
SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016 1

Jaboticabal, 16 de Julho de 2016 N.º 1.784ANO XXXVI

Diretor: Gustavo R. T. Scandelai - Redação: Av. General Osório, Nº 218 - Fones/Fax: (16) 3202 -2636 - R$2,50



2 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016



SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016 3



4 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016



SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016 5



6 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016

P/ Ana Scandelai
Neste 16 de julho, de-

sejamos que cada mu-
nícipe seja um ponto de 
apoio nesta construção 
diária, com valores só-
lidos, que ajude prepa-
rar as crianças e jovens, 
neste processo contí-
nuo de transformação. 
Semear ações e colher 
conquistas, buscando 
no presente o futuro. 
Desejamos que as con-
quistas da comunidade 
sejam sempre crescen-
tes, demonstrando que 
somos nós que fazemos 
o amanhã e que nos-
sa perseverança é a luz 
que ilumina o caminho 
rumo a uma cidade 
mais justa.

Parabéns gente guer-
reira que tem vontade 
de vencer!

Gente que com seu 
trabalho diário constrói 
o desenvolvimento da 
cidade.

Parabéns a to-
dos que diáriamente 
cumprem sua missão, 
contribuindo assim 
com o desenvolvimen-
to do município, bus-
cando sempre novos 
projetos e aceitando o 
desafio de fazer mais 
e melhor, não desis-
tindo e não perdendo 
de vista a esperança. 
Não existem frontei-
ras ou limites para 
alcançarmos nossos 
objetivos.

Acreditando nisso 
que a nossa equipe vem 
trabalhando com afi n-
co, superando difi cul-
dades, transpondo obs-

Nossa cidade faz aniversário
Parabéns Jaboticabal pelos seus 188 anos!

táculos, para promover 
qualidade de vida me-
lhor para todos.

Na lida estamos 
amadurecendo nossas 
habilidades, lapidan-
do nosso crescimento 
profi ssional. Buscando 
acertar, servir melhor. 
Quem ama, cuida. Fa-
çamos uma prece neste 
aniversário de Jaboti-
cabal, pedindo a Deus 
saúde e sabedoria, 
para que toda energia 
positiva de um povo 
seja absorvida pela 
nossa cidade.

Jaboticabal merece 
que lutemos por ela, 
pela saúde, educação, 
segurança, transportes, 
pela infra-estrutura, 
pela ação social, pelo 

emprego e renda. Mais 
cidadania, habitação, 
proteção ao meio am-
biente, apoio às inicia-
tivas comunitárias, às 
crianças, aos jovens, 
adultos e à melhor ida-
de. Mais entusiasmo, 
esperança e satisfação 
pessoal, tanto para 
os homens do campo, 
como da cidade. Tudo 
isso, ainda é pouco 
para quem merece mui-
to mais.

Em especial, segui-
mos dispostos a servir 
ao lado daqueles que 
acalentam sonhos e de-
sejam construir, com 
muita garra, um futuro 
melhor para nós e para 
as gerações de nossos 
fi lhos.
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O professor que procurava ceriantos

Ignácio de Loyola 
Brandão

13 Maio 2016 | 
03h00
http://cultura.esta-

dao.com.br/noticias/
geral ,o-professor-
que-procurava-ce-
riantos,10000050907
Agora que se pensa 

em mudança de cur-
rículos, por que não 
abrir um nicho, para 
que haja em cada co-
munidade noções das 
origens locais? Quem 
nos fez, como nosso 
núcleo se desenvol-
veu, quem foram os 
que nos formataram? 
Acaso não somos mi-
cropeças do grande 
jogo da História do 
Brasil? Aí, penso nes-
ses energúmenos pa-
téticos, os políticos, 
gente que rouba até 
merenda de estudan-
tes e quase desanimo. 
Por que se interessa-
riam por tais assun-
tos?

Quem foi o padre Duarte? Quem foi Bento de Abreu para merecer estátua? Perguntas que 
fazíamos aos professores, que vez ou outra sabiam. Quando me lembro disso, vejo como é 
curioso não estudarmos a história de nossas próprias cidades. E pensar que o fundador de 

Araraquara teve vida aventureira, polêmica, agitada, daria � lme ou romance. 

Fala-se muito, hoje, 
da preservação da 
memória histórica, 
cultural, patrimonial. 
Acabo de ter belíssi-
ma surpresa. A pro-
fessora Zina Bellodi 
acabou de me enviar 
um pacote com os pri-
meiros fascículos dos 
Personagens da His-
tória de Jaboticabal. 
Mergulhei neles meio 
desconfi ado, imagi-
nando que fossem 
burocráticos, insos-
sos, escritos naquela 
estéril linguagem aca-
dêmica. Mordi a lín-
gua, fi quei fascinado. 
Criados por Luiz Car-
los Bedushi e Dorival 
Martins de Andrade, 
mais uma equipe de 
30 voluntários apai-
xonados por história, 
aqui estão perfi s de 
notáveis que estru-
turaram a cidade e a 
sociedade.
Fatos atuais e anti-

gos, pitorescos, curio-
sos, jornalísticos, 

comoventes. Agora, 
à medida que novos 
volumes chegam, ja-
boticabalenses po-
dem saber quem são 
as pessoas que deram 
nome a ruas, praças, 
rodovias, prédios pú-
blicos. Sabem o papel 
que os imigrantes, 
principalmente italia-
nos e japoneses, tive-
ram na trajetória. Há 
uma atenção especial 
às professoras que 
educaram gerações.
Muitos leram sobre 

a Romi-Isetta, carro 
produzido em Santa 
Bárbara d’Oeste nos 
anos 50-60. Ou o Gur-
gel, de Rio Claro. Mas 
alguém ouviu falar 
que Jaboticabal tam-
bém teve uma mon-
tadora, que colocou 
nas ruas o automóvel 
Joagar, que foi, in-
clusive, apresentado 
ao presidente JK? Em 
uma fase industrial, 
dali saíram tornos, 
benefi ciadoras de ar-

roz e café, arados. E 
também os aparelhos 
de gasogênio, que 
foram fundamentais 
durante a guerra, pro-
duziam um combus-
tível alternativo que 
substituía a gasolina 
racionada.
Uma delícia ver a 

reprodução de anti-
gos anúncios da Fá-
brica de Chapéus Poli. 
Homem que se preza-
va usava chapéu e o 
tirava diante de uma 
senhora; hoje, a me-
ninada vive com o 
boné enterrado na ca-
beça até para comer, 
falha grave para os 
bens educados. Não 
é que existiu na ci-
dade uma Escola 
Superior de Cali-
graphia (assim com 
PH), filial (hoje seria 
franchise) da célebre 
escola Di Franco? 
Alguém sabe o que 
é caligrafia, curso 
que nenhum médico 
frequentou? Daí os 
garranchos das an-
tigas receitas. A esta 
cidade pertenceu 
Campos Sales. Não o 
presidente, mas um 
preto centenário, 
lavador de chão de 
residências e de ca-
sas comerciais, que, 
depois de morto, fez 
milagres. Também 
milagres fazia a me-
nina cega, a quem 
se ergueu uma cape-
la, depois uma igre-
ja, enfi m santuário. 
Grandes e pequenos, 
ricos e pobres, céle-
bres e anônimos, to-
dos são história. 
Há uma pessoa que 

me impressionou e 
a quem foi dedicado 
um volume inteiro, 
o professor Carlos 
Nobre Rosa. Numa 
época em que se fala 
tanto de tecnologia e 
ciência, houve um ho-
mem que trabalhou 
idealisticamente em 
Jaboticabal, ensinan-
do Ciências Naturais, 
apaixonado que era 
por Zoologia e Fisio-
logia Geral e Animal. 
Nobre criou na ci-

dade uma biblioteca 
de História Natural, 
melhorou os labora-
tórios do colégio, re-
alizava anualmente 
uma viagem de alu-
nos ao litoral para 
a coleta de material 
para conhecer ce-
riantos (ou fl or ani-
mal pelo seu aspecto 
belíssimo, que brota 
no fundo do mar) ou 
o raro Hydrodiction, 
uma alga unicelular. 
Ele fundou o primei-
ro Clube de História 
Natural do Brasil. As 
iniciativas de Car-
los Nobre acabaram 
sendo o embrião das 
futuras Feiras de Ci-
ência, hoje dissemi-
nadas pelo País e tão 
incentivadas e elo-
giadas por estudio-
sos sérios, como J. 
Reis. Se o programa 
Cientistas do Amanhã 
existe se deve ao pio-
neirismo de Carlos 
Nobre, autor, entre 
outros, de Os Ani-
mais de Nossas Praias 
e Invertebrados. Ele 
despertou o gosto 
pela Biologia e Ocea-
nografi a. Espantei-me 

ao saber que Nobre 
não só fez conferên-
cia sobre Biologia e 
Aviação (eu adoraria 
ouvir) como também 
batalhou por uma li-
nha aérea São Paulo-
Jaboticabal pela Vasp. 
Outro fi lme, ou seria-
do de tevê da HBO. 
Um homem que ja-

mais deixou sua cida-
de. Recusou sempre 
cátedras em faculda-
des ou universidades, 
não queria se separar 
do seu laboratório e 
do seu museu (que, 
mesmo abrigando 
mais de mil exempla-
res da fauna e da fl ora 
marinha, desaparece-
ram). Se já existissem 
estes Personagens da 
História, museu e la-
boratório estariam 
conservados.
O escritor Caio Por-

fi rio Carneiro disse 
sobre os fascículos: 
“Os autores dão vida 
cinematográfi ca aos 
personagens que fi ze-
ram sua história, ar-
rastando o leitor para 
dentro do corpo e es-
pírito do município”. 
Tanto Caio quanto 
eu, chegamos a um 
mesmo ponto. Imagi-
namos que cada mu-
nicípio possa um dia 
montar sua própria 
história, estudando-a 
nas escolas munici-
pais. O modelo está 
pronto. Teríamos ou-
tra história do Brasil. 
Do micro para o ma-
cro. Será que Heloisa 
Starling, Jorge Cal-
deira ou Lilia Moritz 
Schwarcz gostariam 
da ideia?
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EXEMPLOS
DE VIDA

A simplicidade, o trabalho e a doação

 Homenagem à JÚLIA GARCIA BORSARI e VASCO BORSARI, 
ambos nascidos em 1916, se vivos, completariam 100 anos de vida. 
Ela, nascida em Guariba (16.07.1916/21.02.2005), e ele Jaboticabal 
(04.04.2016/ 04.05.1986), na Fazenda do Coco, atual Usina Sta. Adé-
lia. Casaram-se em Guariba, 22.05.1940, e já em 1943, com o fi lho 
José Roberto, se mudaram, para o Pirianito, no norte do Paraná, junto 
ao irmão João (com esposa e fi lho), como desbravadores e empresá-
rios na extração de madeiras e outros familiares. Lá se envolveram no 
desenvolvimento da vila e na sua transformação na promissora cidade 
de Uraí, participando com parentes com sucesso, na política e na am-
pla estruturação da comunidade. E suas esposas, eram atuantes nas 
instituições assistenciais e nas escolas. Inclusive no Colégio Divina 
Pastora, que rendeu a Júlia uma grata homenagem em 2002, por sua 
atuação decisiva na concretização da obra, por ocasião dos festejos do 
cinqüentenário de existência. Lá tiveram mais duas fi lhas, Maria Ter-
cília e Elisabeth. E esta garra e doação natural em todos da família em 
prol dos necessitados, se estenderam em Uraí, até 1975, quando ter-
minaram as opções de extração de madeira na região. Ocasião em que 
retornaram as origens, em Jaboticabal, ele já vinculado à empresa Asa 
Auto Peças e Maquinas Agrícolas S/A, e ela, a dirigir sua vitalidade 
e natural ação doadora às obras assistenciais no atendimento às mães 
solteiras e as crianças e depois, como provedores do Asilo.     

           

Mas, foi na Casa da Criança, onde teve o maior envolvimento de 
doação de tempo e energia em prol dos trabalhos ali desenvolvidos. E 
nesta, também foi homenageada em vida, com uma sala em seu nome, 
representou ser ela ali a acolhida, tal o carinho e atenção da Irmã Ney-
de e Teresa Lima em todo o seu tempo de atuação e vida. Ele um ho-
mem grande, forte, simples e tratado por todos carinhosamente de Tio 
Vasco, enquanto ela, Júlia, menor, mas animada, ágil e disposta para 
tudo, do trabalho, a uma festa ou viagem. A querida Jú, ou Julinha, era 
incansável na sua atuação em prol de todos. Deixaram um legado de 
simpatia, boas lembranças e exemplos na força da simplicidade, do 
prazer pelo trabalho e de naturalidade na doação sem ver a quem.         

RELEMBRAR É VIVER

Na edição do dia 
30 do mesmo mês, 
o A GAZETA des-
tacou a presença 
em grande núme-
ro da população 
na comemoração 
de mais um ano 
de Jaboticabal. Pa-
ralelas à Festa do 
Quitute acontece-
ram a 1ª Festa do 
Peão de Boiadeiro, 
o 1º Festival de Pa-
raquedismo, a 1ª 
Exposição de Cerâ-
mica, entre outros 
eventos.

Na edição es-
pecial de 16 
de julho de 
1983, o Jornal 
A GAZETA tra-
zia uma nota 
sobre a pri-
meira edição 
da Festa do 
Quitute. Ainda 
denominada 
“Feira do Qui-
tute”, o even-
to já trazia os 
deliciosos pra-
tos feitos pe-
las entidades, 
mas era reali-
zado na Praça 
Dr. Joaquim 
Batista, a Praça 
da Fonte.
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Unesp de Jaboticabal completa 50 
anos projetando mais conquistas

   A Faculdade de 
Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV) 
de Jaboticabal com-
pletou no dia 1º de 
junho 50 anos de 
existência. As fes-
tividades aconte-
cerão até 1º de ju-
nho de 2017 com 
atrações culturais, 
congressos e pa-
lestras. Após meio 
século de vida, a 
FCAV é reconheci-
da mundialmente e 
planeja mais avan-
ços para continuar 
sendo referência. 
   As comemorações 
dos 50 anos serão 
pontuais, segun-
do o vice-diretor e 
presidente da co-
missão de festejos, 
professor Antonio 
Sergio Ferraudo. 
“Trabalhamos com 
a oportunidade de 
encontrar uma si-
tuação que a pes-
soa venha gratuita-
mente ou que haja 

Vista aérea de 1965 da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp em Jaboti-
cabal. “A Unesp levou o desenvolvimento universitário, que estava concentrado no miolo entre 
Campinas, Sorocaba, Araraquara e São Paulo, para o oeste”, disse Roberto Ribeiro Bazilli, 
que foi pró-reitor da Unesp Divulgação

uma troca”, diz so-
bre possíveis atra-
ções.
   Ferraudo possui 
algumas parcerias 
que possibilitaram 
a realização de al-
guns eventos na 
universidade, entre 
elas, com o Depar-
tamento de Música 
da Universidade 
de São Paulo. Des-
ta forma, o câmpus 
pretende ir cons-
truindo sua agenda 
comemorativa. “No 
último recital veio 
uma harpa celta e 
uma viola caipira. 
Também recebe-
mos a banda Mo-
giana”, conta. 
   O lançamento 
de um livro tam-
bém está incluso 
nas festividades e 
deve ser lançado 
até 2017. “Estamos 
preparando um li-
vro em comemo-
ração a esses 50 
anos. Mas não de 

história. Será um 
livro que contará 
o que nós somos, 
para que qualquer 
pessoa leia e sai-
ba como funciona 
a FCAV, como nós 
somos hoje e o que 
podemos fazer nos 
próximos anos”, 
explicou.
   Passado, pre-
sente e futuro
   Olhando para trás, 
Ferraudo acredita 
que a parceria en-
tre o município e a 
universidade trou-
xe benefícios para 
ambos. Enquanto 
Jaboticabal ganha 
em vários setores, 
entre eles, imobili-
ário e comércio, a 
Unesp ganha com 
a acolhida e a lo-
calização, por ser 
uma região próspe-
ra na agricultura, 
segundo ele. “Nós 
contribuímos mui-
to com o orçamen-
to da cidade, com 

os nossos gastos. 
Da mesma forma 
que a gente agra-
dece tudo o que 
Jaboticabal fez por 
nós, por ter rece-
bido uma unidade 
da Unesp. Os dois 
lados estão feli-
zes com estes 50 
anos”, afi rma o vi-
ce-diretor.
   Recentemente, a 
FCAV obteve avan-
ços na área acadê-
mica e reforçou o 
quadro de pós-gra-
duações. Segundo 
Ferraudo, foi um 
grande momento. 
“Agora nós temos 
p ó s - g r a d u a ç ã o 
também no curso 
de Administração. 
Nós não tínhamos 
um departamento 
que estivesse li-
gado a empresas 
que não fossem do 
agronegócio, por 
exemplo. Então, o 
entendimento de 
toda essa fi losofi a 

empresarial, hoje 
nós estamos tendo 
com o curso de ad-
ministração notur-
no”, explica.
   Como proposta 
de futuro, o vice-
diretor acredita 
que a FCAV tem po-
tencial para conse-
guir mais apoios. 
Para ele, o momen-
to é de buscar par-
cerias junto aos go-
vernos, empresas 
e multinacionais 
para melhorar e 
fortalecer a realiza-
ção de pesquisas, 
desenvolvimento 
de materiais e con-
ceitos na agricultu-
ra. “A gente precisa 
de parceiros mais 
potentes, que ve-
nham ajudar a gen-
te em alta tecnolo-
gia, criar empresas 
dentro do agrone-
gócio e que sejam 
encubadas aqui 
dentro mesmo”, re-
lata.

   Para fi nalizar, 
Ferraudo expres-
sou sua gratidão às 
pessoas que pas-
saram pela Unesp 
e contribuíram 
de alguma forma 
nessas cinco déca-
das. “Gostaria de 
expressar a nossa 
alegria de termos 
chegado até aqui. 
Criar uma univer-
sidade, o que já 
não é fácil, e de-
pois fazer com que 
ela siga em frente. 
Então, de fato, ela 
existe aos 50 anos. 
E de uma forma 
competente, pois 
somos reconhe-
cidos em várias 
partes do mundo. 
É um momento de 
grandiosidade, de 
muita luz e grati-
dão com aqueles 
que contribuíram 
de alguma forma 
para chegarmos 
até aqui”, con-
cluiu.
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GENTE ESPECIAL
O CHURROS DO CASAL XAVIER

Por Alexandre Rocha
O casal Laerte e 

Aparecida de Fátima 
Xavier é bastante co-
nhecido em Jabotica-
bal por fazer a alegria 
daqueles que gostam 
de um bom doce. Há 
quase 40 anos eles 
atuam como vende-
dores ambulantes e 
são presença garanti-
da todos os finais de 
semana no Lago Mu-
nicipal e na Festa do 
Quitute.

O churros vendi-
do no trailer foi o 
primeiro a surgir em 
Jaboticabal e é muito 
famoso por ter uma 
quantidade a mais de 
recheio, além de um 
sabor diferenciado 
da massa. Mas para 
quem não gosta de 
churros há várias ou-
tras opções: moran-
guinho no chocolate, 
cocada, pé de mole-
que, coquinho, bom-
bom, quebra-queixo, 
entre outros. Mas o 
casal não começou 
pelos deliciosos qui-
tutes.

Há 39 anos, Laerte 
era torneiro de lou-
ça em uma empresa 
de Jaboticabal, mas o 
salário não era gran-
de coisa e costumava 
não dar para o mês 

inteiro. Mesmo assim, 
ele tinha a segurança 
de estar empregado 
e poder arcar com as 
contas de casa. Isso 
tranquilizava sua es-
posa Fátima. Certo 
dia ele decidiu que 
as coisas teriam que 
melhorar e pediu de-
missão para trabalhar 
por conta própria, o 
que deixou ela de “ca-
belos em pé” de preo-
cupação.

Com a remune-
ração de seus direi-
tos trabalhistas, ele 
comprou um veículo 
Kombi e começou a 
fazer garapa. O co-
meço foi duro, mas 
aos poucos as coisas 
iam evoluindo. Ape-
nas a garapa não dava 
o retorno financeiro 
necessário e vender 
cachorro quente foi 
a saída para aumen-
tar os lucros. Xavier 
era figura fácil no es-
tádio do Jaboticabal 
Atlético e em vários 
bairros da cidade, 
quando passava com 
seu carrinho de mão 
fazendo lanche na 
hora. Enquanto isso, 
Fátima vendia garapa 
em frente ao Hospital 
São Marcos.

Em Ribeirão Pre-
to, Laerte conheceu 

o doce que faria com 
que eles dessem um 
salto nas vendas. Uma 
massa frita rechea-
da com doce de leite, 
chamada churros.  Na 
primeira vez só ficou 
de olho quando viu 
um ambulante produ-
zindo o doce, mas na 
segunda oportunida-
de o abordou. Para a 
alegria do jaboticaba-
lense, o homem tinha 
encostado o maqui-
nário e esperava por 
uma oportunidade de 
negócio para se des-
fazer do bem. 

Larte comprou e 
passou a ser pionei-
ro na venda de chur-
ros em Jaboticabal e 
região. A novidade 
agradava bastante 
gente e a receita foi 
sendo aperfeiçoada 
ao longo dos anos. A 
garapa saiu de cena 
primeiro e depois 
foi a vez do cachorro 
quente. Após o chur-
ros vingar, os demais 
doces também passa-
ram a fazer parte do 
cardápio oferecido 
pelo casal, que viajava 
para várias festas da 
região para vender.

Durante todos es-
ses anos, aconteceram 
fatos bons e outros 
nem tanto. Fátima 

ingressou na prefeitu-
ra após realizar con-
curso e atuou por 23 
anos como auxiliar de 
limpeza, o que ajuda-
va e muito nas contas 
da casa. Paralelo ao 
trabalho, ela ajuda-
va Laerte nas vendas. 
Eles tiveram dois fi-
lhos, Rogério e Tiago, 
que sempre ajudaram 
no negócio próprio. 
Entretanto, o patriar-
ca também passou 
por momentos ruins 
de saúde e quase veio 
a óbito. 

“Eu paguei mil cru-
zeiros que eu tinha 
guardado no ban-
co ao hospital para 
poder ficar com ele. 

Pegava a perua, leva-
va em frente ao Itau, 
montava tudo e co-
locava o mais velho 
(filho) para trabalhar, 
que já estava com 17 
anos. Graças a Deus 
deu tudo certo e ele 
ficou bom”, conta Fá-
tima.

Hoje, o filho mais 
velho tornou-se ar-
quiteto, enquanto o 
mais novo caminha 
para suceder o casal 
que aos poucos vai 
diminuindo o ritmo. 
Durante a semana, a 
venda é em frente à 
Faculdade São Luis, já 
aos finais de semana 
o ponto de encontro é 
o Lago Municipal. 

O casal comemora 
a trajetória vencedora 
que teve seus pontos 
altos com o sucesso 
de vendas e a con-
quista de clientes fieis 
e pontos baixos como 
quando perderam 
dois veículos após 
incêndio e aciden-
te. “A insistência tem 
que ser grande, não 
pode desistir. Graças 
a Deus estamos aqui 
hoje contando com a 
ajuda da família. Es-
tamos sempre fazen-
do o máximo e que-
remos estar sempre 
melhorando para que 
nossos clientes este-
jam satisfeitos”, con-
cluiu o casal. 



SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016 15

Jornal A Gazeta entrevista os pré-
candidatos a prefeito de Jaboticabal
Por Alexandre Rocha
Cinco pessoas já manifestaram interes-

se em concorrer ao cargo de prefeito, este 
ano, em Jaboticabal. São eles: José Carlos 
Hori (PPS), Professor Émerson (PEN), Vitó-
rio de Simoni (PMDB), Benedito De Vitto Ju-
nior (PSB) e Mirian Baccarin (PT). 
Para deixar o leitor mais familiarizado 

com o que cada um pensa, o Jornal A GA-
ZETA encaminhou seis perguntas para os 
pré-candidatos querendo saber como al-
guns problemas poderiam ser soluciona-
dos caso fossem eleitos.
Dos cinco nomes, apenas Benedito De 

Vitto Junior não respondeu aos questiona-
mentos feitos até o fechamento desta edi-
ção. 

JOSÉ CARLOS HORI (PPS)
O que o credencia a ser pré-candidato 

a prefeito?
Ser prefeito é muito mais que administrar 

uma cidade. Jaboticabal é um lugar de pesso-
as muito especiais, solidárias e humanas. Ser 
prefeito é conhecer as necessidades de cada 
família. É recebê-la com carinho no Fundo 
Social quando precisa de ajuda. Ter vaga e 
ser atendido com um sorriso na creche do 
seu fi lho ou no posto de saúde. Oferecer 
serviços de qualidade é importante, mas é 
pouco. Sempre priorizei o atendimento mais 
humano, valorizando os funcionários, para 
que atendessem a população com o respeito 
que merece. 
Governar Jaboticabal nesta grave crise do 

Brasil exigirá cuidados extras: experiência, 

pulso fi rme e iniciativa para reverter este 
quadro. É necessário a articulação com os 
governos estadual e federal, não importa 
qual o partido. 
Em 2005, quando assumi a prefeitura, Ja-

boticabal tinha uma dívida de 7% do orça-
mento e diminui para 3,5%. Em 2009 e 2010 
enfrentamos uma crise, uma fase bastante 
delicada, mas os serviços públicos funciona-
vam. A cidade não parou, muito pelo con-
trário. Os dados do Índice FIRJAN de Desen-
volvimento Municipal (IFDM) mostram que, 
em 2012, Jaboticabal era a 26ª cidade mais 
desenvolvida do Brasil. Quando assumi, em 
2005, estávamos na 275ª posição no ranking 
nacional. Demos um enorme salto na quali-
dade de vida da população nestes oito anos. 
Infelizmente, em 2013, nossa cidade voltou 
a cair – despencou para a 140ª posição. Va-
mos trabalhar para colocar, mais uma vez, 
Jaboticabal no polo do desenvolvimento e 
gerar empregos. 
Um gestor experiente tem habilidade para 

criar projetos e encontra sempre as portas 
abertas em Brasília e São Paulo. Com boa 
gestão é possível reagir, mas o radicalismo 
e a inexperiência são, sem dúvidas, nossos 
maiores adversários na estabilização de Ja-
boticabal.

O que o senhor coloca como priorida-
de para ser resolvido em Jaboticabal?
Emprego, saúde e educação. O emprego é 

o melhor programa social do mundo. O de-
senvolvimento econômico será uma das mi-
nhas prioridades. Nossa equipe está criando 
projetos que vão valorizar a pequena em-
presa, o microempreendedor, o comércio e 
a indústria. Temos leis de incentivo que não 
estão sendo colocadas em prática. Não pode-
mos permitir que nossas empresas vão em-
bora de Jaboticabal. Temos que buscar novas 
e incentivar ampliações nas que já existem. 
A prefeitura deve viabilizar um cenário eco-
nômico que faça a “economia girar”. O em-
presário precisa voltar a acreditar em Jabo-
ticabal. Empresa forte signifi ca funcionários 
bem remunerados. Vamos lutar por emprego 
de qualidade, com vagas bem remuneradas. 
A gestão deve fomentar o setor com serieda-
de, gerando novas oportunidades.
A saúde é um desafi o nacional. Ter força 

de vontade é muito pouco para resolver os 
graves problemas que surgem todos os dias. 
Lidar com vidas exige uma equipe que sabe 
o que faz, centrada e humana. Ampliamos 

o programa de Saúde da Família e implanta-
mos o SAD (Serviço de Atendimento Domi-
ciliar), o Samu, a Unidade de Atendimento 
à Mulher, o CIAF VII. Foi um trabalho sério 
de uma grande equipe. Reformamos e rees-
truturamos o Centro de Saúde. O próximo 
passo é buscar no governo estadual o AME – 
Ambulatório Médico de Especialidades, que 
dará mais um enorme salto na qualidade do 
atendimento.
Na saúde, temos que travar uma luta con-

tra as drogas. Estou muito preocupado com 
o avanço e a banalização do álcool e das dro-
gas, não apenas como gestor, mas como pai 
de quatro fi lhos. Todos já conhecem a mi-
nha luta. Por tantos anos vi de perto a dor de 
centenas de famílias. O trabalho voluntário 
marcou minha trajetória; aprendi a ser mais 
sensível ao problema e a buscar alternativas. 
Vou retomar os leitos para desintoxicação no 
Hospital São Marcos – paralisados pela atual 
administração - e criar um Centro de Atendi-
mento Diário, dando total apoio ao paciente 
e à família. 
Para frear essa tendência, é necessário in-

vestir na educação, na articulação e infor-
mação. A educação e o esporte reduzem, 
drasticamente, a exposição de crianças à vio-
lência.  Sinto muito orgulho por ter criado a 
Fundação de Amparo ao Esporte, massifi can-
do o esporte infantil. Vou intensifi car este 
trabalho, principalmente na periferia. A edu-
cação é a melhor “arma” para construir uma 
nação mais consciente, solidária e honesta. 
Criamos mais de 1 mil vagas em creche e im-
plantamos atividades extras no contraturno 
escolar, para as crianças que estudavam na 
rede pública. Infelizmente a atual gestão de-
sativou alguns postos, que serão reativados. 
Fico imaginando a dor de uma mãe ao ver 
seu fi lho voltar da escola e ter que deixá-lo 
sozinho para ir trabalhar. Saber que fi cará na 
rua e pode ser aliciado. Não podemos deixar 
isso acontecer.Também aumentamos o salá-
rio dos professores, distribuímos uniformes 
escolares, implantamos sistema apostilado 
de qualidade e ampliamos o investimento na 
educação. Este é o caminho. Este era o meu 
sonho e quero continuar realizando. 

Muito se fala sobre a situação fi nan-
ceira da Prefeitura. Como lidar com 
esse problema e fazer Jaboticabal voltar 
a crescer?
Pulso fi rme no corte de gastos, bons pro-

jetos, uma boa equipe e relacionamento po-
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PROFESSOR ÉMERSON CAMARGO (PEN)
O que o credencia a ser pré-candidato 

a prefeito?
O credenciamento para que um cidadão 

ou uma cidadã possa ser candidato(a) à 
Prefeito(a) de uma cidade deve estar susten-
tado em alguns pilares. Dentre os vários pi-
lares, considero alguns importantes:
Ser conhecedor das raízes dos problemas 

que afetam a cidade onde mora e vive. O de-
sejante, o postulante ao cargo do executivo 

lítico. Tenho certeza que este é um caminho 
para enfrentar a crise, como já fi zemos em 
2009. Não basta conhecer deputados, tem 
que ter projeto empreendedor para conquis-
tar as verbas. Cortar despesas é primordial. 
Temos que enxugar a máquina, reduzir o nú-
mero de cargos de confi ança. Só nos últimos 
4 anos, por exemplo, foram criados mais de 
40 novos cargos que, se preenchidos, che-
gam a consumir R$ 1,2 milhão ao ano. Vou 
cortá-los.
Com o apoio dos deputados, por exemplo, 

trouxemos para Jaboticabal faculdade gra-
tuita (FATEC) e a UPA; canalizamos o córrego 
Jaboticabal, reformamos e ampliamos cre-
ches, escolas, CIAFs. Construímos mais de 
1 mil casas populares. As duas creches que 
foram inauguradas – no Jardim Santo Antô-
nio e na Sanbra, e a que está em construção 
no Parque das Araras conseguimos através 
de bons projetos, com deputados que acre-
ditam em Jaboticabal. Quero continuar este 
trabalho.

Quais caminhos terá para buscar re-
cursos externos para a cidade uma vez 
que não existe essa representação local 
na Câmara dos Deputados?
Parceria é a chave para recuperar Jaboti-

cabal. Nos últimos meses trabalhei em São 
Paulo, ao lado do Secretário de Agricultura 
e deputado federal licenciado, Arnaldo Jar-
dim, na Secretaria Estadual de Agricultura. 
Foi um período de muito aprendizado e ex-
periência. Fiz muitos amigos em São Paulo 
e Brasília, que vão abrir portas para aprovar 
projetos e liberar verbas nos governos esta-
dual e federal. Com um bom relacionamen-
to, os deputados vão voltar a ajudar Jaboti-
cabal. 

Caso seja candidato e posteriormente 
se eleja, o senhor tem nomes para ocu-
par cargos na prefeitura se eleito? Sua 
equipe será técnica, será política? Terá 
a participação de outros partidos?
Aposto em uma equipe que conhece cada 

área e seja respeitada em Jaboticabal. O per-
fi l técnico é imprescindível. O mundo mu-
dou, estamos vivendo um momento em que 
a gestão pública deve ser vista com outro 
olhar. O velho jeito de fazer política, como o 
famoso “toma lá dá cá”, não pode continuar. 
Jaboticabal precisa de uma equipe centrada 
e moderna, só assim vamos conseguir che-
gar onde a população deseja. 

O senhor pretende manter o atual nú-

mero de departamentos e empresas pú-
blicas, ou pretende fazer uma reestrutu-
ração visando à redução do número de 
assessores existente?
Vou reestruturar os cargos de confi an-

ça, cortar gastos, mas sem comprometer o 
atendimento ao público. O jaboticabalense 
não pode ser penalizado. Os serviços devem 
continuar funcionando, em todas as áreas. 
Os projetos não podem parar, muito pelo 
contrário, temos que recuperar o que foi ex-
tinto nos últimos meses, como os uniformes 
escolares e os núcleos de EMECs – aulas no 
contraturno escolar. O que é bom tem que 
voltar e o que não está funcionando deve 
ser revisto. Estamos elaborando um plano 
de governo consciente, ouvindo o desejo da 
população nas ruas, dos professores, profi s-
sionais da saúde, empresários e técnicos de 
todas as áreas. Com atitude, planejamento, 
metas claras e objetivas é possível retomar o 
desenvolvimento, mas sem cortar serviços e 
prejudicar a população. Temos que recupe-
rar nossa cidade com muita responsabilida-
de, sem radicalismo e atitudes impensadas.

municipal deve no mínimo conhecer alguns 
bons números dos problemas, dos inúmeros 
existentes, que afetam as vidas das comuni-
dades que compõem o município (área urba-
na, área rural e distritos); Saber diagnosticar 
tais problemas ou tê-los já diagnosticados, 
mapeados e analisados, apresentando os 
mecanismos e procedimentos adequados 
para suas soluções; Compreender minima-
mente o funcionamento técnico, administra-
tivo, jurídico e político do órgão executivo 
em todas suas repartições, bem como enten-
der como se dá cada funcionamento destas 
mesmas repartições; Saber desenvolver um 
Plano de Gestão Pública com políticas públi-
cas já discutidas, bem sustentadas e já nor-
teadas com a capacidade de englobar os pla-
nos específi cos de cada área ou repartição 
pública. Um Plano de Governo sem norte, 
sem metas e sem diagnóstico de cada setor 
de uma cidade, é um “plano falido”; Possuir 
qualidades como: liderança, comprometi-
mento com o cargo público e com o público, 
conduta ética, ser servidor do público e não 
se servir do público, capacidade de orientar 
e dividir problemas, comunicativo, criativo, 
proativo, democrático nas tomadas das deci-
sões acreditando que inteligência é também 
coletiva e não apenas individual, tomar as 
decisões necessárias, ser reconhecedor de 
seus limites e fracassos como gestor, bus-
car sempre estabelecer laços mais íntimos, 
próximos com as comunidades através de 
novas redes de comunicação interpessoal e, 
também, coletiva; Ter relacionamentos éti-
cos e transparentes com as demais instân-
cias governamentais buscando desenvolver 
com estas programas, projetos e trabalhos 
que atendam as demandas da cidade. Diante 
de tudo o que foi apresentado acima, acredi-
to possuir em minhas habilidades e capaci-
dades uma parcela positivamente considerá-
vel de tais conhecimentos e formações.

O que o senhor coloca como priorida-
de para ser resolvido em Jaboticabal?
Tantas são as prioridades, as necessidades 

existentes em nosso município que se torna 
difícil escolher uma. Contudo, apontarei três 
são os pontos que elenco como prioridades: 
Reestruturar o atendimento da saúde, 

melhorando as condições de trabalho dos 
funcionários e, ao mesmo tempo, ofertan-
do melhor serviço para o usuário; Sanear os 
problemas fi nanceiros da Prefeitura reduzin-
do ao máximo suas dívidas, solucionando-as 
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se possível fi nanceiramente, não somente do 
ponto de vista do fornecimento de materiais 
e produtos com os fornecedores, mas, so-
bretudo, do ponto de vista social e humano. 
A Prefeitura tem uma dívida contínua, diária 
com a qualidade de vida de sua população 
e para isso ela (a Prefeitura) precisa elabo-
rar, de forma coletiva e colaborativa, políti-
cas públicas voltadas para as economias que 
compõem os setores produtivos da cidade, 
cuidar do abastecimento de água, do sane-
amento básico, da segurança, do reaprovei-
tamento de polos tecnológicos de educação  
aqui existentes, com propostas de qualifi -
cação para o mercado, a fi m de atender as 
exigências do próprio mercado contemporâ-
neo. Cumpre-nos dizer, que é preciso norte-
ar qual a vocação econômica do município 
de Jaboticabal: cerâmica, alimentos, agroin-
dústria, prestação de serviços, química-
farmacêutica? Defi nida tal vocação, o Plano 
Diretor deve ser repensado (neste aspecto 
econômico) a fi m de garantir que a cidade 
se desenvolva percorrendo este sentido; 
Canalizar fortes investimentos em projetos 
sociais, educacionais, esportivos e culturais 
com intuito de minimizar os problemas so-
ciais, culturais e econômicos que vivemos e 
também reduzir o número de pessoas que se 
encontram em condições de riscos sociais.

Muito se fala sobre a má situação fi -
nanceira da Prefeitura. Como lidar com 
esse problema e fazer Jaboticabal voltar 
a crescer?
Primeiro elaborar um plano de averigua-

ção, de avaliação da “saúde” fi nanceira do 
município, observando os pontos cruciais de 
carências e desperdícios do dinheiro públi-
co. Mesmo com um bom Plano de Governo, 
um(a) candidato(a) nunca de fato sabe como 
está integralmente, totalmente as condições 
reais de uma prefeitura. Segundo traçar um 
plano emergencial criterioso com todas as 
soluções já defi nidas para os problemas 
apurados, resolvendo-os de forma defi nitiva 
e enaltecer os pontos positivos existentes, 
nutrindo-os para que mantenha a qualidade 
identifi cada. Terceiro restabelecer a credibi-
lidade política que Jaboticabal possuía com 
as esferas estadual e federal no intuito de an-
gariar mais recursos para os investimentos 
de projetos, programas e obras e, ao mesmo 
tempo, conseguir melhores condições para 
os pagamentos e os investimentos dos re-

cursos públicos.
Quais caminhos terá para buscar re-

cursos externos para a cidade uma vez 
que não existe essa representação local 
na Câmara dos Deputados?
Muitos dos Deputados que conseguiram 

votos em Jaboticabal, bem poucos devolve-
ram para a nossa cidade serviços políticos 
e representatividade política mediante os 
governos (estadual e federal). Assim sendo, 
é preciso o(a) futuro (a) prefeito(a) recriar 
novos caminhos de relacionamentos polí-
ticos com os vários partidos que apoiam o 
governo do estado e o governo federal e que 
possuem representatividade municipal e 
micro-regional. Tais novos caminhos devem 
ser construídos por meio de agendas polí-
ticas programáticas, com excelentes proje-
tos, com planos qualifi cados que mostrem 
ser Jaboticabal uma cidade importante em 
diversos cenários. Para isso, também é im-
portante reforçar diálogos com os represen-
tantes de partidos de nossa cidade, líderes 
políticos que ocuparam importantes posi-
ções em nossa cidade em outros momentos, 
com os detentores de mandatos políticos, 
com as entidades de classe que possuem re-
presentações políticas nos cenários estadual 
e federal, com os clubes de serviços e com 
tantas outras instâncias que possuem exce-
lentes relacionamentos políticos. É preciso 
de uma ação política coletiva, colaborativa e 
cooperativa que resgate a credibilidade polí-
tica de Jaboticabal em todos os cenários.

Caso seja candidato, e posteriormen-
te se eleja, o senhor já tem nomes para 
ocupar cargos na prefeitura? Sua equipe 
será técnica, será política? Terá a parti-
cipação de outros partidos?
Sim. Um misto de ambas. Terá a participa-

ção de pessoas competentes e com afi nidade 
para as pastas a serem ocupadas, indepen-
dentemente de vínculos partidários.

O senhor pretende manter o atual nú-
mero de departamentos e empresas pú-
blicas, ou pretende fazer uma reestrutu-
ração visando à redução do número de 
assessores existente?
Faremos uma redução imediata do volume 

de cargos em comissão e cargos de confi an-
ça a fi m de desinchar a máquina pública e 
enxugar os gastos existentes. É preciso frisar 
que a necessidade urgente do saneamento 
das fi nanças da prefeitura passa pelo reapro-

veitamento de um órgão há muito tempo es-
quecido e deixado de lado: a EMURJA. Cida-
des como Bauru, Valinhos, Jundiaí, São José 
do Rio Preto, entre outras conseguiram em 
outros momentos resolver os gastos exces-
sivos, os desperdícios e desvios do dinheiro 
público utilizando suas Empresas Munici-
pais de Urbanização criadas, assim como a 
EMURJA, em outros tempos quando era per-
mitida por lei. Milhões e milhões de reais em 
Jaboticabal vão para “o ralo do desperdício” 
por continuarem a velha prática de contrata-
ção de empreiteiras ou prestadoras de ser-
viços que consomem valores elevados pelos 
serviços prestados, quando poderíamos es-
tar economizando estes milhões ao utilizar 
a nossa importante Empresa Municipal de  
Urbanização. A Terceirização de Serviços Pú-
blicos é para o enriquecimento de poucos e 
o empobrecimento de uma cidade.

MIRIAN BACCARIN (PT)
O que a credencia a ser pré-candida-

ta à prefeita?
Tive uma experiência administrativa por 

dois anos no Conselho Nacional de Segu-
rança Alimentar e Nutricional que me per-
mitiu ter acesso a execução de várias polí-
ticas públicas direcionadas especialmente 
à população mais empobrecida. Fui eleita 
vereadora à Câmara Municipal de Jabotica-
bal que possibilitou um bom conhecimen-
to da tramitação de leis e normas públicas. 
Presidi por quatro anos o Fundo Social de 
Solidariedade de nosso Município na ad-
ministração de meu marido José Giacomo 

ESPECIAL
ENTREVISTA COM OS PRÉ-CANDIDATOS



18 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016

Baccarin, de quem tenho um grande apoio 
à minha candidatura. Pessoalmente, gos-
taria de dizer que sempre fui uma pessoa 
preocupada com meus semelhantes e que 
tenho uma profunda vontade de fazer e 
servir as pessoas de uma maneira geral. 
Aliado a isso, penso que a sensibilidade 
feminina me ajudará a perceber com mui-
ta clareza quais as necessidades mais pre-
mentes do Município e minha história po-
lítica em Jaboticabal me faz sentir capaz 
de administrar nossa cidade com cuidado, 
honestidade, garra e dedicação.

O que a senhora coloca como priori-
dade para ser resolvido em Jabotica-
bal?
A principal prioridade é recuperar o ca-

ráter público da administração municipal, 
transformando a Prefeitura em um efeti-
vo agente de desenvolvimento econômico 
e de promoção das pessoas. Nos últimos 
anos foram cometidos erros graves na con-
dução da administração municipal, colo-
cando em xeque serviços fundamentais, 
como o fornecimento de água, o que pode 
comprometer o crescimento da cidade. Na 
área social, sinto que podemos fazer mui-
to mais na área da saúde e educação. En-
tendo que é fundamental conseguir uma 
efetiva e constante presença da população, 
empresários e trabalhadores nos rumos 
da administração municipal. Me disponho 
a manter fóruns e interlocução frequente 
com aqueles que querem discutir o desen-
volvimento da nossa querida cidade.

Muito se fala sobre a má situação 
fi nanceira da Prefeitura. Como lidar 
com esse problema e fazer Jaboticabal 
voltar a crescer?
Tem que se tratar dessa situação fi nan-

ceira com competência administrativa, 
com gastos públicos bem executados e não 
comprometendo os serviços considerados 
fundamentais como o ensino, a saúde e a 
promoção social.

Quais caminhos terá para buscar re-
cursos externos para a cidade uma vez 
que não existe essa representação lo-
cal na Câmara dos Deputados?
Manteremos uma relação federativa e 

respeitosa com outras esferas de poder e 
procuraremos junto a deputados estadu-
ais e federais recursos para nossa cidade. 
É importante que consigamos fazer bons 

VITÓRIO DE SIMONI (PMDB)
O que o credencia a ser pré-candida-
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projetos para obter recursos, especialmen-
te na área de infraestrutura.

Caso seja candidata e eleita, a senho-
ra tem nomes para ocupar cargos na 
prefeitura se eleita? Sua equipe será 
técnica, será política? Terá a participa-
ção de outros partidos?
A equipe será formada exclusivamente 

por pessoas que morem em Jaboticabal e 
atuem em suas áreas específi cas. Por exem-
plo, não vejo porque termos na Secretaria 
de Educação do Município, alguém que não 
atue no ensino infantil ou fundamental de 
nossa cidade. Em todas as áreas da admi-
nistração pública, Jaboticabal, com seus 
80 mil habitantes, tem pessoas competen-
tes para serem indicadas como assessores 
da Prefeitura. Esta competência pressupõe 
um comprometimento com a população de 
uma maneira geral e não como interesses 
individuais.

A senhora pretende manter o atual 
número de departamentos e empresas 
públicas, ou pretende fazer uma rees-
truturação visando à redução do nú-
mero de assessores existente?
Não. Esta talvez seja uma das causas da 

precariedade fi nanceira. Houve exagero e 
má gestão na criação de cargos comissio-
nados, cujo número atual é excessivo. Pre-
tendo valorizar o funcionário público con-
cursado, de forma que eles ocupem grande 
parte dos cargos de chefi a.

to a prefeito?
O que me credencia a ser prefeito é a ex-

periência que adquiri ao longo da minha 
vida pública, ocupando secretarias estra-
tégicas da administração pública, como 
Fazenda e Planejamento e como Vereador 
no município.

O que o senhor coloca como priori-
dade para ser resolvido em Jabotica-
bal?
Prioridades: Saúde de qualidade à po-

pulação, Educação, Empregos e Segurança 
Pública.

Muito se fala sobre a má situação 
fi nanceira da Prefeitura. Como lidar 
com esse problema e fazer Jabotica-
bal voltar a crescer?
Primeiro é diminuir os cargos de asses-

sores de confi ança, reestruturar secre-
tarias e priorizar ações de Governo com 
planejamento e buscando recursos em 
Brasília e São Paulo.

Quais caminhos terá para buscar 
recursos externos para a cidade uma 
vez que não existe essa representação 
local na Câmara dos Deputados?
Hoje, talvez eu seja em Jaboticabal, a 

pessoa que tem mais contatos políticos 
no Governo Federal, através do Presidente 
da Republica Michel Temer, do PMDB e na 
Câmara Federal o Deputado Baleia Rossi, 
na Assembléia Legislativa o Deputado Leo 
Oliveira e o Dr. Paulo Skaf, todos do PMDB.

Caso seja candidato, e posterior-
mente se eleja, o senhor tem nomes 
para ocupar cargos na prefeitura se 
eleito? Sua equipe será técnica, será 
política? Terá a participação de outros 
partidos?
É de suma importância um secretariado 

competente e isso eu tenho já uma relação 
de pessoas que poderiam ser convidadas 
prá assumir esses cargos. Acredito que 
determinadas secretarias é necessário que 
além do conhecimento técnico, também é 
necessário um traquejo político.

O senhor pretende manter o atual 
número de departamentos e empre-
sas públicas, ou pretende fazer uma 
reestruturação visando à redução do 
número de assessores existente?
Faremos uma reestruturação nas secre-

tarias, na Emurja e no Saaej para melhor 
adequar o orçamento da prefeitura.
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Jaboticabal tem vasta 
programação de aniversário

O aniversário de 
Jaboticabal é no dia 
16 deste mês, mas 
a festa já começou 
e continua com vá-
rias atividades ao 
longo deste semes-
tre. A programação 
festiva da festa de 
188 anos da cidade, 
que envolve ações 
públicas e várias 
iniciativas particu-
lares, começou no 
início de julho, no 
dia 3, com o festival 
de cultura japonesa 
Undo Kai, na Asso-
ciação Nipo Brasi-
leira.
A 34ª Festa do 

Quitute e Expofei-
ra de Artesanato, 
com organização de 
Alexandre Costa e 
supervisão das enti-
dades, começou no 
dia 13, quarta-feira, 
com suas típicas 
barracas de comi-
das variadas e com 
os shows da Banda 
Studio Um e do gru-
po Katinguelê. No 
palco 2, que é o que 
fi ca na área externa 
da Estação de Even-
tos Cora Coralina, 
a apresentação de 
Manu Vaz aconte-
ceu às 19h30 e Rafa 
Thor se apresentou 
às 21h30.
 No dia 14, a du-

pla Felipe & Roger 
se apresentou às 
19h30, no palco 
2, seguida de Beto 
Rosa, cuja apresen-
tação foi às 21h30. 
A dupla Mailson 
& Gabriel e o Gru-

po Nós fazem seus 
shows no palco 
principal. No dia 
15, quem ocupou o 
palco 2 foram Tim-
bre, às 19h30, e Zê-
nith às 21h30. No 
palco principal Lua-
na Costa e Almanac 
Blues prometeram e 
levantaram o públi-
co.
 O aniversário de 

188 anos, no dia 16, 
será comemorado 
com a tradicional 
solenidade cívi-
ca de hasteamento 
das bandeiras, com 
a presença de au-
toridades, na Pra-
ça Joaquim Batista, 
seguida de missa 
na Catedral de Nos-
sa Senhora do Car-
mo. Às 19 horas, 
uma procissão com 
membros de todas 
as paróquias da 
Diocese de Jaboti-
cabal sai do Mostei-
ro Flos Carmeli, em 
direção à Catedral, 
onde será celebrada 
a missa em louvor 
à Nossa Senhora do 
Carmo, padroeira 
da Diocese.
 A programação 

do aniversário de 
188 anos de Jaboti-
cabal conta, ainda, 
com as seguintes 
performances: no 
palco 2, às 11h, Los 
Acústicos se apre-
senta. Em seguida, 
às 11h30, é a vez 
dos Seresteiros do 
Sonho, e às 14h30, 
Shmoo Acústico; às 
19 horas, a Banda 

Off  toca. No palco 
principal, para en-
cerrar a noite, se 
apresentam a Banda 
Kolt e Jhony & Hen-
rique. 
 No domingo, dia 

17, a festa continua 
e começa cedo com 
a tradicional Corri-
da Athenas Paulista, 
que está na sua 31ª 
edição e irá reunir 
cerca de 300 cor-
redores, com saí-
da no monumento 
Athenas, na Ave-
nida Major Hilário 
Tavares Pinheiro. Já 
na Festa do Quitute, 
além dos deliciosos 
pratos oferecidos 
pelas entidades, o 
som continua rolan-
do. No palco 2, às 

11h30, tem o gru-
po Aminas A Trois, 
já às 14h é a vez 
do Café a Dois. No 
palco principal, Kid 
Vinil e Barrancoo 
Quarto divertem o 
público que compa-
rece ao último dia 
da Festa do Quitute.
 Depois do des-

canso da segunda-
feira, na terça-feira, 
dia 19, Jaboticabal 
recebe um evento 
mundial: o reve-
zamento da Tocha 
Olímpica. A vinda 
da Tocha será cele-
brada como progra-
mação ofi cial do ani-
versário da cidade. 
Outra programação 
que sempre faz par-
te das comemora-

ções é a Festagri, a 
Festa do Agricultor, 
que acontecerá nos 
dias 28 e 29 deste 
mês, na Associação 
Nipo Brasileira.
 Os Jogos Escola-

res também estão 
inseridos no calen-
dário ofi cial das 
comemorações dos 
188 anos de Jaboti-
cabal e serão reali-
zados de 8 a 26 de 
agosto, com a pre-
sença de 21 escolas 
das redes pública e 
particular de ensi-
no, reunindo 2650 
estudantes em vá-
rias modalidades 
esportivas.
 O Concerto de 

104 anos da Cor-
poração Musical 

Gomes e Puccini 
acontece no dia 22 
de agosto, na Fa-
culdade de Ciências 
Agrárias e Veteriná-
rias (FCAV)/Unesp 
Jaboticabal.
 A Semana Na-

cional do Livro, a 
Exposição Nacio-
nal de Orquídeas, 
o Campeonato de 
Hipismo Agromix 
e a Semana da Mú-
sica, cujas agendas 
estão sendo fecha-
das, também fazem 
parte das comemo-
rações e serão rea-
lizados no segun-
do semestre deste 
ano.
Assessoria Muni-

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

O mulher,
Meu chapéu é de 

aba larga, minha bota 
é de cano comprido...

Quero ser o seu 
namorado, também o 
seu grande amigo.

Vou acordar com 
você todas as ma-
nhãs e te dar um bei-
jo, só para você dizer 
em meu ouvido:

Te amo meu mari-
do!!!

Ooo Vichi, Vichi, vi-
chee!!!
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Números apontam uma Jaboticabal 
“experiente”

Segundo dados 
do Sistema Esta-
dual de Análise 
de Dados – SEA-
DE, Jaboticabal 
está envelhecen-
do. Comparado 
aos municípios 
que fazem parte 
da Região Gover-
namental de Ri-
beirão Preto e até 
mesmo de outros 
Estados, a popu-
lação acima de 
60 anos da “Cida-
de das Rosas” é 
maior, proporcio-
nalmente, que às 
demais.
Enquanto Ja-

boticabal aponta 
uma população 
16,02%  da popu-

lação com mais de 
60 anos, a região 
possui uma mé-
dia de 13,65% e o 
Estado 13,60%. Já 
no quesito Índice 
de Envelhecimen-
to, que calcula a 
proporção de pes-

soas de 60 anos 
e mais por 100 
indivíduos de 0 a 
14 anos, Jabotica-
bal atinge 91,42% 
enquanto a região 
72,68% e o Estado 
69,78%.
Ao que tudo in-

dica, nossos ido-
sos estão vivendo 
mais. Em contra-
partida, a popula-
ção com menos de 
15 anos é inferior 
a média da região 
e do Estado. A “Ci-
dade das Rosas” 

possui 17,53% da 
população nessa 
faixa etária, en-
quanto a região 
18,78% e o Estado 
19,48. A diminui-
ção da taxa de na-
talidade também 
podem explicar 

estes números, 
que mostram um 
percentual menor 
de crianças e ado-
lescentes e outro 
maior para ido-
sos, levando em 
conta as demais 
médias.

RAPIDINHAS DA POLÍTICA LOCAL
A TOCHA – A 

passagem da To-
cha Olímpica por 
Jaboticabal tem 
rendido belas 
discussões nas 
redes sociais. 
Uns são a favor e 
enaltecem o fei-
to e outros são 
contra, alegando 
que existem coi-
sas mais priori-
tárias.

A TOCHA DE 
NOVO – Com 
novo asfalto em 
alguns trechos 
mais caóticos do 
percurso da To-
cha, o risco de 

um acidente em 
rede nacional 
será bem menor. 
E com nova sina-
lização, o visual 
até que ficou bo-
nito.

MUDANDO DE 
IDEIA – Se antes 
a prefeitura afir-
mava que não ia 
tirar sua página 
do ar, agora um 
comunicado diz 
que vai. Mas, não 
foi ainda. Afinal, 
vai ou não vai?

FALAR ATÉ 
PAPAGAIO FALA 
– Sabe o que é 
gratidão? Alguns 

políticos postam 
mensagens lin-
da de gratidão, 
mas, na realida-
de, se esquece-
ram de quem os 
colocou em seus 
atuais postos. 
Falar é fácil, fa-
zer é mais com-
plicado.

TOCHA POLÍ-
TICA  – O parti-
do do governo 
paulista está 
tão preocupa-
do com os fatos 
nacionais que 
divulga até um 
e s c l a r e c im e n -
to sobre o ro-

teiro da Tocha 
em Jaboticabal 
e também os lu-
gares de recape 
do asfalto. Mas, 
a Tocha é olím-
pica ou políti-
ca?

C U I D A D O 
COM O CAVALO 
– Mais uma das 
lendas urbanas 
politicas sur-
giu nesses dias. 
Agora é um tal 
de cavalo a ga-
lope e que pode 
derrubar o pró-
ximo. Pode de-
senhar? Não en-
tendi direito!
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MEU  CORCELZINHO  72

Pô, cara, tive a delica-
da e bendita paciência de 
passar a tarde todinha 
lavando o corcel azul 
marin quas zerin do meu 
velho pai (naqueles tem-
pos, nem tão velho as-
sim), todo empoeirado 
de zona rural,  no mó 
cuidado e capricho, lim-
pando as poeirinhas in-
trusas que soem acumu-
lar naqueles cantinhos 
rebaixados e bordas ina-
cessíveis, os pneus tris-
cando  de pretinho, pon-
teiro de combustível lá 
pra cima, serviço de som 
impecável, estação no-
turna sintonizada na  Rá-
dio Mundial, fi tas casse-
tes bem escolhidas: 
Johnny Rivers, Beatles, 
Bob Dilan, RC, Tim 
Maia... tinha de sair bem 
cedin (pela incerteza, 
dois despertadores), car-
teira bem recheada, len-
ços e documentos confe-
ridos em detalhes, CNH 
novinha (mil conselhos 
maternos), um “look” es-
pecial, viagem marcante 
de pós-adolescente, lon-
ga... longuíssima, por 
curvas e travessias peri-
gosas - nada de pistas 
duplicadas e modernos 
“fasts-foods”, em com-
pensação, nem radares, 
nem pedágios, nem 
nada... sem me esquecer 
de colocar no vidro tra-
seiro, o chapéu panamá 
ganho daquela mina com 
tanto chamego; férias ju-
linas -  tive de inventar 
uma ponderável e coe-
rente desculpa sobre es-
tágio no Colégio, com 

seus imensos hectares, 
lá naquele de fi m de 
mundo,  trezentos e tan-
tos cansativos quilôme-
tros, onde  semeávamos 
e colhíamos em profu-
são; nas salas de aula, 
víamos o mundo além 
das janelas altas e frias; 
nossos mestres - enclau-
surados em seus arcanos 
departamentos, tanto 
gabavam em transfor-
mar jovens  em atilados 
e versáteis homens do 
campo, muitos dos quais 
− feito poetas nômades e 
paladinos de esperanças 
inúteis, perderam-se por 
caminhos indecisos, sem 
rumos, sem destinos,  
naqueles agitados e re-
beldes anos 70, de  guer-
rilhas e repressões, o 
Brasil conquistando o 
tricampeonato, “Love 
Story” nas telas, Prêmio 
Nobel para Soljenitsin, 
mortes de Louis Arms-
trong e Lamarca, despe-
didas de Pelé, Transama-
zônica, títulos de 
Fittipaldi, primeiras TV’s 
a cores, Flávio Cavalcan-
ti, Fischer x Spassky, Jac-
queline Onassis se esbal-
dando em suas ilhas 
gregas, China de Mao, 
crise do petróleo, incên-
dio no Andrauss, genera-
lato de Moshe Dayan, 
Guerra do Vietnã, escân-
dalo de Watergate, Revo-
lução dos Cravos e que-
da de Salazar, discursos 
sem fi m de Fidel, e de 
Bertolucci, o “Último 
Tango em Paris”, que já 
não mais agonizava em 
suas chamas;  formáva-

mos, naquele latifúndio 
do “verde que te quero 
verde”, com mais de tre-
zentos alunos, de men-
tes povoadas de sonhos 
imagéticos, um aglome-
rado híbrido de “varie-
tais raros e sui generis”, 
com seus “psiquês” e 
ethoi culturais, cada um 
com suas estranhas ma-
nias e variadas fanta-
sias... havia os conceitu-
ados matemáticos, os 
fi lósofos - solipsistas 
uns, estoicistas e messi-
ânicos outros, alguns 
gramáticos, muitos cas-
murros e alguns dogmá-
ticos; poetas, cantores e 
atletas, que faziam nos-
sa alegria, como as cigar-
ras às formigas nas som-
bras do meio dia; 
marcantes tempos preté-
ritos, de esperanças e 
projetos anelantes; an-
sioso e cismático, deitei-
me ao se fi rmarem os  
pingentes brilhos das es-
trelas, preparando a me-
lhor roupagem, calça 
boca de sino, cinta larga, 
camisa estampada, mi-
nha blusa predileta e 
meu sapato preferido, o 
melhor desodorante,  o 
meu reloginho Seiko 
acertadíssimo, alguns 
escritos e íntimos en-
saios previsíveis: e se ela 
estar curtindo um outro 
“aff aire” ? ausência de fé-
rias, nunca se sabe; no 
dia seguinte, bem cedin, 
desfeitos lençóis e co-
bertores, brumas e nebli-
nas naquela baixada de 
rio, a tenra luz cambian-
te da manhã, um tremen-
do frio de arrepiar e ba-
ter  dentes, congelar os 
pés e tudo mais, e no in-
fi nito, Rígel e Bellatrix 
reinando desdenhosas e 
eternamente; decidido, 
dei “start” e  segui via-
gem carregando planos  
delirantes, a fi m de pegá-
la, inda antes do almoço, 
a namorada que sonhei, 
dada a humores banais, 
paixão e poesias, adora-
va fl ores, mistérios da 
noite e estrelas caden-
tes, casas ermas e aban-
donadas de Alan Poe; 
imaginei-a toda linda e 
fl amejante, ali aos meus 
pés, afi nzaça de dar o 
mó rolê naqueles recan-

tos esquecidos dos 
imensos e luxuriantes la-
ranjais fl oridos que lá 
existiam, no “meu”  cor-
celzin azul marin quas 
zerin; à tarde, descontra-
ídos passeios pela Rui 
Barbosa, degustando de-
liciosas guloseimas no 
“Bar da Vitamina”, com 
juras de amor eterno, à 
noite fl anaríamos pelos 
jardins e praças da cate-
dral, com sua campânula 
e um misterioso campa-
nário de início do século 
passado, onde pairam  
pombos pacientes e 
apaixonados, curtiría-
mos sessões no escuri-
nho do Cine Municipal, 
no colo, drops Dulcora 
de amaciar beijos; tinha 
amigos no Colégio que 
na volta às aulas, conta-
vam mirabolantes aven-
turas e histórias de amor 
com suas pequenas – e 
com as dos outros tam-
bém, com seus carangos 
diferenciados, sons me-
tálicos e frenagens fre-
néticas; um deles, o mais 
abonado da turma, na 
verdade fi lhin de papai: 
o seu carro encalacrou 
sobre um colchão de mo-
las enferrujadas, inteirin 
desencapado, no cafun-
dó de sua fazenda, ele e 
sua namorada do plano 
B; tiveram de largar o 
bruto Galaxy, penando 
muitos quilômetros a pé, 
por caminhos e  vielas 
duvidosos, até entregar, 
em altíssimas horas, a 
mina sã e salva; desvai-
rados carnavais de pier-
rôs, odaliscas e colombi-
nas saltitantes; happy 
hour... what´s happe-
ning in city snacks bars?, 
amantes das noites liber-
tinas e baladas trepidan-
tes, sem medo do medo, 
gins, cubas libres, piñas 
coladas, Martinis com 
cerejas e Camparis “on 
the rocks”; hedonismo 
explícito – alguém cele-
bra, alguém convida, al-
guém aceita: quando? 
onde? não importa, in-
fi ndas são as horas; 
numa inesquecível noite 
de “It´s now or never”, 
dancei com Helen – a 
doce mina da Rua São 
João, canções proibidas 
ao calor envolvente de 

“Je t´aime...” , “Do you 
wonna dance?”, “Without 
you”, “Yestarday”, “Mas-
sachusetts”, colado ao 
seu corpo de curvas pré-
emergentes, vestido de 
cetim lilás de alça frágil 
e decote sutil, e aquele 
perfume inebriante que 
a marcavam tão intensa-
mente, e um tremen toró 
batendo lá fora, e nós 
presos de amor, sem po-
dermos ir embora, uma 
vontade louca de outra 
vez, o mó barato aqueles 
tempos...; assim as coi-
sas aconteciam, danças 
coladinhas, nada, nadi-
nha de tatuagem, pier-
cings, brincos e orelhas 
perfuradas; havia grava-
do, com meu canivete  
afi ado, o nome dela, num 
caule ancestral de aroei-
ra tombado na curva 
quase inacessível e  se-
creta do rio tortuoso que 
cortava minha aldeia; 
mas voltando, uma via-
gem  contemplativa, 
equalizando sensações e 
raciocínios lógicos, ven-
tos favoráveis,  céus que 
nem os céus de Leblon 
(perfeitos, límpidos e 
sem defeitos), escalas 
estratégicas em postos 
de serviços duvidosos, 
para conferir  óleo e 
água, tomar um cafezi-
nho, inspecionar os ca-
belos ao melhor estilo 
Peter Fonda, férias  de 
“carpe diem” ..., um tem-
po inteiro deste mundo 
para ser feliz, curtir a 
vida e a ninfa de seus 
quinze anos, eu – dezoi-
to para dezenove, ela me 
esperando, elegante, 
charmosa e radiante - 
pensei comigo -, cheguei 
mais ou menos confor-
me programado, já bem 
passado das dez, cam-
painha: dim...dom... e 
nada, estaria estar dor-
mindo, refocilando in-
tensamente e sei lá o que 
mais; dim... dom... dim... 
dom... e lá aparece a 
donzela, ao que me lem-
bro, de pijama ainda, 
todo salpicado de bichi-
nhos ou de bolinhas – 
tempos imemoriais que 
nem me lembro mais..., 
com voz quase rouca, de 
travesseiro (devia ter 
bailado muito naquela 

noite de sexta),  eu – 
oi!..., e ela – oi, fi tando-
me com um sorriso  eco-
nômico e sem tanto 
brilho (poderia ter re-
pensado aquele “Je 
t´aime... moi non plus”), 
e eu perplexo, com meus 
neurônios:  xiiiiii... fu-
deu, aí tem –, segui em 
frente sob o alpendre de 
alguns metros, que dava 
caprichosamente na por-
ta frontal de uma grande 
sala, ladeado de aven-
cas, longas samambaias 
e mandrágoras mágicas 
de maus agouros, e um 
perfume de almoço da 
minha ex-futura-sogra, 
male malzinho peguei-
lhe as mãos: – pôxa, que 
aconteceu? você está as-
sim tão estranha, indife-
rente, nem parece que 
me ama..., e ela, fria, in-
sípida e vazia, insensível 
que nem os políticos às 
margens plácidas do Pla-
nalto Central:– nem sa-
bia que você vinha, não 
me mandou carta, nem 
nada...(mandei sim, lin-
da cartinha registrada, 
na minha Olivetti, sem 
erro nem nada); e eu, in-
tempestivo e rebelde, 
para impactar e provocar 
um enorme sentimento 
de perda: – você está 
muito arredia, esquisita 
- melhor terminarmos 
tudo -, sabe o que ela 
respondeu, mermão?! –  
cê-que-sabe!..., tão claro, 
sonoro e tristemente au-
dível, lasquei-me todo, 
meu camarada –, àquela 
altura, fazer o quê?... 
adeus baby, adeus risível 
e insustentável amor de 
um taciturno inverno; 
enfi m, para não esticar 
mais estes lengalengas, 
lá se foram nossos rolês, 
nossas fl ores e lindas 
canções, aniquilando so-
nhos,  na longa espera 
de um só dia que fi cou 
na fantasia! num langor 
monástico, quedei-me 
estático e silente, como 
um vaso frágil retalhado 
em cacos irreparáveis; 
nem Odisseu, nem Odis-
seia, nem cantos de Or-
feu, adeus Homero, 
adeus Colégio, adeus Pá-
ris, adeus Paris, adeus 
Helen que tanto quis!

Dario Bicudo Piai

Ó Cidade das  Rosas, Athenas  Paulista
Finalmente  posso  te ver e contemplar 

 teus portentos, teus  gáudios  e  glórias
sem  as dores e sabores do verbo amar
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E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç ÃO

Nos termos da legislação vigente e do Estatuto Partidá-
rio, fi ca CONVOCADA pelo presente edital a CONVEN-
ÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL do Partido da Repúbli-
ca (PR) de Jaboticabal, para o dia 25 de julho de 2.016, 
com início às 20:00 horas na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 
765 - Centro - em Jaboticabal-SP, com a seguinte Ordem 
do Dia:

1) Deliberação sobre a escolha dos candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que concorrerão às 
eleições municipais de 02 de outubro de 2.016;

2) Deliberação sobre a formação de coligações para 
as chapas majoritária e proporcional para as eleições mu-
nicipais de 02 de outubro de 2.016;

3) Deliberação sobre a atribuição de número aos 
candidatos;

4) Outras deliberações relativas ao processo eleito-
ral municipal de 2.016.

Jaboticabal, 13 de julho de 2.016

Luís Carlos de Jorge
Presidente da Comissão Provisória do Partido 

da República – PR  Jaboticabal-SP

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A MAURÍCIO DOS 
SANTOS DELFINO e ALINE GONÇALVES DOS 

SANTOS
(Prenotação 150.252 de 07/04/2016)

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

                       FAZ SABER a Maurício dos Santos Del-
fi no, RG nº 4025006-SSP/GO, CPF nº 919.620.721/34, 
técnico em agronomia e agrimensura, e sua mulher 
Aline Gonçalves dos Santos, RG nº 574806738-SSP/
SP, CPF nº 037.842.011/99, do lar, ambos brasileiros, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei nº 6.515/77, residentes e domiciliados 
nesta cidade, na Rua Angelina Costa Claro, número 80, 
Jardim Santo Antonio, que nos termos do artigo 26 da 
Lei nº 9.514/97 e a requerimento da Caixa Econômica 
Federal, credora fi duciária do contrato de fi nanciamento 
imobiliário nº 144440430097, garantido pela alienação 
fi duciária, registrada sob nº 09 na matrícula nº 26.760, 
que grava o imóvel situado na Rua Angelina Costa Cla-
ro, número 80, Jardim Santo Antonio, vem lhes notifi -
car para cumprimento das obrigações contratuais prin-
cipais e acessórias relativas ao pagamento das parcelas 
vencidas números 26, 27 e 28, apurado pela credora até 
o dia 05/04/2016, no valor total de R$5.118,10 (cinco 
mil, cento e dezoito reais e dez centavos), sujeito à atu-
alização monetária, aos juros de mora e às despesas de 
cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se 
também o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta 
intimação.

                       Assim fi cam V.Sªs. NOTIFICADOS 
a comparecerem no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Jaboticabal/SP, localizado na Avenida 
Major Novaes nº 535, centro, telefone (16) 3202-3015, 
no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, de Segun-
da a Sexta-feira, onde deverão efetuar o pagamento do 
débito acima mencionado e mais o valor de R$309,24 
(trezentos e nove reais e vinte e quatro centavos), refe-
rente as custas com a notifi cação extrajudicial, no pra-
zo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir 
desta data.

  Nesta oportunidade fi cam V.Sªs. cien-
tifi cados de que o não cumprimento da obrigação no 
prazo estipulado garante à credora fi duciária o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel, nos termos 
do artigo 26, parágrago 7º, da Lei nº 9.514/97, de forma 
que, com este ato, perdem V.Sªs. a propriedade do imó-
vel em favor da Caixa Econômica Federal.

                       Para conhecimento dos interessados e 
para que não aleguem ignorância, expede-se o presente 
edital, que será publicado em jornal local, por 03 (três) 
dias consecutivos. Jaboticabal, 30 de junho de 2016. 
Eu, José Pedro Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e 
subscrevi.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:          
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO 
MUNICIPAL PARA A

CELEBRAÇÃO DE COLIGAÇÃO E ESCOLHA DE 
CANDIDATOS

O Presidente da Comissão Executiva Municipal Pro-
visória do Partido Progressista – PP, do município de 
Jaboticabal, na forma que dispõem os artigos 12, 19 e 
30 do Estatuto Partidário e legislação eleitoral vigente, 
CONVOCA os Convencionais com direito a voto, para 
comparecerem à Convenção Municipal do PP a ser rea-
lizada no dia 25/07/2016, às 20 horas, na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal/SP, localizada na Rua Barão do Rio 
Branco nº 765 – Centro, neste município, com a seguinte 
ORDEM DO DIA: I - deliberação sobre coligação parti-
dária para eleição majoritária e proporcional e discussão, 
aprovação e nome da coligação (se houver coligação); 
II - escolha de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito; III 
- escolha de candidatos a Vereador; IV - sorteio dos nú-
meros para candidatos a Vereador; V - outros assuntos de 
interesse partidário e eleitoral.

Jaboticabal, 11 de julho de 2016.

Roberto Luís Limeira Volpe
Presidente da Comissão Executiva Municipal 

Provisória

CONTRATA-SE
“Distribuidora de Lubrifi cantes e Filtros localizada 

em São José do Rio Preto, Contrata:  Consultor de ven-
das com  experiência em vendas externas de produtos 
automotivos  para atuar na região de Jaboticabal (exi-
ge-se veículo próprio, experiência  em vendas externas 

comprovada  e disponibilidade para viagem).  
Enviar currículos  para:  

rh@nexlub.com.br

Seleciona para Empresa de Jaboticabal

Recepcionista
Processo 04/2016

Requisitos:
Exigível Ensino Médio ou Técnico Completo

Desejável:
Superior completo ou cursando em

Secretariado, Administração ou áreas afi ns,
Experiência na função.

Moradores da cidade de Jaboticabal
Regime de Contratação CLT

Horário de Trabalho:
Segunda a Sexta-feira

07h30 às 11h30 e das 13h30 às17h30

Salário: R$ 1.180,00

Benefícios: Vale Alimentação R$333,00,
Vale Transporte com Integração,

Convênio Médico Individual com coparticipação,
Convênio Odontológico Individual e Seguro de Vida.

Conhecimentos:
Pacote Offi ce

Atividades:
Atendimento ao público e telefônico, recepção, encaminhamento e tria-
gem de documentos, organização da agenda,  elaboração de relatórios e 
planilhas, controle de correspondências e e-mails, e demais atividades 

relacionadas ao setor. 

Competências Comportamentais:
Organização, cordialidade, boa comunicação, boa dicção.

Interessados encaminhar currículo completo com foto recente no 
período de 18/07/2016 à 08/08/2016 para:

nucleoprofi ssional@yahoo.com.br

MARMORARIA GRANISSIL JABOTICABAL 
LTDA - ME, torna público que Requereu na CETESB a 
Renovação de Licença de Operação para Aparelhamen-
to de Placas e Execução de Trabalhos em Mármore, Gra-
nito, Ardósia e Outras Pedras, situado à Avenida Carlos 
Berchieri nº 1.800 - Bairro Sorocabano - Jaboticabal/SP.
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Agrônomo investe na cozinha e 
demonstra talento em Jaboticabal

Por Alexandre Rocha
O interesse pela 

cozinha é algo que 
muitas pessoas têm, 
mas que por algumas 
circunstâncias aca-
ba não sendo leva-
do adiante. Seja por 
falta de tempo ou 
de talento, mas tam-
bém de investimento 
ou dedicação. Para a 
alegria de vários ja-
boticabalenses, esse 
não é o caso do en-
genheiro agrônomo 
Tiago Marchiori, que 
há 15 anos começava 
sua trajetória na co-
zinha.
A curiosidade 

surgiu desde cedo, 
quando ele tinha 
apenas 20 anos. Tia-
go sempre observa-
va sua mãe Rita co-

Tiago Marchiori tem avançado e, em breve, se tornará chef

zinhando e, talvez, 
não imaginava que 
a coisa seria levada 
tão a sério futura-
mente. Com proprie-
dade no Tocantins, 
as viagens da ma-
triarca passaram a 
ser constantes, e o 
“bastão” que deve-
ria ser passado para 
uma funcionária da 
casa acabou na mão 
de Tiago, que se tor-
nou o cozinheiro 
“ofi cial” na ausência 
da mãe. 
Aos poucos ele 

passou a fazer inova-
ções e a sofi sticar os 
pratos. Cozinhar tor-
nava-se mais que um 
passatempo. Os anos 
se passaram, Tiago 
casou e teve fi lhos. 
No aniversário de 

dois anos do herdei-
ro mais velho, ele viu 
a oportunidade de 
aumentar o grau de 
difi culdade e colocar 
à prova tudo o que 
aprendeu. O agrôno-
mo fez 35 pizzas de 
17 sabores diferen-
tes para cerca de 80 
pessoas. O resultado 
não poderia ter sido 
melhor: convidados 
empolgados e convi-
tes para cozinhar em 
eventos particulares. 
Com isso, surgiu o 
Sabor Gourmet, vol-
tado para festas in-
fantis, buff ets e lan-
ches gourmet
Desde então o ne-

gócio passou a ser 
levado mais a sério 
do que nunca. Além 
da habilidade na co-
zinha, Tiago tem 
curiosidade e não há 
prato que o intimide. 
“Um dia um cliente 
disse que não podia 
comer glúten, açú-
car e carne. Fizemos 
uns hambúrgueres 
de soja, lasanha sem 
glúten com queijo e 
legumes, escondidi-
nho sem nada de car-
ne”, conta.

Bistrô
O agrônomo pas-

sou a fazer cursos 
temáticos de gastro-
nomia em Ribeirão 
Preto. Lá conheceu 
o comerciante Paulo 
Simielli e começa-
ram o curso de chef 
de cozinha no início 
deste ano. A produ-
ção de pratos mais 
sofi sticados fez com 
que eles idealizas-
sem um bistrô em 
Jaboticabal. Até aqui 

já realizaram quatro 
jantares. “O primeiro 
teste foi no aniversá-
rio do Paulo. Todos 
gostaram bastante. 
Depois fi zemos para 
outro público e os in-
gressos se esgotaram 
rápido”. 
Denominado “No-

madic Bistrô”, o ne-
gócio tem tudo para 
dar certo. Segundo 
Tiago, a ideia é ofi -
cializá-lo após o tér-
mino do curso, em 
2018. Enquanto isso, 
a meta é continuar 
realizando os janta-
res uma vez por mês 
em sua casa e conhe-
cendo seu público-
alvo. 
Para saber mais, 

acesse Nomadic Bis-
trô no Facebook.

Origem
Os bistrôs são pe-

quenos e confortá-
veis restaurantes de 
origem francesa. Ne-
les os clientes podem 
consumir diversas 
bebidas, além de pra-
tos específi cos.

RECEITA DE MEIA LUA RECHEADA DE 
ABOBORA, ALHO PORÓ E PARMESÃO 

NA MANTEIGA DE SÁLVIA
MASSA
- 0,5 KG DE FARINHA DE TRIGO
- 150 GRAMAS DE SEMOLINA
- 6 A 7 OVOS 
RECHEIO
- 150 GRAMAS DE ABOBORA
- ALHO PORÓ A GOSTO
- PARMESÃO A GOSTO.
PREPARO
MASSA
MISTURAR AS DUAS FARINHAS EM UMA SU-

PERCIFIE LISA, FAZER UM BURACO NO MEIO E 
ACRESCENTAR OS OVOS. MISTURAR ATÉ FOR-
MAR UMA MASSA HOMOGENEA E CUBRIR COM 
PLASTICO.

RECHEIO
COZINHAR A ABOBORA. PICAR O ALHO PORÓ 

E DAR UMA REFOGADA COM UM POUCO DE 
MANTEIGA, ACRESCENTANDO  DEPOIS A ABO-
BORA. DEIXAR COZINHAR PARA APURAR. DE-
POIS ACRESCENTAR O PARMESÃO JÁ COM O 
FOGO DESLIGADO.

PASSAR A MASSA NO CILINDO ATÉ FICAR BEM 
FINA E LISA. CORTAR A MASSA COM UM ARO EM 
FORMATO CIRCULAR, RECHEAR E DOBRAR AO 
MEIO PARA FORMAR UMA MEIA LUA. COZINHAR 
COM BASTANTE  ÁGUA FERVENTE E SAL, RETI-
RANDO ASSIM QUE ESTIVER AO DENTE.

DERRETER A MANTEIGA EM UMA FRIGIDEIRA 
E COLOCAR UM POUCO DE ALHO PARA FRITAR. 
COLOCAR A SALVIA E AS MEZZALUNAS NA FRI-
GIDEIRA. CORRIGIR O SAL A GOSTO E SERVIR.
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Festa do Quitute chega à sua 34ª edição
Evento cresceu e passou por transformações

Por Alexandre Ro-
cha
A festa que co-

memora o aniver-
sário de Jabotica-
bal completa mais 
um ano. Criado 
em 1983, o even-
to cresceu em to-
dos os sentidos: 
número de entida-
des participantes, 
espaço físico, pú-
blico presente, or-
çamento, cardápio 
de comidas e bebi-
das, entre outros 
aspectos.

A origem
Quem relem-

bra essa história é 
Wellington Caiado 
Castro, que na épo-
ca era o Secretário 
Municipal de Edu-
cação, e o prefeito 
era Dayton Aleixo 
de Souza.

Atento às neces-
sidades do muni-
cípio, o prefeito 
demonstrou certa 
preocupação em 
relação às entida-
des e incumbiu 
Caiado de uma 
missão, que o tem-
po mostrou ter 
sido muito impor-
tante. 
“Nós temos um 

problema sério. O 
pessoal está recla-
mando que todo 
mês tem gente pe-
dindo (doação). A 
gente precisa dar 
um jeito, até por-
que a prefeitura 
não tem dinheiro 
esse ano”, repro-
duz Caiado a fala 
de Dayton.
Na época, ha-

via uma dotação 
orçamentária na 

prefeitura desti-
nada às entidades 
assistenciais, que 
também buscavam 
recursos junto ao 
comércio, indús-
tria, população e 
bancos. Também 
eram realizados 
eventos peque-
nos, como bingos 
e venda de rifas. 
Mas uma solução 
precisava ser en-
contrada para aju-
dar as entidades e 
aliviar fi nanceira-
mente a prefeitura 
e demais doadores 
naquele ano.
Caiado teve en-

tão, a ideia de re-
alizar uma festa 
onde a prefeitura 
daria toda a estru-
tura, cada entidade 
venderia um prato 
específi co e a recei-
ta seria toda dela. 
Todas as entidades 
assistenciais, que 
eram 26, foram 
convidadas, além 
de clubes de servi-
ço e recreativos.
Surgia a “Fei-

ra do Quitute”. 
Poucos aderiram, 
mas o evento teve 
bastante adesão 
da população. En-
quanto os quitutes 
eram feitos na Pra-
ça Dr. Joaquim Ba-
tista, a Expo-feira 
de Arte e Artesa-
nato acontecia no 
Museu Municipal. 
Completando os 
festejos, a 1ª Festa 

do Peão foi reali-
zada onde hoje é o 
Clube Stéfani. 
“O objetivo era 

fazer com que os 
artesãos locais fos-
sem mostrados, 
pois tinham mui-
tos que acabavam 
vendendo para 
fora do município 
enquanto a popu-
lação desconhecia 
a existência deles”, 
explica Caiado so-
bre a expo-feira.

Organização 
A Prefeitura for-

neceu toda a estru-
tura e as entidades 
fi caram com toda a 
receita. Uma parce-
ria também foi fei-
ta com uma cerve-
jaria, que custeou 
todas as despesas 
necessárias daque-
la edição e durante 
as cinco festas se-
guintes. Inclusos 
estavam a confec-
ção de cartazes, 
veiculação em TV, 
rádio, jornal e sho-
ws, tudo em troca 
de exclusividade.

Crescimento
Caiado destaca a 

força da festa, que 
a partir da segunda 
edição passou a ter 
uma adesão maior 
e hoje se transfor-
mou em um mega 
evento. Hoje, está 
tudo centraliza-
do na Estação de 
Eventos Cora Co-
ralina e arredores: 
quitutes, expo-

feira e parque. “As 
entidades aparece-
ram em maior nú-
mero, a população 
cresceu, as entida-
des assistenciais 
cresceram e todos 
passaram a pres-
tigiar. Só poderia 
dar certo”, afi rma 
Caiado.

Terceirização
O criador da fes-

ta critica a tercei-
rização da orga-
nização em 2016 
e a ausência de 
parceiros que po-
deriam colaborar 
com a realização. 
“Acredito que a 
terceirização vai 
contra o principio 
de criação da fes-
ta. O objetivo era 
que as entidades 
tivessem uma re-
ceita liquida para 
poder tocar duran-
te todo o ano, não 
precisando pedir 
na cidade e o tra-
balho de fazer rifa 
e bingo como se 
fazia antes”, afi r-
ma. “Hoje, falar 
que a prefeitura 
não tem dinheiro, 
por que não bus-
ca uma companhia 
que dê condição 
de sustentação?”, 
questiona. 
Satisfação e or-

ganização em 2012
Caiado fi ca con-

tente em saber que 
o evento, que pou-
cos acreditavam 
no início, deu cer-

to e tornou-se re-
ferência na região. 
“Para a gente é uma 
satisfação muito 
grande, pois en-
tendo que estava 
no caminho certo, 
de ajudar a manu-
tenção das entida-
des. Hoje, a Festa 
do Quitute é um 
evento tradicional, 
o maior da nossa 
microrregião, com 
participação da 
macrorregião. Não 
pode acabar”, fala.
Quase três dé-

cadas depois, em 
2012, Caiado vol-
tou a ser o admi-
nistrador da festa, 
convidado pelo 
prefeito da época, 
José Carlos Hori. 
Até hoje é consi-
derada uma das 
melhores edições. 
Toda a estrutura 
foi montada com 
antecedência, dis-
tribuição do som 
por todo o evento, 
shows com a par-
ticipação de músi-
co locais em quase 
toda sua totalida-
de, estrutura au-
mentada, fornece-
dora de bebidas de 
Jaboticabal, entre 
outros avanços. Os 
espaços eram acon-
chegantes. A festa 
foi alegre, com es-
petáculos circen-
ses espalhados por 
todo Cora Corali-
na. Uma festa para 
toda a família.

Wellington Caiado Castro
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ELES CARREGARÃO A TOCHA OLÍMPICA
Por Alexandre Rocha

Jaboticabal recebe-
rá a Tocha Olímpica 
na terça-feira, dia 19, 
no período da manhã. 
Até o momento, sete 
jaboticabalenses es-
tão confi rmados no 
revezamento, mas 
nem todos devem par-
ticipar em Jaboticabal. 
Apenas dois dias an-
tes do revezamento 
no município o comitê 
organizador informa-
rá se eles terão que se 
deslocar para outra ci-
dade.

Ao todo, em Jabo-
ticabal, serão 17 par-
ticipantes, mas todos 
os nomes ainda não 
foram disponibiliza-
dos.

O Jornal A GAZETA 
traz um pouco da his-
tória de sete pessoas 
que aguardam ansio-
sas e emocionadas o 
dia que percorrerão 
cerca de 200 metros 
cada com o símbolo 
maior das Olimpíadas. 

João Piff er – 46 
anos

Foi escolhido por 
um dos patrocinado-
res do evento após 
contar um pouco so-
bre sua trajetória. 
João foi atleta de bas-
quete durante 20 anos 
e sempre defendeu a 
equipe de Jaboticabal. 
Conquistou títulos 
nos Jogos Regionais, 
nos Jogos Abertos e a 
Liga de Ribeirão Pre-
to. Tornou-se técnico 
e atualmente está à 
frente dos times fe-

minino e masculino. 
João é uma referência 
na modalidade em Ja-
boticabal e encara o 
revezamento da Tocha 
Olímpica como um 
grande marco na sua 
vida. “A expectativa 
é grande para repre-
sentar nossa cidade. 
É um motivo de muito 
orgulho”, afi rma. João 
fi cou sabendo por e-
mail que havia sido 
selecionado. A organi-
zação só irá confi rmar 
se ele carregará a To-
cha em Jaboticabal ou 
em outro município 
dia 17. 

Nayhara Servido-
ne – 29 anos

Também foi escolhi-
da por um dos patro-
cinadores e foi aluna 
de João. Disputa há 13 
anos os Jogos Regio-
nais por Jaboticabal e 
se emociona quando 
se lembra da difi cul-
dade que teve para 
seguir no esporte. “Me 
emociona muito falar 
da trajetória que eu 
tive no basquete, pois 
foi difícil. Carregar a 
tocha vai marcar a mi-
nha vida. Se preciso 
fosse iria para o Rio 
de Janeiro a pé só para 
carregar ela”, afi rma. 
A única oportunidade 
que tinha para partici-
par era se inscrevendo 
pelo site do patrocina-
dor, já que no municí-
pio diversas pessoas 
teriam um histórico 
mais relevante, segun-
do ela. E deu certo. 

Nayhara fi cou saben-
do que participaria do 
revezamento por te-
lefone, no dia do seu 
aniversário. Ela cus-
tou a acreditar. Nayha-
ra também aguarda 
confi rmação do comi-
tê sobre onde partici-
pará.

Beatriz Piff er – 15 
anos, 

É fi lha de João e 
foi incentivada por 
Nayhara a se inscre-
ver no site de um dos 
patrocinadores. Des-
de os cinco anos Bea-
triz pratica basquete. 
Em 2015, disputava 
o Campeonato Pau-
lista de sua categoria 
quando rompeu os li-
gamentos do joelho. 
Teve que fi car um ano 
“de molho” para se 
recuperar. Habituada 
à rotina de jogos, so-
freu bastante o tem-
po que fi cou de fora, 
mas não desistiu e, 
persistente, conse-
guiu voltar ao esporte 
que representa tanto 
para ela. Ficou saben-
do por e-mail que 
havia sido escolhida 
para o revezamen-
to e de início achou 
que a mensagem era 
falsa. “Estou tão ner-
vosa que tenho medo 
até de cair. Mas es-
tou contando as ho-
ras”, afi rma aos risos. 
Beatriz é outra que 
aguarda confi rmação 
do comitê para saber 
se carregará a Tocha 
em Jaboticabal.

Alessandra Dona-
don – 45 anos

Foi convidada pela 
Prefeitura para estar 
carregando a tocha. 
Aos 12 anos passou a 
fazer parte da equipe 
de vôlei de Jabotica-
bal. Destacou-se e aos 
17 anos, foi convoca-
da para defender a Re-
creativa, de Ribeirão 
Preto. Pouco depois 
sua carreira esportiva 
foi interrompida após 
um acidente automo-
bilístico que deixou 
Alessandra sem o mo-
vimento das pernas. 
Hoje biomédica, ela 
preza muito pelo espí-
rito olímpico e espera 
representar todos os 
jaboticabalenses no 
revezamento.  “É uma 
honra. Não sei se sou 
digna para conduzi-la, 
mas estou muito feliz 
e ansiosa”, afi rma.

Pedro Zangrando 
– 20 anos

Estudante de Ad-
ministração na Unesp 
de Jaboticabal, ele é 
de Guarujá. Filho de 
ex-atleta da seleção 
brasileira de handebol 
e primo de ex-atleta 

olímpica de judô, Pe-
dro prova que a voca-
ção é de família e pa-
rece ter o esporte nas 
veias. Desde 2002 pra-
tica tênis de mesa, mas 
foi diagnosticado com 
ossos frágeis, o que o 
impossibilita de com-
petir. Quando chegou 
em Jaboticabal iniciou 
a modalidade no muni-
cípio e segue atuando 
no incentivo do tênis 
de mesa na cidade. Pe-
dro foi escolhido por 
um dos patrocinadores 
e deve ainda participar 
como voluntário nas 
paralimpíadas. Na es-
pera pelo dia 19, quan-
do a Tocha chegará a 
Jaboticabal, ele espera 
fazer tudo como man-
da o fi gurino. “Vou pro-
curar fazer o melhor 
momento da minha 
vida”, afi rma.

José Alves – 56 
anos

Foi escolhido por 
um dos patrocinado-
res após sua esposa 
contar um pouco so-
bre sua trajetória de 
vida. José perdeu um 
fi lho, que era piloto de 
avião, em um acidente 
automobilístico. Des-
de então se dedicou 
junto à família e ami-
gos na criação da As-
sociação Comandante 
Glauco Souza, que tem 
como objetivo atender 
jovens sem condição 
fi nanceira para a for-
mação de pilotos pri-
vados, comissários de 
bordo e mecânicos de 
aeronave. Instalada no 

aeroporto de Jabotica-
bal, a associação deve 
iniciar suas aulas nos 
próximos meses. Para 
ele, participar do even-
to é mais que especial. 
“É uma coisa muito 
legal (a passagem da 
Tocha pelo Brasil). Não 
sei qual o sentimento 
correto, mas acho que 
precisamos aproveitar 
esse momento de To-
cha e Olimpíadas para 
dar uma carregada na 
bateria e lutar mais 
por nosso país pensan-
do no futuro”, afi rma.

Therezinha Mar-
tucci, 80 anos

Unanimidade entre 
os jaboticabalenses, 
ela foi escolhida pela 
prefeitura para car-
regar a Tocha. Dona 
Therezinha começou 
a praticar corrida aos 
53 anos de idade, 
participando apenas 
de corridas curtas 
realizadas no muni-
cípio. Depois, passou 
a participar de várias 
provas em outras ci-
dades, inclusive a 
São Silvestre, em São 
Paulo. Tem aproxima-
damente 200 troféus 
e medalhas conquis-
tadas. Pratica exer-
cícios diariamente, 
intercalando mus-
culação e natação. A 
corredora considera 
sua participação no 
evento com uma vi-
tória pessoal e revela 
a emoção que tomou 
conta dela. “Chorei o 
dia todo de alegria”, 
afi rma. 
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Eles participaram da primeira edição
- JojiAriki – Associação Nipo Brasileira 
de Jaboticabal

O trabalho realizado pela Associação 
Nipo Brasileira de Jaboticabal é de dar 
inveja a qualquer um. Desde a primei-
ra edição da Festa do Quitute, o grupo 
dá um show de organização desde a pri-
meira edição da festa, segundo o presi-
dente JojiAriki. 
No evento, a tradição japonesa de tra-

balhar em equipe foi colocada em prá-
tica. O prato servido era o sukiyaki e a 
novidade agradou. Segundo Ariki, o que 
sempre motivou a Nipo foram os obje-
tivos traçados antes de cada evento. Na 
época, a meta era melhorar o clube e 
construir o salão de festas.
Os anos se passaram, a festa passou 

a acontecer no Centro de Eventos Cora 
Coralina, e a barraca foi crescendo, jun-
tamente com o cardápio. A grande pro-
cura fez com que a localização tivesse 
que ser outra, o que acabou remanejan-
do a Nipo para um espaço maior.“Por 
incrível que pareça, no recinto menor, 
a gente chegou a confeccionar cerca de 
950 porções de sukiyaki na noite de sá-
bado”, revela Ariki.
Sempre com cerca de 70 voluntários 

durante o dia e 130 à noite, a Nipo en-
cara a festa como papel social e repassa 
todos os anos parte do lucro para diver-
sas entidades.
Como a maioria da época, Ariki não 

acreditava no potencial do evento, mas 
acabou descobrindo que a população ja-
boticabalense responde forte aos apelos 
filantrópicos. Está aí um dos segredos 
para este sucesso.

- Mário Fernando Berlingieri – Lar do 
Caminho

A Seciv – Sociedade Espírita Cristã Irmão 
Vicente é uma das poucas entidades que 
participou de todas as edições até aqui. O 
integrante Mário Fernando Berlingieri, o 
Marinho, lembra das várias fases vividas 
pela entidade, que de inicio era respon-
sável pela venda de bebidas, mas, depois, 
acabou migrando para a confecção de pi-
zzas.
No início, a responsabilidade da Seciv 

era muito grande. Ter que lidar com o bar, 
ainda mais quando só existiam garrafas de 
vidro, era uma preocupação enorme. O de-
saparecimento de muitas delas era inevi-
tável. Segundo Marinho, vender o produto 
também passava a ser um pouco contradi-
tório com o trabalho assistencial exercido 
pela entidade. “Foi também por uma ques-
tão pessoal, por realizar um trabalho so-
cial ajudando as pessoas a escapar do vício 
da bebida”, explica o motivo da mudança.
A venda de bebidas foi passada para a 

prefeitura e a Seciv passou a trabalhar com 
pizzas, o que perdura até hoje. “Fomos nos 
especializando ao longo do tempo, pois no 
começo tínhamos forno pequeno, era mui-
to difícil, demorava bastante para assar. 
Depois a gente ganhou um forno grande e 
ele tem funcionado até hoje. Chega a assar 
entre sete e oito pizzas por minuto”, conta.
Marinho destaca também a evolução e 

lembra de quando a barraca era feita de 
bambu com cobertura de lona preta. Para 
ele, o evento tornou-se marcante, onde as 
pessoas se reencontram para conversar e 
viver o espírito do evento.  “A Festa do Qui-
tute não pode ser olhada como uma ativi-
dade que atrapalhe o município. Ela é mui-
to importante na realização e manutenção 
desse trabalho de acudimento, de assistên-
cia e encaminhamento dos mais diferentes 
setores instalados em nossa cidade”, fi na-
liza.

- Divino Zeola – artesão

O talentoso artesão jaboticabalen-
se Divino Zeola já está na história do 
município. Ele e os irmão Luiz e Lú-
cio, já falecidos, eram proprietários 
da Cerâmica Zeola, muito conhecida 
em Jaboticabal. Influenciado pelo ir-
mão mais velho, Divino trabalha com 
cerâmica desde os 18 anos. Sessenta 
anos depois ele tem na bagagem inú-
meras edições da festa e artigos pro-
duzidos em cerâmica e madeira.
Com sua arte, Divino esteve presen-

te na 1ª Exposição de Cerâmica rea-
lizada paralelamente com a Festa do 
Quitute. As principais indústrias do 
segmento, em Jaboticabal, estiveram 
presentes naquela que se transforma-
ria em Expo-feira de Arte e Artesana-
to.
Segundo Divino, a oportunidade foi 

boa e serviu para impulsionar ainda 
mais o trabalho realizado. “Jabotica-
bal sempre teve grandes artistas e 
foi bom porque ajudou a divulgá-los 
aqui”, conta.
Divino também é talentosíssimo 

com a madeira, material que demons-
tra habilidade e criatividade para de-
senvolver seu trabalho. A arte feita 
por ele já chegou aos Estados Unidos 
e continuam sendo requisitada por 
muitas pessoas de outras cidades que 
sempre acabam encomendando algo.
Depois de anos de experiência, para 

ele, a melhor vitrine para o artesão 
jaboticabalense continua sendo a Fes-
ta do Quitute, além da Casa do Arte-
são. Divino, que já foi homenageado 
no maior evento de Jaboticabal, optou 
por não expor suas obras este ano e 
aproveitar um pouco mais os quitutes 
oferecidos na festa.
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“O público precisa decidir qual é o museu que eles querem”
Agente cultural quer que local se torne mais atrativo

Por Alexandre Rocha
A exposição “Paisa-

gens da Pina”, feita 
com base no acervo 
da Pinacoteca Munici-
pal e baseada no tema 
“Museus e Paisagens 
Culturais”, ainda não 
vingou. Iniciada no 
dia 16 de maio, no 
Museu Histórico de 
Jaboticabal “Aloisio 
de Almeida”, a expo-
sição teve pouca pro-
cura da população e 
preocupa os organi-
zadores.
Comemorando o 

Dia do Museu, a ex-
posição também foi 
uma forma de res-
ponder à população 
que o acervo da Pi-
nacoteca está dis-
ponível para visita. 
Com sua sede fecha-
da, os quadros estão 
temporariamente no 
museu. “O público 
espontâneo vem, na 
base de cinco a oito 
pessoas, entram e 
acabam vendo a ex-
posição. Mas a nossa 
intenção era um pú-
blico maior e esco-
lar”, conta a agente 
cultural Thais Creo-
lezio.
Thais atua desde o 

fi nal de 2013 no mu-

seu e desde então 
realizou vários diag-
nósticos sobre o lo-
cal. Segundo ela, o lo-
cal é rico em objetos 
e tem potencial para 
despertar a atenção 
da população. “Nós 
temos uma quantida-
de de objetos muito 
grande, que dizem 
respeito à história, 
imagem, som, foto-
grafi as, desenhos, 
pinturas e objetos 
da cultura material 
cotidiana. Dá para 
trabalharmos muitas 
coisas, exposições 
temporárias e não ter 
um museu que seja 
rígido e fi xo sempre”, 
afi rma.

Depósito de obje-
tos
A agente cultural 

defende que o lo-
cal não seja tratado 
como um depósito de 
objetos ou destinado 
a curiosidades. Pelo 
contrário, ser consi-
derado um lugar que 
desperte a atenção e 
deixe de passar des-
percebido. “Tem que 
provocar uma refl e-
xão dentro de um 
contexto da história, 
de memória, de iden-
tidade”, explica. 

I nv i s ib i l i dade 
Cultural
O fato de o mu-

seu de Jaboticabal 
passar despercebido 
diante dos jabotica-
balenses preocupa. 
Até por isso, uma 
das soluções encon-
tradas por Thais é 
incentivar que o mu-

nícipe sinta-se dono 
do local. Por isso, 
um trabalho desti-
nado a ouvir os ci-
dadãos daria início 
à transformação tão 
necessária. “O pú-
blico precisa decidir 
qual é o museu que 
eles querem”, afir-
ma.

Educação Patri-
monial
Um dos caminhos 

que ela propõe é a rea-
lização de ações como 
ofi cinas, palestras, 
jogos educativos e vi-
vências.  A partir des-
tes grupos é possível 
refl etir e chegar a uma 
defi nição para quais 
caminhos o museu 
deve seguir, segundo 
ela.
Enquanto isso não 

ocorre, o Museu de Ja-
boticabal segue aberto 
para visitas de segun-
da a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 14h às 
17h. A exposição “Pai-
sagens da Pina” segue 
até 15 de agosto. 

Destaques
Objetos que fazem 

parte da etnografi a in-
dígena e da arqueolo-
gia rural do município 
chamam bastante aten-
ção dos visitantes. Ma-
quinários da indústria 
Tonani, do início do sé-
culo XX, o veículo Joa-
gar e objetos do Jaboti-
cabal Atlético também 
são bem procurados.

História
O imóvel que abriga 

o museu é denomina-
do “Palácio da Turca”. 
Em 1925, Azizi Abga-

lil chegava em Jabo-
ticabal com os fi lhos 
Dolores e Eduardo. 
Comprou uma casa 
para residir e, depois, 
um grande terreno, 
parte do desmembra-
mento da Chácara do 
Sr. Giangrecco.
Em 1927, iniciou a 

construção da casa de 
seus sonhos, inspira-
da na arte arquitetô-
nica que aprendera 
admirar na França.
Pelas progressivas 

modifi cações durante 
os trabalhos de cons-
trução, houve uma 
mescla do estilo da 
arquitetura romana, 
grega e acadêmica.
Sua estrutura foi 

implantada na época 
em que nossa cidade 
comemorava seu pri-
meiro centenário e se 
encontrava em franco 
progresso cultural e 
artístico, quando rece-
beu o título de “Athe-
nas Paulista”, fi cando 
interrompida por mais 
de 50 anos, criando-se 
em torno da constru-
ção um aspecto mís-
tico até sua desapro-
priação, ocorrida em 
30 de janeiro de 1974.
Fonte: Museu Muni-

cipal
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O câmbio e a agricultura

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo

Defi nir bem a políti-
ca cambial é um ponto 
extremamente estra-
tégico para um país 
como o Brasil, que tem 
uma baixa participação 
no comércio exterior. 
Ampliar esta partici-
pação é fundamental 
para que possamos ter 
fl uxos de moeda es-
trangeira e, portanto, 
gerar um maior aque-
cimento da nossa pró-
pria economia.

No nosso País tem 
se proclamado há 
muito tempo que uma 
das balizas dos mar-
cos macroeconômi-
cos é a defi nição pelo 
“câmbio fl utuante”, 
ou seja, que o câmbio 
fl utua de acordo com 
o mercado sem uma 
predeterminação. Eu 
tenho plena convicção 

FESTA

Pr. Anastácio Martins

Festa é uma cele-
bração e todos devem 
festejar. A bíblia fala 
de muitas festas que o 
povo de Israel deveriam 
fazer para adorar o Se-
nhor Deus. É tão mara-
vilhoso poder festejar 
na presença do Senhor. 
Davi tinha prazer de 
adorar o Senhor, fazen-
do uma grande festa, 
só para exaltar o nome 

de que esta defi nição, 
tomada ao pé da letra, 
é extremamente limi-
tada e nos desarma.

Em alguns momen-
tos, a política cambial 
no Brasil foi usada 
como um instrumen-
to de contenção da 
infl ação, permitindo 
importações, fazendo 
com que nós tivés-
semos assim fl uxos 
de bens e serviços a 
um preço mais baixo. 
Por outro lado, sabe-
mos que, quando isso 
aconteceu - e nós tive-
mos o real sobrevalo-
rizado - signifi cou fra-
gilizar nossa presença 
no mercado interna-
cional, ao comprome-
ter nossa capacidade 
de exportação.

Isso nos levou a am-
pliar as importações 
de uma forma nada 
criteriosa. A impor-
tação é muito bem-
vinda e é importante 
quando signifi ca com-
pra de bens de capital, 
ou seja, equipamentos 
e instrumentos que 
aumentem a produti-
vidade do País. Porém, 
quando se concentra 
em produtos de bens 
não-duráveis, tais 

como sapatos, rou-
pas ou outros itens de 
consumo, nós temos 
na realidade uma ver-
dadeira exportação de 
empregos.

Para um país como o 
Brasil, com legislação 
ambiental e trabalhista 
sérias, o custo social 
do risco da importação 
de origens que não se-
guem esses princípios 
é muito alto.

Recentemente tive-
mos uma retomada da 
valorização do dólar 
e desvalorização do 
real e as consequên-
cias se fi zeram sentir 
imediatamente. Nós 
reequilibramos a nos-
sa balança comercial, 
que começava a apon-
tar no rumo do défi cit, 
voltamos a construir 
superávits. E os nos-
sos produtos, tanto 
agrícolas quanto in-
dustriais, retomaram 
sua competitividade 
internacional.

Em janeiro de 2015, 
o dólar estava cotado 
abaixo de R$ 2,75. Já 
em janeiro deste ano, 
custava mais que R$ 
4. Nem tanto ao céu, 
nem tanto à terra, é 
preciso um equilíbrio 

nessa cotação. Man-
termos o dólar custan-
do em média R$ 3,40, 
R$ 3,50 garante força 
ao agronegócio, aque-
ce a economia, faz o 
dinheiro circular e o 
Brasil ter superávit em 
sua balança comercial.

Agora estamos ven-
do se iniciar um outro 
ciclo de novamente 
termos uma perda do 
poder aquisitivo do 
dólar, ou seja, uma 
revalorização do real. 
Isso pode ser algo 
muito danoso para o 
futuro. Os mais no-
vos dados do centro 
de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada 
(Cepea) da Esalq/USP 
mostram o quanto é 
positivo para o campo 
ter o dólar valorizado.

O levantamento da 
Esalq analisa o pri-
meiro quadrimestre 
de 2016, com a mo-
eda norte-americana 
ainda em trajetória de 
valorização, e aponta 
que o faturamento em 
dólar das exportações 
do agronegócio bra-
sileiro cresceu 10% e, 
em real 28% em rela-
ção ao mesmo perío-
do de 2015. Bom de-

sempenho alcançado 
mesmo com a queda 
nos preços da maioria 
das commodities agrí-
colas, tanto em dólar 
quanto em real.

No período de 
maio de 2015 a abril 
de 2016, comparan-
do com os 12 meses 
anteriores, o volume 
exportado aumentou 
30,6%. Os preços mé-
dios em dólares re-
cebidos pelos expor-
tadores diminuíram 
18,6%, refl exo da bai-
xa geral do preço das 
commodities. Mas o 
dólar valorizado fez 
com que a taxa de 
câmbio efetiva do real 
do agronegócio au-
mentasse 22%.

A valorização da mo-
eda norte-americana 
garantiu que exporta-
ções do agronegócio 
brasileiro entre janeiro 
e maio deste ano al-
cançasse US$ 36,7 bi-
lhões, de acordo com 
dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). 
É um crescimento de 
7,4% com relação ao 
mesmo período de 
2015.

O complexo soja li-

derou as exportações 
com 37% do total. 
Também aumentaram 
as vendas externas de 
cereais, farinha e pre-
parações (56,8% em 
receita), complexo su-
croalcooleiro (8,5%), 
produtos fl orestais 
(2,3%) e carnes (0,9%). 
A balança comercial 
permaneceu com su-
perávit no mês de 
maio, com as expor-
tações superando as 
importações em US$ 
7,6 bilhões. Principal 
destino dos produtos 
brasileiros, a China 
importou o equivalen-
te a US$ 3,2 bilhões.

A política aplicada 
pelo atual ministro da 
Fazenda, Henrique Mei-
relles, que consiste em 
praticamente retomar 
os marcos macroeco-
nômicos, combater a 
infl ação e promover o 
equilíbrio fi scal, tem o 
nosso apoio. Mas a polí-
tica cambial precisa ser 
tratada como um instru-
mento não de política 
monetária, mas como 
uma ferramenta de 
crescimento da nossa 
competitividade inter-
nacional, para a retoma-
da do desenvolvimento.

do Senhor. Quando os 
fi listeus devolveram a 
arca do Senhor, Davi 
dançou, pulou e exal-
tou o nome do Senhor. 
Naquele tempo a arca 
representava a presen-
ça do Senhor. Ela fi ca-
va no lugar santíssimo 
onde só o sacerdote 
tinha acesso, ninguém 
podia entrar ou tocar 
na arca e para transpor-
tá-la de um lugar para 
o outro, era necessário 
quatro sacerdotes, e 
havia quatro argolas de 
ouro, nos quatro cantos 
da arca, duas para cada 
lado. Eles introduziam 
duas varas nas laterais 
da arca, para carregá-la. 
Quando alguém descui-

dadamente tocava na 
arca, morria na mesma 
hora. Ela não podia ser 
tocada por nenhum ser 
humano, por isso tinha 
todos esses cuidados 
especiais para trans-
portá-la. Hoje não pre-
cisamos mais da arca, 
porque o próprio Deus 
colocou o seu Espírito 
Santo dentro de cada 
um de nós, para nos 
guiar em todos os ca-
minhos e nos mostrar 
a verdade. Ele é o nos-
so amigo verdadeiro, 
conselheiro fi el, enfi m 
Ele é tudo o que nós 
precisamos ou vamos 
precisar. Os discípulos 
fi zeram uma grande 
festa, quando eles rece-

beram o Espírito Santo, 
e todos foram batiza-
dos e falavam em lín-
guas estranha. Foi uma 
festa tremenda. Eles 
exaltavam ao Senhor 
e O glorifi cavam. Eles 
tinham tanto prazer 
quando chegava o dia 
de pentecoste, porque 
todos vinham de todos 
os lugares, só para Ado-
rar ao Senhor. Esse era 
um momento muito es-
pecial, em que todos se 
reuniam em nome do 
Senhor. Hoje não é di-
ferente, podemos e de-
vemos fazer uma gran-
de festa, também em 
nome do Senhor e dizer 
o quanto Ele é Especial 
e importante na nossa 

vida. Deus deseja ser 
o único no nosso cora-
ção. Sem Ele nunca va-
mos conseguir chegar 
a nenhum lugar. Tudo 
o que você fi zer, faça 
para a glória de Deus, 
porque Ele sempre será 
exaltado sobre todas as 
nações. Lembre-se que, 
festas, não são somen-
te comida e bebida, é 
muito mais do que isso. 
Você pode fazer festa e 
convidar a família, os 
amigos, mas não deixe 
de dizer que essa festa 
é para a gloria de Deus! 
E para agradecê-Lo por 
mais um ano de bên-
çãos e de muita prospe-
ridade na sua vida. O rei 
Davi disse: Alegrei-me 

quando me disseram: 
vamos à casa do Senhor, 
para fazermos uma 
grande festa, em hon-
ra ao nome do Senhor. 
Que Deus abençoe a sua 
vida, a sua família e que 
o nome do Senhor Deus 
seja exaltado para sem-
pre. Esta é a minha ora-
ção. Catedral do Povo 
De Deus. Avenida Ben-
jamim Constant nº 789. 
Ouça o nosso programa: 
A Verdade Da Palavra. 
Diáriamente na GAZETA 
FM 107,9 das 05h30 às 
06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. face-
book catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com 

Parabéns Jabotica-
bal!!!!!!!
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E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç ÃO

  Nos termos da legislação vigente e do 
Estatuto Partidário, fi ca CONVOCADA pelo presente 
edital a CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL do 
Partido Democrático (DEM) de Jaboticabal, para o dia 
25 de julho de 2.016, com início às 20:00 horas na sede 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na Rua 
Barão do Rio Branco, 765 - Centro - em Jaboticabal-SP, 
com a seguinte Ordem do Dia:

1) Deliberação sobre a escolha dos candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que concorrerão às 
eleições municipais de 02 de outubro de 2.016;

2) Deliberação sobre a formação de coligações 
para as chapas majoritária e proporcional para as elei-
ções municipais de 02 de outubro de 2.016;

3) Deliberação sobre a atribuição de número aos 
candidatos;

4) Outras deliberações relativas ao processo elei-
toral municipal de 2.016.

Jaboticabal, 13 de julho de 2.016

EVERTON RUBENS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç ÃO

  Nos termos da legislação vigente e do 
Estatuto Partidário, fi ca CONVOCADA pelo presente 
edital a CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL do 
Partido Social Cristão (PSC) de Jaboticabal, para o dia 
25 de julho de 2.016, com início às 20:00 horas na sede 
da Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na Rua 
Barão do Rio Branco, 765 - Centro - em Jaboticabal-SP, 
com a seguinte Ordem do Dia:

1) Deliberação sobre a escolha dos candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que concorrerão às 
eleições municipais de 02 de outubro de 2.016;

2) Deliberação sobre a formação de coligações 
para as chapas majoritária e proporcional para as elei-
ções municipais de 02 de outubro de 2.016;

3) Deliberação sobre a atribuição de número aos 
candidatos;

4) Outras deliberações relativas ao processo elei-
toral municipal de 2.016.

Jaboticabal, 13 de julho de 2.016

JOSÉ ANTONIO CARDOSO DA SILVA
Presidente

AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA 
DE JABOTICABAL LTDA - EPP, torna público que Re-
quereu à CETESB Licença Prévia e de Instalação para 
Posto de Combustíveis (Comércio Varejista de Combus-
tíveis e Lubrifi cantes Automotores), sito à Avenida José 
da Costa, 1.255, Bairro Aparecida, Jaboticabal/SP.

SILVIA ELENA DE SOUSA SCARDUELLI VE-
LAS-ME, torna público que recebeu da CETESB a Re-
novação da licença de Operação Nº 52000100, válida 
até 23/05/2019, para a Atividade de “VELAS (CERA, 
ESTEARINA, SEBO, ETC); fabricação de”, Sito à Av. 
Rogério Rigonato, nº 621, em Jaboticabal/SP.

ISOMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME, 
Torna Público que requereu junto à CETESB a Reno-
vação de Licença de Operação para Atividade de “AR-
TEFATOS DE CAÇA E PESCA; FABRICAÇÃO DE” 
Sito à Rua Fortunato frascá, 851, em Jaboticabal/SP.

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
Comissão Provisória Municipal

Avenida General Glicério, nº 58 - centro - CEP.: 14.870-520 - Jaboticabal/SP

E D I T A L   D E   C O N V O C A Ç ÃO

  Nos termos da legislação vigente e do 
Estatuto Partidário, fi ca CONVOCADA pelo presente 
edital a CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL do 
Partido Social Liberal (PSL) de Jaboticabal, para o dia 25 
de julho de 2.016, com início às 20:00 horas na sede da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, localizada na Rua Ba-
rão do Rio Branco, 765 - Centro - em Jaboticabal-SP, com 
a seguinte Ordem do Dia:

1) Deliberação sobre a escolha dos candidatos a 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que concorrerão às 
eleições municipais de 02 de outubro de 2.016;

2) Deliberação sobre a formação de coligações para 
as chapas majoritária e proporcional para as eleições mu-
nicipais de 02 de outubro de 2.016;

3) Deliberação sobre a atribuição de número aos 
candidatos;

4) Outras deliberações relativas ao processo eleito-
ral municipal de 2.016.

Jaboticabal, 13 de julho de 2.016

JOSÉ ALGUSTO CAMARGO DA SILVA
PRESIDENTE DA COMISSÃO PROVISÓRIA DO 

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL DE 
JABOTICABAL

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Rocketnet Serviços de Comunicação Mul-

timídia Ltda 

FUNDAMENTO: dispensa de licitação, com fundamento le-
gal no inciso II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implan-
tação e instalação de serviços de acesso à internet

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.413,20 (sete mil, quatrocen-
tos e treze reais e vinte centavos)

DATA DO CONTRATO: 01/07/2016

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
CONTRATADAS: Openlegis Informática Ltda.-EPP 

FUNDAMENTO Pregão presencial nº 02/2016

OBJETO Contratação de empresa especializada para implan-
tação de solução para TV Web e outros serviços.

VALOR DO CONTRATO: R$ 93.000,00 (noventa e três mil 
reais)

DATA DOS CONTRATOS: 15/07/2016

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Jaboticabal
EMPRESAS HOMOLOGADAS: Openlegis Informática Ltda.-

EPP 
FUNDAMENTO: Pregão presencial nº 02/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implanta-

ção de solução para TV Web e outros serviços.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 

- Openlegis Informática Ltda.-EPP  = R$ 93.000,00 (noventa e 
três mil reais)

DATA DAS HOMOLOGAÇÕES: 11/07/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão nº 04/2.016. Aquisição de placas e medalhas para hon-
rarias, utilizadas na realização de sessões solenes, conforme Ter-
mo de Referência, constante do Anexo I parte integrante do edital.

O edital está disponibilizado aos interessados na sede da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, sito a Rua Barão do Rio Branco, 
765, centro, Jaboticabal-SP, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 horas às 
11:30 horas e das 13:00 horas às 16:30 horas ou pelo site www.
camarajaboticabal.sp.gov.br.

Data fi nal entrega dos envelopes: Dia 28/07/2016, até às 13:30 
horas.

Início da sessão: Dia 28/07/2016, às 14:00 horas, na Sala de 
Reuniões “Aldo Senen” da Câmara Municipal de Jaboticabal.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - PROCESSO Nº 0010453-
40.2012.8.26.0291

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 a(o) IVAN FONSECA PINTO, Avenida Miguel Damha, 1515, Lote 03 - Qua-

dra 03, Residencial Gaivota I - CEP 15063-000, São José do Rio Preto-SP, RG 5162734Agro-
pecuária Hávila Ltda, Avenida Miguel Damha, 1515, Lote 03 - Quadra 03, Residencial Gaivota 
I - CEP 15063-000, São José do Rio Preto-SP, CNPJ 13.585.589/0001-89, que lhe foi proposta 
uma ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE por parte de EMPREENDI-
MENTO HOTELEIRO E AGRÍCOLA MACRI LTDA EPP, alegando em síntese: “Através 
de contrato de locação celebrado em 03.05.2012 a autora cedeu as rés em arrendamento os 
seguintes bens: 02 tratores sendo um New Holland e outro Valtra, em perfeitas condições, se 
comprometendo a pagarem 11.000,00 mensal todo dia 12 de cada mês. As rés deixaram de efe-
tuar os pagamentos de julho agosto e setembro/2012, requer a reintegração liminar dos bens e a 
citação das ré para pagamento no valor de R$ 36.300,00” Dá à causa o valor de R$ 36.300,00”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fl uirá 
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
Jaboticabal, aos 25 de maio de 2016.
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Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, 
Scouter

MAKE UP INVERNO 2016

A elegância é ami-
ga da leveza e está 
na lista da mulher 
atualizada e natu-
ral, aquela que pre-
za pelo realce de 
sua própria beleza, 
e passa bem longe 
de máscaras criadas 
por camadas e ca-
madas de produtos, 
que a olho nu resul-
ta num rosto marca-
do, numa produção 
pesada e artifi cial. 
Estamos falando 
de uma maquiagem 
social, diferente de 
uma maquiagem 
artística, para foto, 
festa, fantasia ou 
TV. Obviamente, 
na noite  há espaço 
para um capricho 

a mais, baseado no 
bom senso. Tem es-
paço para todos os 
gostos e estilos, as 
cores são aplicadas, 
a personalidade 
continua e a estre-
la será  verdadeira-
mente você. O efei-
to começa por cores 
sóbrias e elegantes, 
fi nas e requintadas, 
aliadas a um belís-
simo cílios postiços  
e pode acabar em 
tons escuros, pretos 
e poderosas bocas 
ameixas, um ar exu-
berante, vampires-
co e fatal. O truque 
da pele é usar sem 
parecer que está 
usando, a inten-
ção  é apenas cor-
rigir imperfeições, 
mantendo sempre 
o aspecto natural.
Um ponto deve ser 
escolhido e aí  sim 
explorado, se optar 
pelo olho, deixa sua 
boca suave e vice-
versa. O brilho fi ca 
por conta de som-
bras metalizadas e 
até por iluminado-
res faciais.
Arrasem!

Eu nasci em Monte Alto, mas a minha família tem origem em 
Jaboticabal, desde os meus bisavós, que vieram para a “terra do 
cafezal” como diz o poema de Cora Coralina.

Aqui tive uma infância feliz em uma propriedade rural, no Bair-
ro do Tijuco, onde aprendi a nadar nas águas límpidas e geladas 
do Córrego Rico, tendo como professor um tio muito querido e os 
primos e irmão para compartilhar as aventuras, além do caminhão 
Chevrolet 1946 do meu avô,  que a todos atendia no Bairro, levan-
do as pessoas para festas, hospitais, velórios... e que ainda lá está 
para doces recordações. São muitas lembranças das boas coisas 
que Jaboticabal me proporcionou, incluindo os estudos no “Esta-
dão” e a formação profi ssional da UNESP, sonho este realizado 
com muito orgulho. 

Por motivos profi ssionais daqui me ausentei, mas depois de al-
guns anos, surgiu a oportunidade de voltar e fortalecer os laços 
afetivos com esta bela cidade, generosa e acolhedora e aqui criar 
minha fi lha.  Escolhi voltar  e fi nquei raízes novamente!

Do que eu mais gosto de Jaboticabal, além das pessoas, são 
os casarões antigos restaurados que nos levam a pensar em seu 
glorioso passado, o Palácio do Bispo, o Palácio da Turca e alguns 
outros, mas tem uma rua que sempre achei especial,  a Avenida do 
Carmo, que em uma ponta tem o Colégio Santo André e na outra a 
Igreja Aparecida, digo sempre que é uma rua abençoada, começa 
e termina em lugares que nos transmitem a paz que tanto estamos 
precisados.  - Vera Lúcia Palla

JABOTICABALENSES DE CORAÇÃO

Em 1988 vim do Rio Grande do Sul para Ribeirão Preto, fi z 
uma temporada com o basquete do clube ARBERISA daquela ci-
dade, sendo que no fi nal daquele  mesmo ano foi destinta e o então 
técnico de basquete de Jaboticabal, o professor Élvio Piffer, mais 
conhecido como Pifåo, o qual considero como meu segundo pai, 
acollheu- me para o time de basquete de Jaboticabal.

Não pude recusar o convite, pois quando se ama o esporte, de-
vemos correr atrás. 

Fui recebido pelos colegas de time e pela população dessa cida-
de, maravilhosamente bem.

Foi aqui nesta cidade hospitaleira que constituí família, onde 
veio a nascer os meus três fi lhos, Lucila, Vinícius e Fabrício.

Passamos uma temporada de dez anos na minha terra natal Três 
Passos,  e resolvemos voltar para esta cidade de Jaboticabal que me 
acolheu muito bem, na qual amo de coração e tenho um carinho 
muito grande.

Hoje, graças a Deus, meus Filhos já estão criados e vivo muito 
bem com minha esposa Cláudia. - Selso Koop

Sou natural de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais 
chamada Jequitinhonha. Aos 14 anos, em 23 de dezembro de 1974 
desembarquei com a minha família em Jaboticabal e desde então a 
tenho como a minha cidade de coração.

Em 1982 fui fazer Engenharia Agronômica na UNESP, Câmpus 
de Ilha Solteira, encerrando em 1985, em 1988 me casei e tive dois 
lindos fi lhos que são a minha razão de viver, em 1990 comecei a 
fazer o Mestrado na UNESP, Câmpus de Jaboticabal, encerran-
do em 1993, em 1998 comecei a fazer o Doutorado, também na 
UNESP, Câmpus de Jaboticabal, encerrando em 2000.

Desde quando desembarcamos em Jaboticabal, em 1974, tínha-
mos a convicção de que seria aqui a maior parte da nossa história de 
vida, após passar o nosso primeiro natal e ano novo em 1974/1975, 
começamos a luta que frutifi cou e nos deu muitas alegrias.

Jaboticabal nos encantou por ser uma cidade de pessoas hospi-
taleiras e acolhedoras, logo me interagi com os colegas do Estadão 
e a minha vida se tornou completa. - ANTONIO SENA FILHO

Porque escolheram jaboticabal para viver?

Sou natural de Coxim, Mato Grosso do Sul. Escolhi Jabotica-
bal pelas pessoas que me acolheram, quando decidi realizar minha 
pós-graduação aqui, pelos lanches gigantes, jiu-jitsu e os restau-
rantes ao ar livre. Aqui é minha casa!
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 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA... hoje é seu dia! Dese-
jamos muita paz, saúde e realizações.

Rosimeire Proença, parabéns pelo dia 17 que é muito 
especial. Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os seus 
desejos se concretizem. Feliz Aniversário!

BIANCA 
LESSI, a 
vida é feita 
de desafi os, 
a l e g r i a s , 
vitórias, re-
gadas a fe-
l i c i d a d e s , 
para que  os 
sonhos bri-
lhem. Feliz 
Aniversário 
a ser come-
morado dia 
20. 

Luiz Antonio Othechar... desejamos muitas felicidades, 
paz e muito sucesso neste dia 16. Parabéns.

JOYCE NOSRALLA, parabéns pelo seu aniversário a 
transcorrer dia 17. Que a alegria seja plena em todos os 
dias da sua vida!

POLIANA BARBOSA TALIBERTI... que no dia 18, 
todas as alegrias possam invadir seu coração das mais ple-
nas realizações. FELICIDADES!

ROSE RONCATO SAGULA... a felicidade está em 
nossas mãos. O surgir de cada dia vem sempre com novas 
mensagens de esperança. Feliz Aniversário dia 21!

EDUARDO YAMAMOTO SILVA... que o dia 22 seja 
fortalecido pelas emoções. Feliz Aniversário!

HOMERO BOTTINO FALEIROS... parabéns 
pelo dia 19. Que essa data seja repleta de conquistas!



40 SÁBADO, 16 DE JULHO DE 2016


