por uma cidade inteira”

Por Alexandre Rocha
O comerciante Ednei 

Valêncio, de 36 anos, 
entrou para a história 
da política de Jabo-
ticabal ao ser eleito 
vereador com o se-
gundo maior número 
de votos. No último 
domingo (2), ele obte-
ve 2.457 votos e “fez 
o impossível” ao ga-
rantir uma vaga no Le-
gislativo num partido 
sem coligação.

 À frente do Abrigo 
São Lázaro, que possui 
mais de 200 cachorros 
resgatados das ruas, 
Ednei teve como gran-
de trunfo para vencer 
a eleição a causa ani-
mal. Em janeiro, quan-
do assumirá o manda-
to, ele terá a missão de 
fazer mais pela causa 
que defende e ainda 

provar que não é ape-
nas o vereador dos ca-
chorros.

Confira a entrevista 
que o Jornal A GAZETA 
fez com o candidato 
eleito.

Hoje você é o se-
gundo vereador 
eleito com maior vo-
tação na história de 
Jaboticabal. Você es-
perava essa votação 
expressiva?

Olhando a política 
estadual e federal, a 
gente sempre perce-
beu que as pessoas que 
trabalham nessa área 
(defesa animal) tinham 
uma votação expressi-
va. Mas eu achava que 
teria entre mil e 1.200 
votos. Foi uma surpre-
sa muito grande.

O que o jabotica-
balense pode espe-

rar de seu mandato?
A minha bandeira 

são os animais, mas 
agora serei responsá-
vel por trabalhar por 
uma cidade inteira. 
Minha ideia é fazer vá-
rios projetos também 
no setor de emprego, 
esporte e outros. Aon-
de eu puder entrar eu 
vou ajudar.

O trabalho em prol 
da defesa animal foi 
determinante para 
sua vitória?

Com certeza. A vo-
tação que eu tive de-
ve-se ao trabalho que 
eu tenho há 12 anos à 
frente do Abrigo São 
Lázaro. Ao longo do 
tempo as pessoas vi-
ram nosso amor e cari-
nho para tratar com os 
animais e reconhece-
ram. Acho também que 

a população cansou 
dessa política ruim 
que é a nossa, onde 
se pensa apenas em 
si. Então foi a chance 
de dar oportunidade a 
quem já trabalha sem 
estar ganhando nada 
financeiramente, pelo 
contrário, conto com 
a ajuda de parceiros, 
mas boa parte eu colo-
co do meu bolso.

Como ajudar ainda 
mais a causa animal 
como vereador?

Primeiro firmar 
parcerias com várias 
ONGs do município, 
tentar castrar o maior 
número possível de 
animais, implantar 
uma guarda para fis-
calizar maus tratos e 
abandono e trabalhar 
em cima da posse res-
ponsável. Quero bus-

car junto ao Governo 
do Estado um Castra-
móvel e verbas para 
montar um hospital 
veterinário.

Como será o seu 
posicionamento na 
Câmara em relação 
ao prefeito Hori? 

Eu não apoiei o Hori 
na campanha por op-

ção do nosso grupo 
de candidatos. Mas 
eu já conversei com 
ele e deixei bem claro 
que estou à disposição 
para trabalhar com ele 
e ajudar a cidade. O 
que precisar de mim 
estarei apoiando o 
Hori e espero que ele 
me apoie também.

“Eu investi meu tempo explicando para elas que é 
possível fazer uma política diferente”

Por Alexandre Rocha
Com 409 votos, 

Dona Cidinha (PRB) 
foi a única mulher 
eleita para a próxima 
legislatura, em Jaboti-
cabal. Em sua terceira 
candidatura, ela pre-
cisou de muita con-
versa para convencer 
pessoas desacredi-
tadas a dar mais um 
voto de confiança à 
política.

Casada e mãe de 
três filhos, Cidinha é 
servidora aposentada 
da Unesp, onde teve 
o gosto pela política 
despertado ao ouvir 

conversas sobre o as-
sunto no departamen-
to em que trabalhava. 
Agora, ela pretende fa-
zer de seu mandato a 
voz da população e ser 
a mudança que pregou 
nas ruas. 

Confira a entrevista 
que o Jornal A GAZETA 
fez com a candidata 
eleita.

Por que a senhora 
acredita que foi elei-
ta?

Acredito que foi a 
maneira de conscienti-
zar as pessoas de que 
tudo é possível e nem 
tudo está perdido. As 

pessoas estão muito 
desacreditadas com 
a política. Eu investi 
meu tempo explicando 
para elas que é possí-
vel fazer uma política 
diferente. Conversan-
do, sem pressa, pen-
sei que se conseguisse 
abrir a visão de uma 
família eu conquista-
ria o vizinho de cima e 
o de baixo.

O que o jabotica-
balense pode espe-
rar de seu manda-
to?

Estarei pronta para 
atender e ouvir to-
dos, pois sozinha 
ninguém faz nada. 
Vou lutar com todas 
as forças para trazer 
melhorias, principal-
mente nos setores 
de Trabalho e Saúde, 
onde ouvi mais recla-
mações. Vou atuar em 
outras áreas também, 
mas acredito que, no 
momento, Jaboticabal 
grita por socorro pela 
melhora na Saúde. 
Falta remédio, equi-
pamentos e agentes 
para realizar exames.

Como a senhora 
pretende ser a mu-
dança que todos es-
peram?

A mudança tem que 
ser no geral e precisa 
começar pelo nosso mu-
nicípio. Acredito que ha-
verá uma mudança mui-
to grande nessa nova 
jornada política. Mas, 
primeiro, a população 
precisa abrir a visão, 
saber de seus direitos e 
não ter medo de cobrar. 
Todos os vereadores 
eleitos foram escolhi-
dos pela população, por 
isso ela precisa buscar 
os resultados. Os mora-
dores dos bairros, por 
exemplo, precisam tra-
zer os problemas para 

nós tentarmos resolver. 
Como a senhora 

encara a responsabi-
lidade de ser a única 
mulher eleita?

 A mulher, normal-
mente, já tem um ob-
jetivo, que é vencer. E 
isso vem de mim tam-
bém. Vencer fazendo o 
certo. Passei por mui-
tas difi culdades, criei 
minhas irmãs após 
perder meus pais em 
um período de um 
ano e eu consegui lu-
tando, trabalhando na 
roça antes de entrar na 
Unesp. É possível viver 
uma vida digna e en-
trar em qualquer lugar 
sem baixar a cabeça 
para ninguém. Essa é a 

riqueza que eu tenho.
Na campanha, a se-

nhora apoiou outro 
candidato a prefei-
to. Como será o seu 
posicionamento na 
Câmara em relação 
ao prefeito eleito 
Hori? 

Na política não tem 
que haver diferença, 
mas união. Não deve-
ria existir oposição, 
e sim todos estarem 
juntos para trocar 
ideias e fazer o melhor 
por Jaboticabal. Gos-
to muito do prefeito 
eleito, tenho bom rela-
cionamento e acredito 
que ele vai fazer um 
bom trabalho, surpre-
endendo a população.

�

 

    EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO 

11ª. ASSEMBLEIA  GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 O presidente da UNIMED DE JABOTICABAL COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, usando das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os 

cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no 

próximo dia 24/10/2016 (vinte e quatro de outubro de dois mil e dezesseis), no Espaço Viver 

Bem, à Avenida Clotilde Verri, número 700, Nova Jaboticabal, nesta cidade de Jaboticabal, às 

17 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em 

condições de votar; às 18 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um 

dos cooperados em condições de votar; ou às 19 horas em terceira e última convocação com a 

presença de no mínimo de 10 (dez) cooperados presentes e em condições de votar,  para 

deliberarem e votarem sobre o seguinte : 

 

ORDEM DO DIA: 

 

1) Ratificação do registro nº 59411/96-0, perante a Junta Comercial do Estado de São 

Paulo, referente ao registro da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 

07 de março de 1.996, tendo como endereço da sede a Avenida Carlos Berchieri, 791, 

em Jaboticabal-SP.; 

2) Alteração do Estatuto Social, a fim de inserir no artigo primeiro, letra “a”, o atual 

endereço de sua sede. 

Observação: Para efeito de quórum, o número de cooperados em condições de votar são de 48 

(quarenta e oito). 

                                      

Jaboticabal, 06 de outubro de 2016. 

 

 

                                       DR. LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ 

              -   Presidente --   

 

ESCOLAS COMUNICAM 
AUSÊNCIA DE ESTUDANTES

Com o crescente au-
mento da criminalidade 
e tráfi co de drogas, o de-
putado estadual proto-
colou na Assembleia Le-
gislativa o Projeto de Lei 
603/2016, que tem como 
objetivo dar mais segu-
rança e tranquilidade aos 
pais dos alunos da rede 
pública estadual. 

A matéria obriga o Es-
tado de São Paulo a avi-
sar os pais sobre a falta 
dos filhos nas unidades 
escolares. O texto do 
projeto indica que “to-
das as unidades deve-
rão manter atualizados 
os dados cadastrais dos 
alunos e familiares de-
les. Constatada a ausên-
cia, no prazo máximo 
de duas horas, a família 
deverá ser informada, 
visando a adoção de me-
didas garantidoras de 
segurança e a integri-
dade física do aluno. A 
comunicação deverá ser 

feita através de telefone 
ou redes sociais. Aque-
la que for mais efetiva 
para localizar o respon-
sável pelo aluno. 

O Projeto de Lei já está 
em pauta e será, nos pró-
ximos dias, analisado nas 
Comissões Permanentes da 
ALESP pertinentes ao tema. 

PALAVRA DEPUTADO 

LÉO OLIVEIRA:
“Nosso objetivo é ofere-

cer mais segurança e tran-
quilidade aos pais quanto 
a integridade dos fi lhos 
estudantes. Infelizmente 
há muitos casos onde o 
tráfi co de drogas assedia 
nossos jovens nas por-
tas das próprias escolas. 
Todo o cuidado é pouco”.
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Ednei Valencio ELEITO/PR           2454
Pretto Cabeleireiro ELEITO/PPS         1226
Beto Ariki ELEITO/PSL          1175
Wilsinho Locutor ELEITO/PSB         1116
Samuel Cunha ELEITO/PSDB  902
Luis Carlos Fernandes ELEITO/PSC 842
Carmo Jorge Reino ELEITO/PSB  762
Daniel Rodrigues ELEITO/PSC  686
Dr. Edu Fenerich ELEITO/PPS  682
Pepa Servidone ELEITO/PPS  681
João Bassi ELEITO/PEN   447
Paulo Henrique Advogado ELEITO/PEN 441
Dona Cidinha ELEITA/PRB   409
Gilberto de Faria/PSD    762
Rubinho Gama/PTB    639
Professor João Roberto/PT   583
João Marques/PPS    573
Dr. Mauro Cenço/PSDB    536
Dra Andrea Delegada/PP   518
Roberto Raymundo/PSC   515
Professor Aureo/PV    474
Profª Paula Faria/PT    443
Val Barbieri/PPS     435
Zé Cabeleireiro/PSC    433
Serginho Ramos/PSB    368
Carlinhos Santiago/PPS    356
Ronaldo Bolognezzi/PTC   354
Dr. João Martins/PSC    344
Antonio Alves - Ceará/PRB   305
Valdenir Bonatti/PSC    297
Adriano da Internação/PSC   292
Edison Silva/PSC     290
Flavio Palamite/PPS    275
Carlota/PT      266
Dr. Netto Mendonça/PSL   260
Natan Barbeiro/PRB    258
Mauricio China/PEN    251
Didi do Stéfani/PEN    248
Saulo Caetano/PSC    242
Sargento Pires/PEN    238
João Neto/PEN     238
Mario Burita/PRB     224
Márcia/PMB     223
Paulo Roberto Ardisson/PRB   222
Pedro Zanni/PEN     216
Mandi Serralheiro/PEN    215
Dr. Luciano de Carvalho/PSL   207
Carlinhos Homem/PTC    200
Paulinho da Ambulância/PTN   184
Sidney - Magal/PRB    179
Ronaldinho/PEN     177
Professora Paula Cunha/PEN   176
Valmir Guardia/PTN    173
Elias Negrete/PSDB    171
Bia Campana/PPS     167
Lurdinha Turcato/PPS    157
Ka Sargi (carminha)/PSC   152
Rosimeire Proença/PRB    152
Bedim do Supermercado/PEN   151
Pastorelli/PPS     141
Pedro do Pastel/PTN    140
Ricardo Leite/PTC    140
Antenor Brasil/PTB    127
Wiliam Henrique/PT    127
Gustavo da Farmacia/PHS   126

Anderson da Farmacia/PEN   125
Roberto da Mabefrio/PR   124
Toninho Gas/PR     123
Nilson da Farmacia/PTC   120
João Luis/PEN     120
Lucas Cenoura/PSB    117
Lutti/PPS      116
Samuel da Ambulância/PMB   116
Keleu do Esporte/PSB    116
Marcelo Felix (garça)/PT   116
Zezinho do Lanche/PEN    114
Pinta Roxa/PROS     113
Dr. João Ricardo Advogado/PSC  111
Acacio do Supermercado/PRB   108
Kersten/PSD     108
Prof. Adriano Fonseca/PT   106
Joseane Balestrieiro Ciolino/PRB  104
Professor Piff ão/PV    102
Zé Branco/PRB     102
João Pinelli/PR     101
Curisco/PRB     99
Silvia Vianna/PR     96
Taty Marteloni/DEM    96
Cristina Bellodi/PSC    94
Ricardo Miciano/PTB    92
Claudio Fioresi/PMDB    90
Marcia do Restaurante da Usina/PMDB 90
Henrique Tel/PRTB    89
Ivomar Cavagna/PPS    88
Meu Querido do Espetinho/PSL  84
Enfermeira Alexandra/PPS   83
Coco/PSB      81
Pedro Lessi/PR     80
Valdirene Oliveira/DEM    78
Xavier/PR      77
Japa/PPS      76
André Caraschi/PR    75
Joãozinho - Roquinho/PDT   74
Missionaria Carina Marques/PR  74
Katiuscia de Souza/PR    72
Ricardo Kendi/PSC    72
Daniel Garcia/PPS    68
Regina Torres/PT     68
Edgard Amoroso/PEN    67
Peixe/PRB      66
Zanza/PSD      66
Márcia Sacco/PSDB    65
Ricardo da Clinica/PPS    65
Renata Rossi/PEN    64
Revolti/PPS     64
Rettondin/PR     63
Miguel Bahia/PRB    63
Maria Cappatto/PEN    63
Vera Peniel/PTC     63
Mendonça/PSB     63
Fernando Rodrigues/PRTB   63
Marcio Natareli/PHS    63
Claudia Educadora/PEN    62
José Augusto (j.a.)/PSL    60
Renata Belluci/PEN    57
Aurélia/PROS     57
Sueli Rocha/PR     55
Cristieli da Habitação/PTC   54
Tadeu Paraquedista/PROS   53
Marta Oliveira (martinha)/PT   53

Paulo Mota/PTB     52
Ribamar Bezerra/PTN    51
Amelinha Sabino/PMB    51
Bel da Enfermagem/PSB    51
Rodrigo de Vitto/PTC    49
Maria Carla/PTB     47
Teresa do Paleta/PTN    45
Rosa Visitadora/PRB    45
Paulo Penariol - Menotti /PR   43
Durvalino Rissi/PV    43
Juca Campi/PSDB    43
Luiz Rinhel/PSDB    40
Ana Paula Perillo/PSD    40
Deise Mendes/PSDB    39
Fernanda Giz/PT     37
Dirce Santos/PEN     36
Helia Michelin/PEN    35
Ildefonso/PDT     34
Pastor Wagner Clarindo/PR   33
Perrone/PTB     32
Bertolo/PROS     31
Lui Pintor/PR     30
Tiba Som/PRB     30
Josué Silva/PR     28
Francine Corredora/PHS   28
Cidinha Teles/PTB    27
Fernando/PHS     27
Simone Muller/PMB    26
Marcos Eletricista/PDT    25
Adalberto Lemos/PTN    25
Moyses Junior/PTN    24
Sidnei Armindo/PR    24
Dagoberto/PRTB     23
Mika/PHS      23
Robson Costa/PSD    22
Ana Claudia Miranda/PSC   21
Alexandre Pereira/PHS    21
Marina Trinca/PR     20
Nicinho Pipoqueiro/PR    20
Jakão Tapeceiro/PT    20
Alessandra Santos/PMDB   19
Professor Gilmar/PRTB    19
Sonia Souza/PR     18
Alessandro de Camargo /PSD   17
Wilson Guerreiro/PSD    17
Professor Rubens/PSDB    15
Cesar Mafra/PTC     15
Tião do Bar/PROS    15
Marisilvia/PPS     14
Ricardo/PT     14
Dj Mike/PMDB     13
Beth Chácara Mandala/PV   11
Professor Origenes/PSB    11
Ana Paula Bolos/PROS    11
Maria Mendes (pici)/PV    10
Norma Perassoli Xavier/PSB   08
Regina Frentista/PTN    05
Desiree/PTN     03
Eva/PSL      03
Sheila Marinho/PTC    00
Lucilena/PRTB     00
Angelica Fernandes/PRB   00
Glaucia Carla/PROS    00

Fonte: TSE

Ednei Valencio

Pretto Cabeleireiro Beto Ariki Wilsinho Locutor Samuel Cunha Luis Carlos Fernandes Carmo Jorge Reino

Daniel Rodrigues Dr. Edu Fenerich Pepa Servidone João Bassi Paulo Henrique Advogado Dona Cidinha

CONFIRA OS VEREADORES 
ELEITOS E A VOTAÇÃO

DOS DEMAIS CANDIDATOS
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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

OXIQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA., torna público que re-
quereu na CETESB a Renovação de Licença Operação para De-
fensivos Agrícolas, n.e., fabricação de, sito à Rua Minervino de 
Campos Pedroso, nº 13, Parque Industrial Carlos Tonanni/Jaboti-
cabal/SP. 

ÓTIMA OPORTUNIDADE
VENDE-SE DVDs E BLURAY

2.000 DVDs variados seminovos na faixa de R$ 10,00
800 BLURAY variados seminovos a R$ 15,00

Contato Vieira: (16) 3202-3133

A Ibitiuva Bioenergética S/A, CNPJ 09.541.336/0001-36, 

torna público que recebeu da Companhia Estadual do Estado 

de São Paulo - CETESB - a Renovação da Licença de Operação 

LO nº 52000884 da Usina Termelétrica Ibitiuva Bioenergética, 

sito à Fazenda Piratininga, s/nº, CEP 14750-000, Município de 

Pitangueiras/SP. 

A Vivo informa que devido a rompimento na rede de cabo metálico da operadora, alguns 

telefones fixos da localidade de Taquaral tiveram seu funcionamento prejudicado no 

dia 22/09/2016 das 12h12 às 17h22 do dia 23/09/2016. Assim que houve a ocorrência 

a empresa enviou equipes especializadas ao local que recuperaram o lance de cabo 

danificado.

Comunicado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CRE-
DORES

Processo Digital nº: 1001565-26.2016.8.26.0291
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falên-

cia
Requerente: Antônio Carlos Marchiori - Empresário Individual e outro
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CRE-

DORES - Recuperação Judicial de Antônio Carlos Marchiori - Empresário 
Individual e Rita de Cássia Turco Marchiori -Empresaria Individual, Proc. 
nº 1001565-26.2016.8.26.0291. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, 
do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea Schiavo, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER que, pelo presente edital, fi cam convoca-
dos todos os credores dos requerentes Antônio Carlos Marchiori - Empre-
sário Individual e Rita de Cássia Turco Marchiori -Empresaria Individual, 
Proc. nº 1001565-26.2016.8.26.0291, para comparecerem e se reunirem 
em Assembleia, a ser realizada no seguinte local: Sindicato dos Trabalha-
dores de Transportes Rodoviários de Jaboticabal, sito na Rua Juca Quito, 
nº 711, Centro, Jaboticabal-SP, Cep. 14870-260, no próximo dia 04 de no-
vembro de 2016, às 13:00 horas, em primeira convocação, ocasião em que 
a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais 
da metade dos créditos de cada classe computados pelo valor e, caso não 
haja quorum nesta ocasião, fi cam desde já convocados os credores para a 
Assembleia, em segunda convocação, a ser realizada no mesmo local e 
hora, no dia 17 de novembro de 2016, a qual será instalada com a presença 
de qualquer número de credores. A Assembleia ora convocada tem como 
objeto a deliberação pelos credores sobre as seguintes ordens do dia: a) 
instalação da assembleia; b) aprovação, rejeição ou modifi cação do Plano 
de Recuperação Judicial apresentado pelo devedor; c) decisão pela insta-
lação e eleição dos membros do Comitê de Credores; e d) demais assuntos 
de interesse dos credores e da Recuperanda. Os credores poderão obter 
cópia do Plano de Recuperação a ser submetido à deliberação da Assem-
bleia, no 2º Ofício de Justiça da Comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, localizado na Praça do Café, s/nº, bairro Aparecida, Cep. 14.870-
901 - Jaboticabal-SP., telefone (16) 3203-3211 - ramal 210 - e-mail: ja-
botic2@tjsp.jus.br e, ainda, mediante prévia solicitação, no escritório do 
administrador judicial Dr. Jorge Toshihiko Uwada, OAB nº 59.453/SP, à 
Rua Tabatinguera, 140, 6º andar, conj. 609 e Rua Conde do Pinhal nº 8, 7º 
andar, conj. 73, Liberdade, horário comercial, São Paulo-SP., email: jor-
geuwada@uol.com.br e vanderleimasson@terra.com.br, tels.: (11) 3107-
3604 / 3105-1963 / 3104-0863. Para se fazerem representar na referida 
Assembleia por mandatário ou representante legal, os credores deverão 
cumprir o disposto no art. 37, § 4º, da Lei 11.101/05, entregando ao ad-
ministrador judicial acima indicado até 24 horas antes da data prevista na 
presente convocação, documentação hábil que comprove seus poderes ou 
a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o docu-
mento, exceto se a representação dos credores trabalhistas se fi zer pelo 
sindicato, o que se regerá pelo descrito no artigo 37, parágrafos 5º e 6º in-
ciso I da Lei 11.101/2005, com prazo de 10 (dez) dias antes da assembleia 
para protocolo da relação de associados que pretenda representar e demais 
documentos previstos em lei. Será o presente edital, por extrato, publicado 
e afi xado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de

Jaboticabal, aos 03 de outubro de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 

LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

   LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
  1º Leilão: 20 de outubro de 2016 às 14:00 h
2º Leilão: 21 de outubro de 2016 às 14:00 h

Local dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta  -  Guarulhos - SP

APARTAMENTOS COM ÁREAS PRIVATIVAS DIVERSAS - JABOTICABAL - SP
Para conhecimento dos interessados será realizado licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, por intermédio do Leiloeiro Oficial Moacir De Santi, regularmente 

matriculado na junta comercial do Estado de São Paulo sob o nº 315, com escritório na Av. Brasil, 478 – Jd. Paulista/SP, para alienação dos imóveis recebidos em garantia, 

nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, pela maior oferta a partir do lance mínimo, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, conforme Edital 

em resumo publicado na imprensa, regendo-se a presente licitação pelas disposições legais vigentes, em especial os Decretos nº 21.981/32, bem como pela Lei 9.514/97 

e condições estabelecidas neste Edital e demais condições que estão no catálogo que será distribuído no leilão e através do site do leiloeiro www.sodresantoro.com.br.

• Lote 09 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco F, Apartamento 44, 
localizado no 4º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.228 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 1.03.0446.00008.02.06.020. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 83.392,00
• Lote 10 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 100, Bloco A, Apartamento 33, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.361 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 1.03.0446.00015.02.01.014. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 77.573,36 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 82.352,86
• Lote 11 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco D, Apartamento 12, 
localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 44,730m², área comum de 8,405m² encerrando com uma área total de 53,135m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.294 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00022.02.01.006. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 56.645,82 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 54.517,47
• Lote 12 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco A, Apartamento 34, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.126 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00008.02.01.015. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 78.104,77
• Lote 13 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 300, Bloco D, Apartamento 43, 
localizado no 4º Pavimento do Condomínio do Lote 01, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 44,730m², área comum de 8,405m² encerrando com uma área total de 53,135m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.188 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00008.02.04.019. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 56.645,82 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 59.550,03
• Lote 14 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 33, 
localizado no 3º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.342 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.015. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 -  Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 79.312,55
• Lote 15 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 14, 
localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno 
e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.335 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.008. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 79.293,65
• Lote 16 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, Apartamento 01, 
localizado no térreo do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e Comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma área total de 74,544m² do terreno e demais 
coisas do uso comum. Matrícula nº 43.328 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca 
de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.001. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 81.788,50
• Lote 17 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 200, Bloco F, 
Apartamento 12, localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 02, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma 
área total de 74,544m² do terreno e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.333 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00024.02.01.006. Ocupado. 

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 79.452,77 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 76.573,43
• Lote 18 - Jaboticabal - SP - Um Apartamento, na Rua Doutora Leonor Sanches Louzada e Santos, nº 100, Bloco B, 
Apartamento 14, localizado no 1º Pavimento do Condomínio do Lote 03, do Conjunto Habitacional Jaboticabal D, Município e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, com área privativa de 65,340m², área comum de 9,204m² encerrando com uma 
área total de 74,544m² do terreno e demais coisas do uso comum. Matrícula nº 43.374 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal / SP. Contribuinte: 01.03.0446.00025.02.01.008. Ocupado.

Lance Mínimo para o 1º leilão: R$ 77.573,36 - Lance Mínimo para o 2º leilão: R$ 78.606,33
FORMA DE PAGAMENTO À VISTA MAIS 5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO - Os imóveis arrematados no primeiro leilão 
terão o 2° leilão automaticamente prejudicado 
Para mais informações www.sodresantoro.com.br - tel.: (11) 2464-6464 -  Moacir De Santi - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 315

Procura-se vendedor de cosméticos 
profi ssionais com experiência. 

Favor encaminhar currículo para:

santabeldade@gmail.com

JURLEI SAPIENCI-ME torna público que requereu na CETESB 
a Renovação da Licença de Operação para  Fabricação de Produ-
tos de Marmoraria, sito à Rua Tiradentes Nº 651, Fundos, Centro, 
Pitangueiras-SP

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

Deus na sua infi ni-
ta bondade, colocou 
asas no pássaro para 

ele voar e contemplar 
o azul do céu e as ma-
ravilhas lá do alto. Co-
locou barbatanas no 
peixe para ele explo-
rar todas as belezas 
do mar.  Colocou você 
na minha vida para 
que todo dia possa fi -
car maravilhado com 
a beleza que carrega 
dentro do seu cora-
ção e todas as manhãs 
poder dizer te amo 
e como é bom viver 
para te amar.

Ooo, vichi, vichi, vi-
chee!!! 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRE-
TORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CON-
SELHO PATRIMONIAL DA CASA DE ESTUDOS 
ESPÍRITAS CHICO XAVIER.

 
                        A Casa de Estudos Espíritas Chico Xa-

vier, com sede nesta cidade, na Av. Dr. Fontes, nº 665 
– Bairro X – Jaboticabal/SP – CEP:14870-620, através 
de sua Diretoria Executiva, devidamente representa-
da por seu Presidente Sr. (a) EDUARDO CHIERON, 
CONVOCA através do presente edital, todos os asso-
ciados efetivos em pleno gozo de seus direitos, para 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sua 
sede, às 20:00 horas, do dia 18 de Novembro de 2016, 
com a seguinte ordem do dia:

1- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Patrimonial.

2- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer 
na Secretaria da C.E.E.C. XAVIER até 20 (vinte) dias 
antes da eleição, que se realizará dentre as chapas de-
vidamente inscritas e homologadas pela comissão elei-
toral. 

3- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira 
convocação às 20 horas, com a presença da maioria dos 
associados e, em segunda convocação, com qualquer 
número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum 
especial. Jaboticabal, 03 de Outubro de 2.016. 

a.) A  Diretoria
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Abstenção aumentou 36% nos últimos 
oito anos, em Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
O alto número de abstenções - não comparecimento do eleitorado às ur-

nas – nas eleições de Jaboticabal tem chamado a atenção. Se comparado à 
eleição deste ano com a de 2008, houve um aumento de 36,19% na ausência 
do eleitor.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, Jaboticabal possui hoje 
53.746 eleitores, mas 13.944 não compareceram às urnas no último domin-
go (2), o que representa 25,94% do total.

O desinteresse da população tem aumentado e pode ser percebido com 
o passar dos anos. Em 2008, 8.897 não votaram. Quatro anos depois esse 
número saltou para 11.083. 

Aumento em todo o Brasil
O aumento no número de abstenções não é só em Jaboticabal. Segundo 

o TSE, 17,6% do eleitorado se absteve a votar em todo o Brasil. O dado é 
o maior já registrado em primeiros turnos das eleições municipais desde 
2000.

Câmara de Jaboticabal terá 
8 caras novas em 2017

O eleitorado jaboticabalense foi às urnas no último domingo (2) escolher o 
candidato a vereador de sua confi ança e contribuir com a formação da Câma-
ra Municipal para 2017. Com a divulgação dos votos no começo da noite, o 
que se viu foi uma renovação de 76,92% dos escolhidos. Apenas três, de um 
total de 13 vereadores da atual composição, continuarão no próximo ano.

Wilsinho Locutor (PSB) com 1.116 votos, Carmo Jorge Reino (PSB) com 762 
votos e Dr. Edu Fenerich (PPS) com 682 votos foram reeleitos e receberão os 
novos colegas, sendo que oito são novatos. 

Ednei Valêncio (PR) foi o mais votado, com 2.454 votos. Já o segundo na 
preferência do eleitor foi Preto Cabeleireiro (PPS), com 1.226 votos. Beto 
Ariki (PSL) com 1.175 votos, Samuel Cunha (PSDB) com 902 e Luis Carlos 
Fernandes (PSC) 842 votos também garantiram cadeira na Câmara. 

Fecham a lista de novatos Daniel Rodrigues (PSC) com 686 votos, Paulo 
Henrique Advogado (PEN) com 441 e Dona Cidinha (PRB) com 409 votos.

Nem tão caras novas assim 
Pepa Servidone (PPS) com 681 votos e João Bassi (PEN) com a preferência 

de 447 eleitores voltam à Câmara após já terem ocupado o cargo em elei-
ções anteriores.

Ausência do eleitorado neste ano é maior que a média nacional

Hori se reúne com especialistas e de! ne 
medidas para recuperar Jaboticabal

O prefeito eleito José 
Carlos Hori (PPS) já co-
meçou a trabalhar para 
colocar a casa em or-
dem. Jaboticabal sofre 
com atrasos no paga-
mento de fornecedo-
res e falhas estruturais 
graves, na saúde e in-
fraestrutura. A dívida 
a curto prazo não pára 
de subir e deve chegar 
a R$ 60 milhões até o 
fi nal do ano. Hori se 
reuniu, na quinta-feira 
(06), com economistas 
e especialistas em ges-
tão pública para defi -
nir medidas imediatas 
para cessar a sangria 
nas contas da prefeitu-
ra.

Para a equipe, a situ-
ação fi nanceira é bas-
tante grave. Hori pro-
mete cortes drásticos 
na máquina pública. 
“Vamos trabalhar duro 
para estabilizar as fi -
nanças em 2017 para, 
depois, Jaboticabal vol-

Prefeito aposta na experiência e prepara pacote de ações 
econômicas para os primeiros dias de governo

tar a crescer. Vamos co-
meçar cortando cargos 
de confi ança; renego-
ciando contratos, ex-
tinguindo secretarias. 
A arrecadação está 
caindo mas, com pulso 
fi rme, vamos conseguir 
reverter este quadro, 
como já fi zemos em 
2005”, lembra o prefei-
to eleito, que alerta, “o 
cenário do Brasil hoje 
é mais grave. Estamos 
montando um pacote 
de ações para recupe-
rar Jaboticabal”.

Primeiros passos – O 
atendimento na saúde, 
o combate às drogas e 
a geração de emprego 
terão atenção especial. 
“A prioridade é dei-
xar a cidade limpa, ta-
par buracos, melhorar 
atendimento na saúde 
e na UPA. Vamos cui-
dar com mais carinho 
das pessoas que fi cam 
na marginal, investir 
no combate às drogas 

e equilibrar as contas”, 
explica o prefeito, que 
completa, “a partir de 
2018 Jaboticabal esta-
rá mais forte e vamos 
iniciar a retomada de 
projetos importantes, 
como as EMECs, entre-
ga de uniformes esco-
lares. Antes é preciso 
muita responsabilida-
de para fazer os cortes 
que Jaboticabal preci-
sa”.

R$ 60 milhões em dí-
vidas a curto prazo

Em maio, o Jornal A 
GAZETA apurou a dí-
vida da Prefeitura de 
Jaboticabal, apontada 
pelo Tribunal de Con-
tas do Estado - TCE. A 
dívida já não era novi-
dade, tanto que o pró-
prio Tribunal de Contas 
“puxou as orelhas” do 
prefeito Raul Girio por 
cinco vezes seguidas e, 
mesmo assim, ele au-
mentou em 302% a dí-
vida a longo prazo da 

prefeitura, que passou 
para R$ 350 milhões.

Vitória no domingo
Hori foi eleito no úl-

timo domingo (2) com 
36,85% da preferência 
dos eleitores, totalizan-
do 12.923 votos. Pro-
fessor Emerson (PEN) 
foi o segundo com 
12.647, Junior De Vitto 
(PSB) fi cou em terceiro 
com 6.264, seguido por 
Renata Assirati (PSDB) 
1.745 e Mirian Baccarin 
(PT), com 1.488 votos.

ESPECIAL ELEIÇÕES 2016

Os 13 candidatos eleitos somam 11.823 votos de um total de 35.897, o 
que representa 32,93% dos votos válidos.

CURIOSIDADE: Beto Ariki e Samuel Cunha foram eleitos 
na primeira eleição que disputaram. Ariki tem 39 anos, 
é advogado e conhecido pela sua atuação na Associação 
Nipo Brasileira. Cunha tem 34 anos, é formado em Edu-
cação Física e foi presidente da Fundação de Amparo ao 
Esporte (FAE) no governo atual.

Legislativo fi cará cinco 
anos mais novo

Com os 10 novos nomes no próximo ano, a Câmara de Jaboticabal fi cará 
cinco anos mais jovem. Isso porque a média de idade dos vereadores, que 
este ano é de 52 anos, passará a 47 com a nova composição.

Quatro vereadores eleitos estão na faixa dos 30 anos, enquanto três são 
mais experientes e ocupavam a casa dos 60 anos. O mais novo é Samuel 
Cunha, com 34 anos. Já o mais experiente é João Bassi, com 61 anos, seis 
meses mais velho que o atual presidente da Casa, Dr. Edu Fenerich.

Confi ra a idade de cada candidato eleito:
Ednei Valêncio (PR) – 36 anos

Preto Cabeleireiro (PPS) – 43 anos
Beto Ariki (PSL) – 39 anos

Wilsinho Locutor (PSB) – 53 anos
Samuel Cunha (PSDB) – 34 anos

Luis Carlos Fernandes (PSC) – 53 anos
Carmo Jorge Reino (PSB) – 53 anos
Daniel Rodrigues (PSC) – 35 anos
Dr. Edu Fenerich (PPS) – 61 anos 
Pepa Servidone (PPS) – 50 anos

João Bassi (PEN) – 61 anos
Paulo Henrique Advogado (PEN) – 41 anos

Dona Cidinha (PRB) – 60 anos 

Candidatos na última eleição dobram número de 
votos para ocupar vaga no Legislativo em 2017

Seis candidatos eleitos mais que dobraram seus votos se comparado às 
eleições de 2012. Naquela oportunidade, Preto Cabeleireiro, Ednei Valêncio, 
Daniel Rodrigues, Luis Carlos Fernandes, Paulo Henrique Advogado e Dona 
Cidinha obtiveram um total de 2.436 votos.

No último domingo, eles conseguiram uma votação 59,78% maior, alcan-
çando um total de 6.058 votos. 

      
      2012  2016
Preto Cabeleireiro         691  1.226
Luis Carlos Fernandes          335     842
Daniel Rodrigues           399     686
Paulo Henrique           289     441
Dona Cidinha           238     409
Ednei Valêncio           484  2.454
TOTAL     2.436  6.058
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