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Saiba quem são os candidatos a
prefeitos e vices de Jaboticabal
O ex-prefeito Hori poderá ter sua candidatura impugnada
Em 02 de outubro de 2016, teremos elei- pág.02 e 03
ções municipais, e 5 candidatos estão concorrendo a sucessão do prefeito Raul José
Silva Gírio (PSDB), que não disputará a reeleição. Este será um pleito diferente, já que
duas mulheres estão no páreo, a ex-secretária da saúde Renata Assirati (PSDB) e a
ex-vereadora Mirian Baccarin (PT).
Na sexta-feira, 05/08, o ex-prefeito Hori teria registrado sua candidatura no Cartório
Eleitoral, porém já existe comentários que
sua impugnação será pedida por partidos
políticos ou membros deles.
Lembrando que, alguns perfis de candidatos nos foram enviados por eles mesmos, o
que não reflete necessariamente a opinião
do Jornal.
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Saiba quem são os candidatos a
prefeitos e vices de Jaboticabal
O ex-prefeito
Hori poderá ter
sua candidatura
impugnada
Em 02 de outubro de
2016, teremos eleições municipais, e 5 candidatos estão concorrendo a sucessão
do prefeito Raul José Silva
Gírio (PSDB), que não disputará a reeleição. Este será
um pleito diferente, já que
duas mulheres estão no páreo, a ex-secretária da saúde Renata Assirati (PSDB)
e a ex-vereadora Mirian
Baccarin (PT).
Na sexta-feira, 05/08, o
ex-prefeito Hori teria registrado sua candidatura no
Cartório Eleitoral, porém
já existe comentários que
sua impugnação será pedida por partidos políticos ou
membros deles.
Lembrando que, alguns
perfis de candidatos nos
foram enviados por eles
mesmos, o que não reflete
necessariamente a opinião
do Jornal.
BENEDITO DE VITTO JUNIOR (PSB)

E/D – Junior De Vitto e Dr. Nechar

Natural de Jaboticabal,
nasceu em 11 de maio de
1972. De infância humilde, iniciou sua carreira
profissional muito cedo,
ainda na adolescência, tendo trabalhado na área de
contabilidade, fotografia,
música, autopeças, soldas
e esportes, com passagens
pelo Jaboticabal Atlético,
onde teve a oportunidade
de acompanhar o cotidiano
tanto da equipe profissional
quanto das categorias de
base, o que lhe rendeu experiência profissional, despertando, cada vez mais, o
seu interesse não só pelo
futebol, como pelo esporte
como um todo, transformando-se em uma de suas
atuais áreas de atuação política. Em 2002 tornou-se
empresário, apostando na
sua vocação empreendedora. É casado com Izilda
Nacarato De Vitto desde
1996, com quem tem dois
filhos: Beatriz, de 19 anos e
Matheus, de três anos. Em
2012, elegeu-se vereador,
sendo um dos parlamentares mais atuantes, com presença marcante em todos os
bairros da cidade e sempre
se posicionando contra projetos que visavam aumento
de tributos e subsídios de
agentes políticos. Durante
o período em que esteve na
Câmara Municipal sempre
pautou seu mandato pelos
valores éticos, pela coerência e, sobretudo, respeito à
população. Em 2014, lançou-se candidato a deputado estadual, obtendo votos
em 121 municípios paulistas e maciça votação em
Jaboticabal, uma demonstração de reconhecimento
ao seu trabalho como vereador. No final de julho

de 2016 licenciou-se do
mandato na Câmara de Vereadores, lançando-se oficialmente como candidato
a Prefeito de Jaboticabal.
Seu Vice é Sérgio Antônio
Nechar, médico oncologista da UNIMED/Hospital e
Maternidade Santa Isabel.
Como deputado o (Dr. Nechar), foi o que mais aprovou Emendas para trazer
dinheiro para obras importantes em Jaboticabal. Dentre as quais a UPA (Unidade de Pronto Atendimento),
o Anel Viário, a creche da
Sanbra “Dra. Zilda Arns”
no bairro Ponte Seca para
150 crianças, inaugurada
em 31/03/2016, Unidade de
Saúde da Mulher, Revitalização da Praça Dom Assis,
Recursos para materiais da
saúde, Ciclo Via e Pista de
Cooper do Bairro Colina
Verde, Centro de Eventos
do Bairro Santa Luzia, Verba para Entidades Filantrópicas - ABC DOWN e Recanto Menina, e muitos outros. Lembrando que entre
os candidatos a deputados
federais Dr. Nechar foi o
mais bem votado em Jaboticabal.
A coligação PSB, PRB,
PHS, PTC, PMB, PTN,
PDT, PROS e SOLIDARIEDADE, terá 64 candidatos a vereadores.
RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI (PSDB)

Renata Assirati e Sergio Campi

Conheça os perfis dos candidatos contados por eles
mesmos.
A candidata do PSDB à
prefeitura de Jaboticabal
nas próximas eleições de
02 de outubro de 2016, é
Renata Assirati. Ela é sempre lembrada pela condução eficiente da Secretaria
de Saúde em meio a tantas
dificuldades, e pela expressiva votação que conquistou nas eleições municipais
de 2012, quando concorreu
como vice-prefeita.
Renata Aparecida Roncaglio Assirati, nasceu em
Barretos, mas é de família
de Jaboticabal e possui,
com orgulho, o Título de
Cidadã Jaboticabalense, cidade onde mora há quase de
20 anos.
Filha de um militar e de
uma dona de casa, tem outras duas irmãs. É casada
com Carlos César Assirati,
Cirurgião Dentista, e não
tem filhos. Sua sensibilidade em relação à necessidade do próximo a levou
à profissão de Enfermeira.
Ela é formada pela Faculdade de Educação São Luís e
fez parte da primeira turma
de Enfermagem. Tem especialização em Enfermagem
do Trabalho, pela Cruzeiro
do Sul – Barretos/SP, especialização em Prevenção
e Controle de Infecção em
Serviços de Saúde, pela
USP – Ribeirão Preto/SP.
Sua atuação profissional

inclui quase oito anos como
Coordenadora de Enfermagem do Hospital São Marcos, de Jaboticabal, conduzindo cerca de 50 funcionários; como Enfermeira
Responsável da CCIH; e
Enfermeira
Responsável
pelo Curso de Gestante.
A experiência na administração pública foi construída na Prefeitura de
Jaboticabal, na gestão de
Raul Gírio, a partir de 2013,
como Chefe de Gabinete.
Após um ano, assumiu a
pasta da Secretaria de Saúde, realizando um trabalho
intenso e eficaz de reorganização e implementação
de práticas de eficiência de
atendimento à população.
Por exigência da Lei Eleitoral, Renata Assirati deixou
a Secretaria de Saúde em
abril deste ano.
Politicamente, o perfil
verdadeiro e ativo a levou,
rapidamente a conquistas
importantes. Em 2009, colaborou na campanha para
deputado; em 2012, agradou em cheio as expectativas da população como
candidata a vice-prefeita. A
larga votação surpreendeu
analistas políticos e historiadores. Diante da confiança depositada nela pelos
eleitores naquela ocasião,
costuma avaliar: “Nós não
perdemos as eleições. Nós
só não ganhamos!”
Filiou- se ao PSDB, no
ano de 2013, e agora inicia
a jornada para estar à frente
do município, já munida de
experiência em lidar com
dificuldades e diversidades,
mas com a certeza de que
pode renovar as esperanças
e a condução política da cidade.
Seu Vice é Sergio Aparecido Campi, nasceu em
Jaboticabal, sendo trineto
do fundador da cidade, João
Pinto Ferreira. Estudou até
o Colegial em Jaboticabal,
sendo que na mesma época Formou-se professor de
música. Em São Paulo fez
parte da Escola de Estudos
Avançados de piano, da renomada concertista Magdalena Tagliaferro. Foi professor de Línguas Latinas
no Mosteiro de São Bento,
em SP. Formou-se em Direito pela Universidade de
São Paulo- a USP, na Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco. Advogado
atuante na cidade por mais
de 30 anos. Foi advogado
da Associação Comercial
e Industrial de Jaboticabal
por mais de 30 anos. Foi
Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil- 6ª
Subsecção, e hoje faz parte
dos Colégio de Presidentes da OAB/SP. É irmão do
Desembargador Eduardo
Henrique Campi e do Artista Plástico Sylvio Antônio Campi. É casado com a
Advogada Lúcia Maria Lebre e tem um filho, Sergio
Leonardo Campi. Tomou
a decisão de participar do
pleito, como vice-prefeito,
no intuito de poder dar sua
contribuição e sua experiência para o desenvolvimento da cidade visando a
melhoria de condições dos
cidadãos.

A coligação PSDB, PV e
PSD terá 26 candidatos a
vereadores
MIRIAN NOGUEIRA RODRIGUES ALVES BACCARIN (PT)

E/D – Nelson Barbieri e Mirian Baccarin

Conheça os perfis dos candidatos contados por eles
mesmos.
Venho de uma família numerosa e muito trabalhadora e tenho 11 irmãos. Sou
filha de José Brasil e Maria
Rita. Sou casada com José
Giacomo Baccarin há 36
anos, de cuja união fomos
agraciados com cinco filhos, Mariana, Maria Clara,
Pedro, Cíntia Maria e Vinícius. Temos dois netos, Sofia e Vicente.
Resido em Jaboticabal
desde que ingressei na faculdade em 1976 e tenho
muito orgulho de nossa
cidade. Aqui fui acolhida
com muito carinho pelos
moradores da cidade desde
que cheguei. Hoje me sinto
como filha desta terra por
mim querida como terra
mãe e a tenho como nossa
querida cidade das rosas e
da música.
Sou formada pela UNESP
de Jaboticabal em Engenharia Agronômica em Julho de
1979. Fiz Mestrado na área
de fruticultura e cultura de
tecidos na ESALQ de Piracicaba. Fui professora no
Colégio Agrícola de Franca. Posteriormente, prestei
concurso no Poder Judiciário e trabalho no Fórum de
Jaboticabal há 30 anos. Lá
tenho grandes amigos.
Tive oportunidade de ter
uma ótima experiência administrativa, durante dois
anos, no Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional – CONSEA, o
que me permitiu ter acesso
à execução de várias políticas públicas direcionadas
especialmente à população
mais empobrecida. Fui eleita Vereadora à Câmara Municipal de Jaboticabal e esta
experiência me possibilitou
um bom conhecimento da
tramitação de leis e normas públicas. Presidi por
quatro anos o Fundo Social
de Solidariedade de Jaboticabal na administração de
meu esposo José Giacomo
Baccarin, de quem tenho
um grande apoio à minha
candidatura. Pretendo fazer uma administração que
seja tão excelente como
foi a dele, aprimorando os
serviços de nosso SAAEJ,
investindo em água, saúde
e educação de forma dinâmica e eficiente, como até
hoje é lembrada a administração de meu esposo. Um
dos marcos de meu trabalho, enquanto Presidente
do Fundo Social de Solidariedade, foi a fundação do
grupo “Lazer na 3ª Idade”,
que até hoje proporciona
aos nossos queridos idosos
a atenção e o carinho que
merecem, após uma vida

toda dedicada ao trabalho
e bem estar de nossa cidade. Sou preocupada com
questões sociais e tenho
profunda vontade de fazer
e servir as pessoas de uma
maneira geral. Tenho grande interesse em dialogar
sempre com a população,
comparecendo aos bairros
e realizando reuniões de orçamento participativo, nas
quais as melhorias necessárias para cada região de
nossa cidade seriam discutidas e aprovadas pelos moradores. Tenho ainda muita
preocupação com nossos
jovens e pretendo continuar
mantendo os programas a
eles dirigidos que já existem em nosso município,
além de melhorá-los, visando manter nossos jovens
ocupados de maneira sadia,
seja praticando esportes e/
ou realizando atividades artísticas, além de efetuarem
suas tarefas com apoio pedagógico, permitindo que
seus pais possam trabalhar
sabendo que os filhos estão
sendo bem cuidados pelo
município. Aliado a isso,
tenho profunda sensibilidade pelo meu próximo o
que, com certeza, me fará
perceber com muita clareza
quais as necessidades mais
prementes de nosso querido município, sentindo-me
capaz de administrar nossa
cidade com cuidado, honestidade, garra e dedicação.
Seu Vice é Nelson Roberto
Barbieri, (Nelson Barbieri) também do Partido dos
Trabalhadores, completará
55 anos de idade em dezembro de 2016, é casado
há 32 anos com Célia Regina Spindola Barbieri, tem 4
filhos, Alexandre, Roberto,
José Netto e Ítalo e 2 netos
Annelyse e Enzo. É formado em Ciências Econômicas pela Faculdade Moura
Lacerda de Ribeirão Preto.
Filho de Sebastião Nelson
Barbieri (In memorian) e
Izabel de Souza Barbieri.
Seus pais são naturais de
Jaboticabal, e foram grandes produtores de algodão e
depois se dedicaram a produção de frutas (goiaba).
Atuou por 19 anos no
Jaboticabal Atlético, tendo iniciado suas atividades
em 1988. Durante 6 anos
foi presidente da Diretoria
Executiva e 4 como presidente do Conselho Deliberativo, nos demais anos
atuou como Conselheiro.
Trabalhou na construção
do Conjunto Poli Esportivo
inaugurado em 1993, e o
presidiu por 10 anos.
Nelson Barbieri se dedica
inteiramente desde a infância a atividade agrícola, é
produtor de goiabas no sítio
dos seus pais.
A Coligação PT/PT terá 12
candidatos a vereadores.
JOSÉ CARLOS HORI (PPS)

E/D – Vitório de Simoni e José Carlos Hori (Foto Renan Leite)

O ex-prefeito é casado com

Adriana Aparecida Mialichi
Hori e o casal tem 4 filhos.
Demonstrando simplicidade e humildade, aliás suas
peculiaridades, Adriana em
2005, concedeu entrevista
ao Jornal Fonte – edição 17
de 2005. Hori teve uma carreira política meteórica, foi
eleito vereador em 2.000
pelo PPB (Partido Progressista Brasileiro), hoje PP,
com 1.679 votos, a maior
votação alcançada até então
por um parlamentar jaboticabalense. Nesse período
passou por outros partidos
como: PFL – (Partido da
Frente Liberal), hoje DEM
e PSDB – (Partido da Social Democracia Brasileira). Esse êxito nas urnas
se deu principalmente pelo
seu trabalho filantrópico,
especialmente com a extinta Fazenda Terapêutica
“Joana de Ângelis” que tratava dependentes de drogas
lícitas e ilícitas. Essa fazenda entrou em decadência
a partir de denúncias publicadas no JF – supostas
fraudes cometidas contra o
INSS. Edição 61 de 2007.
DECLARAÇÃO
DE
BENS
Após deixar a vereança, e
por exigência da lei, na declaração de bens quando se
elegeu vereador em relação
a de quando saiu da Câmara teve um acréscimo de
1.666% em seus bens. Edição 13 de 2005.
ELEIÇÕES
Em 2004 foi eleito prefeito com 17.136 mil votos,
correspondentes a 46,176%
dos votos válidos pelo PPS
(Partido Popular Socialista), onde milita até hoje e é
presidente da sigla no município. Na época, não houve coligação com nenhum
outro partido.
Em 2008, foi reeleito com
25.125 mil votos, correspondentes a 66,91% dos votos válidos. Mas daquela vez contou com o apoio do PMDB,
PR, DEM, PV e PSDB,
este último lançou o vice,
o atual prefeito Raul Gírio.
Carismático e vaidoso,
sempre tratou a todos com
educação, mesmo os seus
desafetos. Nesses 8 anos
no comando do Poder Executivo foi autor de muitos
projetos importantes, mas
alguns ficaram apenas no
papel, como por exemplo
a escola de tempo integral
da Sanbra, Anel Viário e
Distrito Industrial. Por outro lado, concluiu e executou obras essenciais como:
a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), e com
dinheiro do PAC (Plano de
Aceleração do Crescimento) – Governo Federal, Canalizou o Córrego Jaboticabal palco de muitas enchentes em particular no bairro
Ponte Seca, reformou e
construiu pontes, recapeou
cerca de 800 quilômetros
de ruas e avenidas, apesar
da massa asfáltica de baixa
qualidade o que gerou muitas reclamações. Reformou
diversos prédios públicos,
mas pelo o uso de material
de qualidade inferior, essas
reformas em pouco tem-
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po se deterioraram como:
Posto de saúde, Pinacoteca,
CIAF’s, Velórios e muitas
outras. Iniciou, mas não
concluiu as reformas do
Mercadão e Concha Acústica. Iniciou, mas não concluiu, a construção da UPA,
e o Complexo Esportivo
Jardim Paulista e a Creche
da Sanbra, dentre outras.
Anunciou a criação de centenas de empregos com a
vinda de grandes Empresas,
mas ficou só na promessa.
Edição 150 de 2013, em “O
legado de Hori para seu
sucessor Raul Girio”.
Nesse
período
(2005/2012), o ex-prefeito
enfrentou muitos perrengues, com várias denúncias
envolvendo seu nome e sua
administração.
MASSA ALFÁLTICA
Denúncia de superfaturamento na compra de massa
asfáltica da Leão & Leão.
MÁFIA DOS JAZIGOS
Outro caso grave que repercutiu no seu governo,
foi a Máfia que vendia irregularmente jazigos no
cemitério municipal. Denúncias do Jornal Fonte
que culminou em uma CEI
(Comissão Especial de Inquérito) na Câmara de vereadores, mas só pegou peixe pequeno.
TORRE ASSASSINA
No início do segundo
mandato,
precisamente
numa quinta-feira, 29/01,
por volta das 15:00 horas,
uma torre de telecomunicação de 42 metros de altura
que estava sendo montada
no interior do cemitério
no Distrito de Luzitânia,
se partiu ao meio quando
atingiu 25 metros e matou
3 trabalhadores. Essa irresponsabilidade por parte da
Prefeitura, gerou uma indenização para uma das famílias de R$ 840 mil, que foi
paga pela atual administração, ou seja, pelo povo.
FESTA DO QUITUTE
A Prefeitura foi acusada
por um vereador de superfa-

turar a contratação de artistas para a Festa do Quitute
realizada em julho de 2009.
D I R E C I O N A M E N TO
EM LICITAÇÕES
Vereadores denunciaram
que Hori teria direcionado
licitação na modalidade carta-convite para beneficiar
amigos empresários, inclusive uma dessas empresas do ramo da construção
civil ganhou 39 certames.
DENGUE
Jaboticabal enfrentou a
maior crise de Dengue da
história no governo do ex-prefeito. Mas tivemos carnaval digno da Sapucaí, ou
melhor, da Jabucaí.
CONTAS REJEITADAS
Hori disse na convenção
que aprovou seu nome para
concorrer às eleições de 02
de outubro, realizada na Câmara Municipal na noite de
25/07/2016, que suas contas
foram todas aprovadas. É
verdade em parte, as contas
de 2007/2008, foram rejeitadas pelo TCESP (Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo), mas aprovadas
pelos vereadores, já que ele
tinha maioria na Câmara.
NEM TUDO FORAM
ESPINHOS
Há de se louvar a inauguração da “Casa Amor” em
Barretos – SP, que atende
pacientes de Jaboticabal
com câncer, que se tratam
naquela cidade.
E a inauguração da Creche
“Armando Lerro” (parque
1° de maio).
INFERNO ASTRAL
Após deixar a Prefeitura em 31 de dezembro de
2012, é difícil se passar
uma semana ou um mês que
não apareça alguma notícia
de ocorrências envolvendo
José Carlos Hori, sejam no
Tribunal de Contas sobre
supostas
irregularidades
em licitações e contratação
de pessoal, e pelas quais
em 2014, ele já havia sido
multado em mais de R$ 93
mil. Incluindo uma mul-

ta R$ 60 mil, pela perda
dos direitos políticos por 3
anos. Caso estrada de Luzitânia. Mas de lá para cá,
surgiram outras ocorrências, e até processo crime,
onde ele é réu na Ação Penal – processo 000582911.2013.8.26.0291, que tramita na 3ª Vara da Comarca
de Jaboticabal, e apura malversação de dinheiro público na contratação do cantor
Edson.
SAAEJ
O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Jaboticabal, sempre foi considerado a “Galinha dos Ovos
de Ouro”, mas no governo
Hori se tornou cabide de
emprego, além de má gestão de alguns dos seus ex-presidentes indicados pelo
ex-prefeito, a “Galinha”
abriu o bico, especialmente
a partir de 2009, quando o
recolhimento de lixos orgânico, hospitalar e reciclável passaram para a sua
responsabilidade. O Jornal
Fonte fez uma série de reportagens mostrando a situação da Autarquia, dentre
as quais, esta.
IMPUGNAÇÃO
DA
CANDIDATURA
De todos os casos que
envolvem o ex-prefeito, o
mais emblemático e que poderá levar a impugnação da
sua candidatura é a obra de
recapeamento da estrada vicinal JBT-10 (Jaboticabal/
Luzitânia), executada no
ano de 2006, e custou aos
cofres públicos R$ 643.356
mil, porém, alegando emergencialidade na execução
do serviço, a Prefeitura dispensou a licitação, o que
acarretou na suspensão dos
direitos políticos do prefeito por 3 anos, pela Juíza da
1ª Vara Carmen Silvia Alves da comarca de Jaboticabal em 16 de setembro de
2011, com base na Ação do
MP, sob a alegação de que
não teria havido emergência ou calamidade pública
para realização da obra sem
licitação. Saiba mais sobre
o caso que gerou muita re-

percussão.
Hori apelou para o TJSP
(Tribunal Justiça de São
Paulo), e perdeu por 2 a 1,
ou seja, dois Desembargadores mantiveram a suspensão e um foi contra. Como
a decisão não foi unânime
Hori entrou com o chamado
Embargo Infringente (instrumento que já não existe
mais desde março de 2016),
mas na época que ele entrou existia. Porém, antes
de ser julgado o Embargo
Infringente, o ex-prefeito
entrou com 2 recursos no
TJSP (Extraordinário e Especial), que foram negados
por unanimidade, e lhe foi
aplicada a multa de 5 salários de prefeito na época,
ou seja, R$ 60 mil.
Por essa negativa dos recursos, o ex-chefe do Poder
Executivo Jaboticabalense entrou com um Agravo
no STJ (Superior Tribunal
de Justiça), e no STF (Supremo Tribunal Federal),
respectivamente.
Porém,
conforme pesquisa realizada no site do TJSP, esse
Agravo só foi juntado ao
processo em 13 de julho de
2016. Será que houve perda
de prazo? Ou simplesmente
só foi juntado no dia 13 por
falha do cartório?
De qualquer forma, segundo advogados ouvidos
pelo Jornal Fonte, apesar de
suas experiências de longos
anos, não tiveram conhecimento que Agravos tenham
tido êxito nas instâncias
superiores. Todas essas notícias/denúncias foram publicadas no Jornal Fonte,
para conhecer o teor, acesse
WWW.FONTE.COM.BR
Seu vice, é o atual vereador Vitório de Simoni
(PMDB), que também preside a sigla no município
desde 2006, está em seu primeiro mandato e foi eleito
com 1.075 votos, é natural
de Jaboticabal, nasceu em
23/11/1973. Casado com a
advogada Adriana e pai de
um casal de filhos Adail
Neto e Lívia, é formado em
Ciência da Contabilidade.
Em seu currículo na Câmara consta que quando

presidiu a EMURJA (Empresa Municipal de Urbanização de Jaboticabal)
entregou 351 apartamentos
da CDHU e 272 do “Minha
Casa, Minha Vida”, lembrando que essas moradias
foram construídas pelos governos estadual e federal,
respectivamente. O mérito
nesses casos é do ex-prefeito Hori e do povo que cedeu
os terrenos. Vitório também
disse que em convênio com
o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e
CDHU construiu 63 apartamentos para a categoria,
mas foi desmentido pela
presidente da entidade, esse
dado foi retirado da sua página da Câmara após publicarmos a matéria intitulada
“vereador renega filho
que ficou feio”. - agora ele
alega na mesma página, que
“lutiu”, (lutou) para a vinda
desses apartamentos.
No governo do ex-prefeito, além da EMURJA Vitório transitou pela secretaria
de Planejamento onde afirma que esteve à frente da
revisão do Plano Diretor e
aprovou loteamentos, esteve também na secretaria de
Finanças.
Como
presidente
da
EMURJA o TCE o multou
por irregularidades na contratação de pessoal.
Vitório se diz amigo de
várias personalidades do
mundo polítoco, dentre
elas, o presidente interino
Michel Temer, do deputado
federal Baleia Rossi, Paulo
Skaf presidente da Fiesp,
do Ciesp, do Sesi-SP, do
Senai-SP, do ministro Moreira Franco entre outras.
A coligação PPS, PP,
PTB, PSL, PR, PSC, DEM
e PMDB, terá 78 candidatos a vereadores.
EMERSON RODRIGO CAMARGO (PEN)

E/D – Nelsinho Gimenez e Prof. Emerson
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Conheça os perfis dos
candidatos contados por
eles mesmos.
Prof. Emerson, 37 anos
de idade. Nascido em
Jaboticabal, casado com
Crisleine Parteli Scarparo
(Economista e Cientista
Contábil).
Formado em Filosofia e
História, com especialização em Gestão Pública
e Gestão e Administração
Escolar.
Mestrando em Ciências
da Educação pela USP de
Ribeirão Preto. Vereador
na Legislatura 2009-2012.
Foi candidato à Prefeito
em 2012 tendo um expressivo e significativo número de votos, dos quais se
orgulha muito e agradece
imensamente à comunidade por isso.
Atualmente é Professor
da Rede Pública Estadual
de Ensino, da Rede Particular de Ensino e Professor Universitário atuando
no ensino Superior nas
Graduações de Filosofia,
Pedagogia, Administração
e Direito.
Seu Vice Nelson dos
Santos Gimenez, 36 anos
(Nelsinho Gimenez), nascido em Jaboticabal, casado com Daniele Fernanda
Jovino Gimenez (Bióloga),
pai de dois filhos Arthur e
João Otávio. Formado em
Administração de Empresas.
Empresário na área de
Consultoria Agrícola e
proprietário da NG Agro
Consultoria Agrícola.
Trabalhou como Auxiliar de Gerente da Carteira
Agrícola no Banco Santander/AS Unidade de Jaboticabal.
Empreendedor Social em
Projetos Sociais do Esporte Infantil e Juvenil de
Jaboticabal atuando com
crianças e adolescentes de
classes sociais mais baixas.
Desportista e amante do
Futebol. Forte apoiador do
Jaboticabal Atlético.
A coligação PEN/PRTB
terá 26 candidatos a vereadores.

ZP na Rua Dr. Locke no Bairro Aparecida
Esta ZP (Zona de Preservação), conhecida como
Chácara do Locke, tem
ação popular nº 100205378.2016.8.26.0291 da 2ª
Vara Cível de Jaboticabal.
A ONG Amigos Associados
de Jaboticabal – AMAJAB,
vem mobilizando esfor-

ços com as ONG’s OCA e
MUDA para impedir construções que mudarão as características com risco de
dano ao ambiente, com perda de vegetação, aumento
de temperatura e aumento
da poluição em Jaboticabal.
O interesse da população

em preservar esta área foi
demonstrado através do
abaixo assinado com mais
de 4,5 mil assinaturas. A
ação foi proposta em nome
de Floripes da Silva – presidente da OCA e Clóvis
Bars, presidente da MUDA,
contra Raul José Silva Gí-

rio, Câmara Municipal de
Jaboticabal, Carlos Eduardo
Pedroso Fenerich e Maria
Cecília Street Guimarães
Barros.
A concessão da tutela antecipada do Judiciário diz
entre outros: “concessão…
para determinar que as par-

tes requeridas se abstenham
de emitir qualquer ato administrativo ou providência que permita o começo
da obra referida na petição
inicial... no local conhecido
como “Chácara do Locke”,
com área de 54.550,71 m2
devidamente descrita na Lei

complementar 160, de 09 de
junho de 2015, que altera o
zoneamento e uso do solo
urbano naquele local, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incorrer em
multa diária fixada no valor
de R$ 50 mil, até o limite de
R$ 500 mil”.

CONSPLAN aprova mais construção que
prejudica área protegida
O CONSPLAN (Conselho
do Plano Diretor de Jaboticabal), mais uma vez aprovou alterar a Lei do Plano
Diretor em prejuízo das
questões ambientais do município. Agora foi no Bairro
Alto para permitir grande

construção em área classificada como Zona de Alta
Permeabilidade – ZAP. Esta
alteração consta do Projeto de Lei Complementar nº
44/2016 que a Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores.

Estudos importantes feitos
do Plano Diretor na área ambiental de 1990 a 2006, portanto dezesseis anos, estão
sendo alterados, perdidos e
prejudicados. A Prefeitura, a
Câmara de Vereadores e os
Conselhos (como CONS-

PLAN e COMDEMA) deveriam proteger no caso do
assédio das corporações que
querem construir em áreas
de proteção e até de risco
ambiental.
No dia 27 de julho, em reunião na Associação Regio-
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nal dos Engenheiros e Agrônomos – AREA, o arquiteto
urbanista Gustavo Ferreira
Martins Gomes (Professor e
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de
Ourinhos-SP), disse que o
Plano Diretor deve atender

todos os princípios da sustentabilidade (econômico,
social, ambiental, político e
ético). Também disse que as
audiências públicas evitam
que sejam beneficiados uma
pessoa ou grupo em detrimento de toda população.
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Políticos de Jaboticabal estão entre os
mais bem pagos do Estado de São Paulo
*Orlando Silva Junior
Esta é uma lista de municípios de São Paulo por população,
segundo resultados finais do censo de 2010 do IBGE.
Também é apresentada a lista com a última estimativa
calculada pelo IBGE (2015). Onde os analisados no total 645
municípios Paulistas, diante esta classificação Jaboticabal
encontra-se entre 99° classificado no total da população.
Para analisar foi fracionado em número de três municípios
entre uma delimitação, sem perder a classificação total de
todos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_municípios_de_
São_Paulo_por_população
1.
Municípios com população entre 1.000.000 a
20.000.000
Classificação

Município

População 2010

Estimativa 2015

01

São Paulo

11 253 503

11 967 825

02

Guarulhos

1 221 979

1 324 731

03

Campinas

1 080 113

1 164 098

Subsídios Políticos referentes a esses Municípios:
Município

Prefeito

Vice-Prefeito

Secretários

Vereador

São Paulo

R$ 24.268,70

R$ 21.841,47

R$ 22.851,05

R$ 11.457,77

Guarulhos

R$ 17.777,80

R$ 14.840,83

R$ 14.840,83

R$ 9.288,05

Campinas

R$ 21.262,30

R$ 15.946,74

R$ 21.262,30

R$ 9.211,43

São Paulo
O município possui o 10º maior PIB do mundo, representando,
isoladamente, 10,7% de todo o PIB brasileiro e 36% de
toda a produção de bens e serviços do estado de São Paulo,
sendo sede de 63% das multinacionais estabelecidas no
Brasil.
https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Paulo_(cidade)
Guarulhos
É um município brasileiro do estado de São Paulo. É
a segunda cidade mais populosa do estado, a 13ª mais
populosa do Brasil e a 53ª mais populosa do continente
americano. Pertence à Região Metropolitana de São Paulo.
É a cidade não capital mais populosa do Brasil, além de
deter o 4º maior PIB de seu estado e o 13º maior do país.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarulhos
Campinas
Décima cidade mais rica do Brasil, hoje é responsável por
pelo menos 15% de toda a produção científica nacional,
sendo o terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento
brasileiro. Tem também diversos atrativos turísticos,
com valor histórico, cultural ou científico, como museus,
parques e teatros.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
2.
Municípios com população entre 500.000 a
1.000.000:
Classificação

População 2010

Estimativa 2015

04

São B. do Campo

Município

765 463

816 925

05

Santo André

676 407

710 210

06

Osasco

666 740

694 844

Subsídios Políticos referentes a esses Municípios:
Município

Prefeito

Vice-Prefeito

Secretários

Vereador

São B. do Campo

R$ 30.625,77

R$ 15.312,90

R$ 22.984,68

R$ 15.031,76

Santo André

R$ 27.277,32

R$

0,00

R$ 13.638,66

R$ 15.031,76

Osasco

R$ 26.723,13

R$

0,00

R$ 15.031,76

R$ 15.031,76

São Bernardo do Campo
Desde a década de 1950, o município tem sua
economia baseada na indústria automobilística - sede
das primeiras montadoras de veículos do Brasil, tais
como Volkswagen, Ford, Scania, Toyota, MercedesBenz, Karmann Ghia e Willys-Overland - além das indústrias
de autopeças que as suportam, de indústrias de tintas, como
a Basf, que produz as tintas Suvinil, e da maior planta
industrial do mundo de dentifrícios da Colgate-Palmolive.
https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Bernardo_do_Campo
Santo André
Santo André é a décima quinta cidade brasileira mais
desenvolvida, e a oitava cidade mais desenvolvida
do Estado de São Paulo, segundo a ONU . Ela também é
a quinta melhor cidade do país para criar filhos. A partir
dos anos 1990, o setor de comércio e serviços começou a
crescer e ser opção para o crescente desemprego na região,
no período transitório da indústria para o setor de serviços.
Vários galpões de fábricas tradicionais se transformaram
em shopping centers, lojas de automóveis e até mesmo
grandes templos de igrejas evangélicas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_André_(São_Paulo)
Osasco
Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) de 2015, o município se encontra em 9º lugar
no cenário nacional e em 2° do Estado de São Paulo, atrás
apenas da capital em relação ao Produto Interno Bruto
(PIB). Osasco representa 1,04% do PIB nacional, colocando
a cidade no grupo das oito do Estado de São Paulo que
se destacaram na geração de riqueza do Brasil com
participação de 0,5% do PIB do país. O Produto Interno

Bruto registrado de Osasco é de R$ 55.515.707. Houve
desconcentração industrial para outras regiões e hoje
a cidade vem caminhando para a área comercial e de
prestações de serviços, que representam hoje 71,7% do
total, contribuindo com R$ 23 bilhões do PIB.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco
3.
Municípios com população entre 100.000 a
500.000:
Classificação

População 2010

Estimativa 2015

10

Mauá

Município

422 064

453 286

11

Santos

419 400

433 966

12

São J. do Rio Preto

408 258

442 548

Subsídios Políticos referentes a esses Municípios:
Município

Prefeito

Vice-Prefeito

Secretários

Vereador

Mauá

R$ 13.975,27

R$

0,00

R$ 12.025,40

R$ 12.025,40

Santos

R$ 23.106,78

R$ 11.598,39

R$ 19.731,27

R$ 9.938,94

São J. do Rio
Preto

R$ 15.218,03

R$

R$ 13.483,03

R$ 5.737,96

0,00

Mauá
Embora existam vários ramos de atividade econômica
na cidade, como logística, metalurgia, indústria química,
de materiais elétricos e petroquímica, ainda hoje Mauá
é lembrada como a “Capital da louça e da cerâmica” ou
“Capital da porcelana”, devido ao fato de esta atividade
ter sido bastante importante para o desenvolvimento
do município. Existem dois polos industriais
(Capuava e Sertãozinho) e um grande polo petroquímico,
onde está localizada a refinaria da Petrobras, a Refinaria
de Capuava. Estes polos transformaram Mauá em um dos
maiores parques industriais do país.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mauá
Santos
O Produto Interno Bruto (PIB) é o maior da Região
Metropolitana da Baixada Santista, o quinto do estado de São
Paulo e o 14º de todo o país, em 2012. De acordo com dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística relativos a
2012, o PIB do município era de 37,72 bilhões de reais e o
PIB per capita era de 89 898,17 reais. O orçamento municipal
gira em torno de 1,9 bilhão em 2013, segundo estimativa.
A renda per capita também figura no início do ranking de
cidades brasileiras. Pelo censo de 2010, do IBGE, aparece
em 9ª posição, com remuneração média de R$ 1.682,24,
maior do que a renda por habitante de capitais como São
Paulo (R$ 1.495,04) e Rio de Janeiro (R$ 1.518,55). O nível
de emprego tem se mantido em constante alta na década de
2000, seguindo tendência nacional.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santos

construção), fibrocimento, etc.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leme
Paulínia
Paulínia é marcada por um grande desenvolvimento
econômico, crescimento urbano e populacional. A partir
da década de 1980, é a maior potência petroquímica
da América Latina, sendo sede da REPLAN, a maior
refinaria da Petrobras e do Brasil, além de possuir inúmeros
outros estabelecimentos e indústrias do ramo, representando
empresas como Transo, Shell, Exxon, Fic, Rhodia, entre
outras, que atraídas pela boa infraestrutura e por vantagens
da prefeitura, como a isenção ou diminuição de impostos
municipais, se instalaram na cidade.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulínia
Jaboticabal
Atualmente, o setor primário é composto por mais de
duzentas indústrias, que atuam em diversos ramos: desde
cana-de-açúcar à produção de refrigerantes. Já o Setor
Secundário congrega mais de 1 600 unidades comerciais
de ramos diversificados, incluindo a prestação de serviços.
Toda essa massa produtiva da cidade soma um produto
interno bruto de 160 000 000 de reais, para uma renda ‘’per
capita’’ anual de 2 400 reais. A receita tributária própria,
também per capita, gira em torno de 84,80 reais. Aliás,
Jaboticabal é a oitava cidade da região norte paulista em
termos de receita tributária. Em nível estadual, o município
ocupa a centésima sexta posição.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaboticabal
Analisando o número populacional total das cidades do
Estado de São Paulo, observamos que Jaboticabal está em
99° colocação no Estado de São Paulo.

Classificação
76
77

Município
Assis
Leme

Estimativa

Classificação

2010

2015

Entre

01

São Paulo

11 253 503

11 967 825

1.000.000 a

02

Guarulhos

1 221 979

1 324 731

20.000.000

03

Campinas

1 080 113

1 164 098

Entre

04

São B. do
Campo

765 463

816 925

500.000 a

Município

05

Santo André

676 407

710 210

1.000.000

06

Osasco

666 740

694 844

Entre

10

Mauá

422 064

453 286

11

Santos

419 400

433 966

12

São J. do Rio
Preto

408 258

442 548

76

Assis

95 144

101 597

77

Leme

91 756

99 388

78

Paulínia

82 146

97 702

99

Jaboticabal

71 662

75 820

100.000 a
500.000
Entre
0a
100.000

São José do Rio Preto
Emancipada de Jaboticabal na década de 1850. O Produto
Interno Bruto (PIB) de São José do Rio Preto é o 61º maior
do Brasil, destacando-se na área da prestação de serviços.
De acordo com dados do IBGE, relativos a2010, o PIB do
município era de R$ 8 981,999 mil. 1 016 351 mil são de
impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços
correntes. O PIB per capita é de R$ 21 991,26. Dos 5 565
municípios brasileiros, São José do Rio Preto ocupa a
18ª colocação no ranking das mais promissoras cidades
brasileiras para se construir uma carreira profissional,
segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada
na revista Você S.A
https://pt.wikipedia.org/wiki/São_José_do_Rio_Preto
4.
Municípios com população entre 0 a 100.000:

População

Proporção

Analisando a tabela abaixo, Jaboticabal está classificado
entre o 99° de população, está em 6° lugar em recebimento
de subsídios para Prefeito no Estado:
Classificação

Classificação

salarial

População

01

4

São B. do Campo

R$ 30.625,77

02

5

Santo André

R$ 27.277,32

03

6

Osasco

R$ 26.723,13

04

1

São Paulo

R$ 24.268,70

05

11

Santos

R$ 23.106,78

06

99

Jaboticabal

R$ 21.744,19

Município

Subsidio Prefeito

07

3

Campinas

R$ 21.262,30

08

77

Leme

R$ 20.046,76

População 2010

Estimativa 2015

09

2

Guarulhos

R$ 17.777,80

95 144

101 597

10

76

Assis

R$ 16.674,69

99 388

11

78

Paulínia

R$ 15.500,00

12

São J. do Rio Preto

R$ 15.218,03

10

Mauá

R$ 13.975,27

91 756

78

Paulínia

82 146

97 702

12

99

Jaboticabal

71 662

75 820

13

Subsídios Políticos referentes a esses Municípios:

Analisando a tabela abaixo, Jaboticabal está classificado
entre o 99° de população, está em 6° lugar em recebimento
de subsídios para Vice-Prefeito no Estado:

Município

Prefeito

Vice-Prefeito

Secretários

Vereador

Assis

R$ 16.674,69

R$ 8.744,70

R$ 8.744,70

R$ 5.184,42

Leme

R$ 20.046,76

R$ 6.755,93

R$ 5.976,65

R$ 6.755,93

Classificação

Classificação

salarial

População

Paulínia

R$ 15.500,00

R$ 7.020,00

R$ 9.000,00

R$ 3.816,00

Jaboticabal

R$ 21.744,19

R$ 10.872,09

R$ 10.872,09

R$ 6.192,03

Assis
A composição do PIB do município demonstra a força
do setor de serviços na economia local, sendo relativamente
bem diversificado, porém altamente concentrado no setor de
comércio e serviços. o comércio possui papel importante,
além de possuir maior parte na composição da economia, é
o que emprega a maior parte dos assisenses, além disso, é
do comércio que vem a maior parte do PIB do município. É
diversificado, principalmente na parte de Supermercados,
abrigando diversas lojas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(São_Paulo)
Leme
A economia do município está baseada na agricultura e
na indústria. No setor agrícola, predominam as
culturas da cana-de-açúcar, e da laranja. Já o setor
industrial é bem mais variado, com produções
nas
áreas
de
alimentos,
máquinas,
enfeites
natalinos, cerâmica, plásticos, telhas (material de

Subsidio ViceMunicípio
Prefeito

01

1

São Paulo

R$ 21.841,47

02

3

Campinas

R$ 15.946,74

03

4

São B. do Campo

R$ 15.312,90

04

2

Guarulhos

R$ 14.840,83

05

11

Santos

R$ 11.598,39

06

99

Jaboticabal

R$ 10.872,09

07

76

Assis

R$ 8.744,70

08

78

Paulínia

R$ 7.020,00

09

77

Leme

R$ 6.755,93

10

5

Santo André

R$

0,00

11

6

Osasco

R$

0,00

12

10

Mauá

R$

0,00

13

12

São J. do Rio Preto

R$

0,00

Analisando a tabela abaixo, Jaboticabal está classificado
entre o 99° de população, está em 10° lugar em
recebimento de subsídios para Secretários no Estado:
Classificação

Classificação

salarial

população

01

4

Município
São B. do Campo

Subsidio Secretario
R$ 22.984,68
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02

1

São Paulo

R$ 22.851,05

03

3

Campinas

R$ 21.262,30

04

11

Santos

R$ 19.731,27

05

6

Osasco

R$ 15.031,76

06

2

Guarulhos

R$ 14.840,83

07

5

Santo André

R$ 13.638,66

08

12

São J. do Rio Preto

R$ 13.483,03

09

10

Mauá

R$ 12.025,40

10

99

Jaboticabal

R$ 10.872,09

11

78

Paulínia

R$ 9.000,00

12

76

Assis

R$ 8.744,70

13

77

Leme

R$ 5.976,65

5

Analisando a tabela abaixo, Jaboticabal está classificado
entre o 99° de população, está em 10° lugar em
recebimento de subsídios para Vereadores no Estado:
Classificação

Classificação

salarial

população

01

4

São B. do Campo

R$ 15.031,76

02

5

Santo André

R$ 15.031,76

03

6

Osasco

R$ 15.031,76

04

10

Mauá

R$ 12.025,40

05

1

São Paulo

R$ 11.457,77

06

11

Santos

R$ 9.938,94

07

2

Guarulhos

R$ 9.288,05

08

3

Campinas

R$ 9.211,43

09

77

Leme

R$ 6.755,93

10

99

Jaboticabal

R$ 6.192,03

11

12

São J. do Rio Preto

R$ 5.737,96

12

76

Assis

R$ 5.184,42

13

78

Paulínia

R$ 3.816,00

Município

Subsidio Vereadores

Conclusão:
O município de Jaboticabal em comparação aos 645
municípios do Estado de São Paulo, inclusive os mais
desenvolvidos, é o 6° colocado em remuneração de Prefeito
e Vice, e em 10°, os secretários e vereadores.
*Estudo elaborado por Orlando Silva Júnior – formado
em Administração, Pós graduado em Docência do ensino
Superior na Faculdade São Luis de Jaboticabal e Tecnólogo
em Segurança Pública – CFAP da PMESP

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE SILVANO
FELICIANO DAS MERCÊS, REQUERIDO POR TATIANA
FELICIANO DAS MERCÊS ROCHA - PROCESSO
Nº0000668-83.2014.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 29.06.2015, foi decretada a
INTERDIÇÃO de SILVANO FELICIANO DAS MERCÊS, CPF
979.594.058-91, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Tatiana Feliciano das Mercês
Rocha. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Jaboticabal, aos 09.08.2016

Prefeitura gasta quase R$ 67 mil com
aluguel de 29 imóveis
A Prefeitura de Jaboticabal, gasta mensalmente R$
66.665,63 mil, com aluguel
de 29 imóveis. Chama a atenção os aluguéis pagos pelo
povo para a 8ª Delegacia do
Serviço Militar (exército),
Cartório Eleitoral (Governo
do Estado), Sede da ABC
Down (Instituição Filantrópica), CETESB (Governo do
Estado), DDM (Delegacia da
Mulher) – (Governo do Estado), IML (Instituto de Medicina Legal) – (Governo do
Estado), APAE (Instituição

Filantrópica), Residência do
Delegado da 8ª Delegacia
do Serviço Militar (Exército), Casa do Tenente Chefe
Instrutor do Tiro de Guerra
(Exército), Fórum (Governo
do Estado), que correspondem a R$ 18.439,94.
No caso de aluguéis de imóveis para arranchar órgãos
municipais, é outro absurdo,
já que a Prefeitura é proprietária de prédios que estão
abandonados há anos, como
aquele localizado entre o Estadão e SAAEJ (alistamento

militar), o Clube Jaboticabal
e o galpão onde funcionava
uma cerâmica, que ocupa
meio quarteirão da Avenida Paulino Braga, nº 1.000
– Aparecida, e apenas um
pequeno almoxarifado da
Prefeitura está instalado ali,
e em outra parte uma cerâmica, que segundo informações
não paga aluguel. O local
acumula lixo e se tornou um
criadouro de ratos, baratas,
escorpiões e outras espécies
de animais, para “alegria”
da vizinhança. Estes últimos

Clube Jaboticabal – Rua São Sebastião – Centro

adquiridos na administração
do ex-prefeito Hori, por cerca de R$ 800 mil, mas sem

Antiga Cerâmica – ocupa meio quarteirão da Av. Paulino Braga
– Aparecida.

dinheiro para reforma estão
abandonados. Ou seja, aquisições de “elefantes bran-

cos”, que só beneficiou os
antigos proprietários.
Veja planilhas.
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Equipe de Handebol conquistou o 3º Lugar
A Equipe de Handebol da
Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal - FAE
conquistou 3º Lugar nos 60ª
Jogos Regionais, que aconteceu entre os dias 08 a 16 de julho na cidade de Sertãozinho.
A equipe disputou a 1ª Divisão dos jogos e obteve os
seguintes resultados: Na primeira fase venceram Sertãozinho por 23 x 15, Araraquara por 28 x 18 e Barretos por
28 x 21, garantido vaga para
a semifinal, tendo o resulta-

do (Ribeirão Preto 29 x 18
Jaboticabal), com esta derrota Jaboticabal disputou o 3º
Lugar, tendo como resultado
(Araraquara 18 x 22 Jaboticabal). Conquistando assim o 3º
Lugar e garantindo vaga para
80º Jogos Abertos Horácio
Baby Barioni, que acontecerá
na cidade de São Bernardo do
Campo no mês de setembro.
O destaque dos Jogos ficou
para o atleta Alex Oliveira,
que também foi formado nas
escolinhas de massificação

Foto Oficial a Equipe: Em pé: (Técnico Dirceu), atletas Leandro, Luccas, Hugo,
Igor, Erick, Danilo, Luis e Valdeci (Auxiliar Técnico). Agachados: Os atletas Auricimar (Tiziu), Ivan, Felipe, Jhonatan, Maicon e Rafael.

do município de Jaboticabal,
como os outros atletas e que
ao longo dos anos, após os
treinamento passou por todas as categorias e chegou à
equipe adulta, na qual joga até
hoje.
Alex se destacou pela marcação forte e seus gols decisivos
nos Jogos Regionais e fez
uma excelente competição,
juntamente com toda a sua
equipe. Jaboticabal sempre
se destacou no Handebol da
região e desde a década de

90 sempre revelou grandes
atletas, conquistou diversos
títulos, ou seja, campeonatos
escolares, campeonatos regionais, campeonatos estaduais,
campeonatos nacionais, ligas
regionais e os jogos regionais. O handebol foi iniciado
pelo Professor Carlos Alberto
Fermino Soares, que revelou diversos atletas em nosso município, sendo alguns
deles transferidos para outras
equipes do interior. Logo
após veio o Professo Dirceu

Dirceu Miranda Junior – Técnico

Miranda Junior que deu continuidade no trabalho e hoje
permanece à frente da equipe
masculina adulta de Handebol
da Fundação de Ampara ao
Esporte de Jaboticabal – FAE.
Dirceu esclarece que o trabalho não termina por aqui, pois
a equipe já voltou aos treinos
fortes para se preparar para os
Jogos Abertos do Interior no
mês de setembro, e para a segunda fase da Liga Regional
Paulista de Handebol, onde
na primeira fase a equipe de

Jaboticabal saiu em primeiro
lugar do grupo que disputava.
O Técnico de Jaboticabal ainda ressalta que todo resultado
é um fruto dos treinamentos,
dedicação dos atletas e do
apoio fundamental da Prefeitura Municipal de Jaboticabal
e Fundação de Amparo ao Esporte de Jaboticabal – FAE.
Parabéns atletas e comissão
técnica da Equipe de Handebol da Fundação de Amparo
ao Esporte de Jaboticabal –
FAE.

Atleta Alex Oliveira

O Poder da Oração
Se falarmos de Antônio
Alves, casado com Ângela
Maria Camargo do Nascimento, pai de 4 filhos e avô
de 2 netos, poucos, muito
poucos sabem quem é. Mas
se falarmos do Ceará, aí
sim, são poucos os que não
o conhecem. Ceará cantava nas noites jaboticabalenses e em outros locais,
forró sertanejo e chegou a
gravar CD e DVD do gênero. Mas o tempo passou
e Antônio Alves ou melhor
Ceará, se tornou evangélico (Assembleia de Deus
– missão planalto Itália), e

agora canta música gospel.
Seu novo disco intitulado
“O Poder da Oração”, que
está sendo divulgado em
vários estados do Brasil, e
claro em Jaboticabal, pode
ser adquirido através dos
telefones (16) – 9-973277235, 9-8185-5428 ou
3203-3504.
Ceará é motorista da Prefeitura de Jaboticabal há
24 anos, e há 5 é condutor
socorrista do SAMU,
também é terapêutico e trabalha voluntariamente na
assistência a pessoas dependentes de drogas lícitas
e ilícitas.

Pena alternativa
tem parceria Fórum
e ONG MUDA
Em 2015, a Prefeitura através de ofício comunicou ao
Juiz das Execuções Criminais que não poderia mais
absorver a mão de obra das
penas alternativas de prestação de serviços a comunidade.
A História é a seguinte: No
final de 2014 a Prefeitura
Municipal firmou convenio com o Poder Judiciário
para reforma da residência
que abrigaria o Setor Técnico do Fórum, onde seriam
atendidos os casos de família principalmente os ligados a crianças (maus tratos,
destituição da paternidade e
adoção). Trabalho das Psicólogas e Assistentes Sociais
do Judiciário.
Desde 2014 a ONG MUDA
através de seu presidente
Clóvis Bars, em parceria
com a Prefeitura já vinha
aproveitando esta mão de
obra na reforma da referida casa que hoje, depois de
mais de um ano, abriga o Se-

tor Técnico do Fórum. Desta
forma a MUDA, desempenhou papel importante neste
convênio, onde supervisionou sentenciados julgados
pela Justiça à cumprir pena
na forma de prestação de serviços comunitários.
Desde o início da parceria
mais de 10 sentenciados participaram deste programa,
cuja mão-de-obra torna-se
gratuita e os locais comunitários beneficiados fornecem
os materiais necessários,
como materiais de construção e pintura.
Os bons resultados podem
ser vistos e comprovados em
diferentes bairros da cidade,
como a reforma da casa que
abriga o “Setor Técnico do
Fórum” no Centro, a pintura
da Escola Municipal EMEB
“Senhora Aparecida” no
Bairro Aparecida, a limpeza de entulhos na “Mata do
Guanabara” no Bairro Parque das Araras e a revitalização no entorno do Fórum.
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Eu ganhei uma lição de vida
Renata Massafera
Ela já passou fome.
Ela enterrou há pouco mais
de dois anos seus dois únicos filhos.
Ela correu maratonas e começou a treinar aos 53 anos.
Ela até hoje trabalha duro
para garantir seu sustento.
Ela acumula medalhas, troféus e sabedoria.
Therezinha Martucci, ao
longo de seus 80 anos e em
meio à sua doçura, hoje me
fez chorar!
Um choro de agradecimento a Deus por viver e poder
ver cenas como a do João

Henrique Pifer, em seu ato
extremo de generosidade,
passar sua Tocha Olímpica
(dada pelos patrocinadores)
para esta guerreira, que da
sua simplicidade me deu a
maior lição que tive sobre
superação.
Não estou falando apenas
de superação física, que a
faz treinar, correr, cuidar da
casa, do marido e trabalhar
(ela vende massas e bolachinhas maravilhosas que
ela mesma faz com os ingredientes que todo mundo
conhece e aquele ingrediente que poucos usam: amor!).
Estou falando de superação

de problemas, de uma maneira altruísta de lidar com
dores e animosidades.
Hoje ela me relembrou que
a vida vale a pena por causa
de pessoas como ela.
Therezinha Martucci ganhou uma carona.
Eu ganhei uma lição de vida!

E/D - A Jornalista Renata Massafera e Therezinha Martucci

Vamos ajudar Dona Therezinha realizar seu sonho?

Falar da Dona Therezinha
Nazario Martucci um dos
nossos maiores símbolos do
atletismo
jaboticabalense,
talvez não seja necessário
pela sua história de grandeza
não só no esporte, mas como
exemplo de vida e de superação de alguns percalços ocorridos na sua trajetória. Aos

80 anos de idade, Dona Therezinha começou sua carreira
de atleta aos 53, e acumula
dezenas de troféus e medalhas. Mas ela tem um sonho,
correr a SÃO SILVESTRE
e para que seu sonho seja
realizado é necessário dinheiro para o deslocamento,
estadia e inscrição. Como
sua condição financeira não
permite, lançamos a partir de
29/07/2016, uma CAMPANHA para arrecadar fundos
para Dona Therezinha realizar seu sonho, para tanto, foi
aberta uma conta poupança
Banco Bradesco de Jaboticabal com esse fim específico.

A sua contribuição será sumamente importante
CONTRIBUA COM QUALQUER VALOR
BRADESCO JABOTICABAL – AGÊNCIA 0394-8
– CONTA CORRENTE
1007118-6 – Em nome de Therezinha Nazario Martucci.
Lembrando que caso ocorra
a não participação dela na
São Silvestre por quaisquer
motivos, seu dinheiro será
devolvido mediante apresentação do comprovante de
depósito. Muito Obrigado a
todos e a todas em nome de
Dona Therezinha

EDITORIAL - Mãos ao alto que é um assalto
Esta é a frase mais ouvida
pelos jaboticabalenses nos
últimos dias. Será que a bandidagem assumiu o Poder?
Essa pergunta é para ser respondida pelas autoridades
constituídas, especialmente
as polícias militar e civil.
A população está vivendo
tempos de terror, e as autoridades pouco fazem ou nada
fazem. Um vizinho teve sua
residência invadida no domingo, 31/07, mas pasmem,
o muro da casa dele chega a
quase 3 metros de altura, os
amigos do alheio sequer deixaram marcas de pés ou mãos
no muro. O veículo de um

estudante foi furtado em uma
rua no Bairro Recreio dos
Bandeirantes, o bar do bigode
“Big’s Bar”, foi roubado dia
03/07/2016, por volta das 11
horas da manhã. O bandido
apontou uma faca com cerca
de 10 polegadas para o proprietário e levou todo dinheiro que estava no caixa, cerca
de R$ 500. Recentemente,
como todos sabem, o proprietário de um supermercado
também foi roubado em sua
residência, nesse caso os bandidos forçaram a porta principal da casa, enquanto o supermercadista tentava segura-la,
mas não teve êxito, os ladrões

foram mais fortes, entraram
na casa e fizeram uma limpa, enquanto o morador e sua
mulher eram ameaçados com
armas. No dia 04/08, por volta das 10 horas, a Agência do
Banco Santander, localizada
no Campus da UNESP foi
novamente roubado. Roubos
e furtos têm sido rotinas na
cidade das rosas. A culpa é de
quem?
Primeiramente a culpa é nossa, por sermos cidadãos de
bem, trabalhadores, que com
nossos esforços conseguimos
adquirir um carro, um telefone celular, um par de tênis
ou uma joia. Nada disso pode

Prestação de serviço

Especialização em Limpeza
de Forro, Caixa D’água e
Reparação Hidráulica
Marcio & Maurício

Telefones (16) 3202-1993
9-9261-5489 – 9-9412-3346

COMUNICADO
A EMPRESA CUNHA & CUNHA MÃO-DE-OBRA EM CONSTRUÇÃO
CIVIL S/S LTDA-ME - CNPJ: 68.322.015/0001-00 COMUNICA SEU
DISTRATO SOCIAL EM 20 DE JULHO DE 2016 POR EXTINÇÃO DA
SOCIEDADE, SEM ATIVO E SEM PASSIVO.

ser usado em espaço público,
porque a “rapaziada” não permite. Todos os de bem, são
orientados por autoridades a
não reagirem, para seguirem
o velho ditado “Vão-se os
anéis, e ficam os dedos”. Até
quando?
Jaboticabal é uma cidade
com quase 75 mil habitantes
e estamos todos jogados ao
léu. O Estado de São Paulo,
o mais rico da Federação é
governado por tucanos há 20
anos, pelo que se sabe, esses
governantes “Pássaro”, têm
investido bastante em pedágios e cadeias, se esquecendo
de coisas primordiais, como

cultura e educação. Mas voltando aos roubos e furtos em
Jaboticabal, quando aqui chegamos em 2001, existiam 120
policiais militares e cerca 30
civis, hoje existem aproximadamente 40 militares e cerca
de 6 civis. Portanto, se trata
de quantidade e não de qualidade, já foi o tempo de “fazer
das tripas coração”.
A campanha do desarmamento para os cidadãos de bem,
pegou, desculpem a expressão “que nem catarro em parede”, mas para os bandidos?
Pois é, somos contra a quaisquer tipos de violências, mas
não podemos aceitar a condi-

ção de omissos, e só rezamos
e pedirmos proteção do Altíssimo, até porque Ele disse:
“Faz por ti que ajudarei”. Então, nos unamos e cuidemos
uns dos outros, nos armemos
com a fé, mas também com
nossa própria defesa, 765,
12, 38, 32, 22 e outras. Nós
somos maioria e não podemos nos curvar a essa “meia
dúzia” de “amigos do alheio”
já que as autoridades dos altos escalões, aparentemente
dormem em berço esplêndido. Até porque, transitam em
carros blindados, cercadas de
seguranças e moram em palácios.

ABC DOWN – JABOTICABAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sr. José Roberto de Simone, presidente da Associação do Bem Comum ao Down
de Jaboticabal – ABC DOWN, no uso de suas atribuições legais e com base no Estatuto
Social, pelo presente edital convoca todos os associados, quites com suas obrigações,
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de Agosto
de 2016 (vinte e três de agosto de dois mil e dezesseis), às 18:30 horas, em primeira
convocação e às 19:30 horas, em segunda convocação nas dependências da referida
entidade a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia.
A) Eleição da Diretoria Executiva
B) B) Conselho Fiscal e Deliberativo
Jaboticabal, 08 de Agosto de 2016
José Roberto de Simone
Presidente da ABC DOWN
Rua Juca Quito, 193 – Centro – Jaboticabal-SP 14870-260 – (16) 3204-25-00

SUSTENTABILIDADE – VALE PARA TODOS – SERVE PARA VOCÊ

Princípio sustentabilidade atende aspectos ambiental, social, econômico, cultural, político e ético
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Enlace de Gislâine e Rudy foi só alegria para todos
Foi na noite 06/08 na
Paroquia São Benedito
de Jaboticabal/SP que
Rudy e Gislaine, disseram sim perante o Padre Paulinho Sesso e

seu familiares e amigos
presente, o coral ficou
a cargo de Sinfonante
Eventos da cidade de
Jaboticabal/SP, e violinista Diego Honorato

ANIVERSARIANTE
Tau completou mais um
de vida dia 29 de julho de
2016. Parabéns, saúde,
felicidades e muitos anos
de vida.

da Silva da cidade Monte Alto. Após a cerimonia os noivos recepcionaram seus convidados
no Salão de Festa dos
Servidores da Unesp de

Jaboticabal/SP , a decoração ficou a cargo de
Marcelino Mauricio de
Jaboticabal, cerimonialista Lucas Simoni Cerimonial de Monte Alto/

SP com sua assistente
Sandra Tirolla, fotografo equipe de Robson
Veronez com Evandro
Girio, filmagem TV Cidade, Buffet José Carlos

Bedin e Leandro Marçal, Bartender Jabuka
Drinks, Banda Inside
Out de Ribeirão Preto,
e doces de Alessandra
Freitas. Tudo ficou TOP.

