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Não é de hoje que 
o prefeito eleito de 
Jaboticabal, José Car-
los Hori (PPS), sabe 
que terá muitas con-
tas a pagar. Mas, na 
última semana, com 
a fi nalização do re-
latório de transição 
de governo foi possí-
vel saber o tamanho 
do défi cit fi nanceiro. 
A prefeitura fecha 

Concluído na última semana, relatório de transição apontou 
o tamanho do rombo nas contas públicas

Hori terá que lidar com dívida superior a 
R$ 40 milhões 

2016 com uma dívida 
de aproximadamente 
R$ 43 milhões. 
Desde o período 

eleitoral, Hori já aler-
tava para a difi culda-
de que teria no ano 
de 2017. Segundo 
ele, serão necessários 
ao menos dois anos 
para saldar as dívi-
das, cortando gastos 
em todos os setores 

públicos e renego-
ciando contratos.
Sem dinheiro em 

caixa, a situação crí-
tica deve atingir até 
o pagamento do fun-
cionalismo público, 
em janeiro. “Infeliz-
mente, nas duas pri-
meiras semanas não 
será possível. 

Prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos de 
Jaboticabal tomam posse no dia 1º de janeiro 

A Câmara Munici-
pal de Jaboticabal 
realiza no domingo 
(1º de janeiro) a Ses-
são Solene de Insta-
lação e Posse do pre-
feito, vice-prefeito 
e vereadores eleitos 
para a 17ª Legisla-
tura (2017-2020). A 
solenidade começa 
às 10 horas no Palá-
cio Angelo Berchieri, 
sede do Poder Legis-
lativo, na Rua Barão 
do Rio Branco, 765, 
com transmissão ao 
vivo pela WEBTV da 

Câmara.
Diplomados em 

05 de dezembro de 
2016 pela Justiça 
Eleitoral, serão em-
possados o prefeito 
eleito, José Carlos 
Hori (PPS); o vice-
prefeito, Vitório De 
Simoni (PMDB); e os 
vereadores Ademil-
son Aparecido Ser-
vidone (PPS); Apare-
cida de Jesus Souza 
Dias (PRB); Carlos 
Eduardo Pedroso Fe-
nerich (PPS); Carmo 
Jorge Marques Reino 

(PSB); Daniel Gonçal-
ves Rodrigues (PSC); 
Ednei Aparecido Va-
lencio (PR); João Bas-
si (PEN); Luis Carlos 
Fernandes (PSC); 
Paulo Henrique Sil-
va dos Santos (PEN); 
Roberto Luis Ariki 
(PSL); Samuel Cesar 
Scarpim da Cunha 
(PSDB); Uilson José 
de Miranda (PPS); e 
Wilson Aparecido 
Santos (PSB).

Almejar ideais, 
atingir metas e con-
quistar o inédito são 
as principais resolu-
ções para um novo 
ano. Para alcançar 
cada objetivo é pre-
ciso agir pela base, e 
nada melhor do que 
começar pela educa-
ção. Ciente de que 
profi ssionais quali-
fi cados precisam de 
formação e conheci-
mento prático, o Se-
nac Jaboticabal abre 
mais de 1.200 vagas 
para 2017 em cursos 
técnicos e livres.
Logo no primeiro 

trimestre, a unidade 
dispõe de um por-
tfólio diversifi cado 
e repleto de novida-
des. Entre os cursos 
inéditos estão Espa-

Oferta abrange cursos técnicos e livres; inscrições já estão abertas

Senac Jaboticabal tem 1.200 vagas para 2017

ços Confi nados para 
Supervisor; Operador 
de Editoração Eletrô-
nica; Contabilidade 
Geral; Compras e Ad-
ministração de Mate-
rial; E-Commerce: Es-
tratégias e Modelos 
de Negócios; Autocad 
2016 Básico - Proje-
tos Em 2D; Informá-
tica para Maturidade; 
Agente de Viagens: 
Aprimoramento de 
Estratégias de Aten-
dimento e Vendas; 
Matemática Financei-
ra com Aplicações Em 
Excel; Logística em 
Comércio e Serviços; 
e Especialização Téc-
nica em Segurança do 
Trabalho na Constru-
ção.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 130, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - EXO-

NERA, a partir de 31 de dezembro de 2016, os Assessores de Gabi-

nete: Alencar Ligero, Alessandra Karla Ferreira Bianco, André Aroldo 

Gil Reales, Antônio da Silva Ricardo, Antonio Joaquim Moura, Carla 

Regina de Araújo Cyrino, Carlos Rodrigo Bomfi m Freitas, Carmen Sil-

via Gásparo Pinheiro, Carolina Aparecida Correa, Enio José da Silva, 

Francine Sant´Anna, Isabel Aparecida Ferreira, Jacqueline Audinéia 

Marques de Faria, João Luiz Gomes Marciano da Silva, Joice Arlete 

Roque de Camargo, José Luis Hortenci Júnior, Luiz Gustavo Pinto da 

Silva, Magali Aparecida Xavier da Fonseca, Marcela Francine Gara-

vello, Neusa Corsi Pinelli, Olga Aparecida Pereira Marques, Polyana 

de Souza Tavares, Regiane de Oliveira, Rita Aparecida Elias Martinez 

e Thállia Graziella de Toledo, o Assessor da Escola do Legislativo Má-

rio César de Oliveira Laffranchi, os Assessores de Gabinete I: Fernan-

da Chelli Franciscatto e Wilson Aparecido Ramiro, e a Assessora da 

Presidência Vanessa Duarte.

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA – Nº 131, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - RE-

SOLVE decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Jaboti-

cabal no dia 30 (sexta-feira), em virtude do feriado de 01 de janeiro de 

2.017 (Confraternização Universal).

Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia de Jaboticabal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia de Jaboticabal – AREA, no uso de suas atribuições estatutá-
rias e de acordo com o Capítulo VI – Das disposições Gerais e 
transitórias (Artigo 68; § único), conforme Estatuto aprovado no 
dia 28/01/2014 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de Jaboticabal/SP, micro fi lmado sob 
o n. 004138, convoca os seus Associados, quites em pleno gozo 
de seus direitos, para participarem da Assembleia Geral Extraor-
dinária a realizar-se em sua sede social, sita na Av. Carlos Ber-
chieri n. 300 – Jaboticabal/SP, no dia 06 de Janeiro de 2.016, às 
9h00 com presença de 2/3 dos sócios em primeira convocação, e 
em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer 
número de sócios presentes, com o objetivo de eleger o Con-
selheiro do CREA,Membro Titular e Suplente, cujos membros 
serão empossados no mês de  Janeiro de 2.017, que representarão 
esta Entidade junto ao CREA-SP, durante os exercícios de 2.017 
à 2.019. 

Diretoria – 2015/2017

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL.

www.areajaboticabal.org.br

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA 
CNPJ 60.595.451/0001-40

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, 
vêm  CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem 
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos 
artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente,  
até o dia 31 de janeiro de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional 
de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural - CSR, até a data 
do vencimento (31 de janeiro de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao 
pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram 
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, 
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996,  
e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio 
ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a 
emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 
(cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, 
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação 
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser 
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia,  
para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília -  
Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, 
ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto  
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais  
de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 13 de dezembro de 2016
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

  Pelo presente edital, o SINDICATO DOS 
ARRUMADORES E TRABALHADORES NA MOVI-
MENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL E NO 
COMÉRCIO ARMAZENADOR DE JABOTICABAL/SP, 
CONVOCA todos os trabalhadores associados da (categoria 
diferenciada) de movimentação de mercadorias representa-
dos por esta entidade, associados ou não, do município de 
Jaboticabal/SP, para participarem de ASSEMBLÉIA GE-
RAL ORDINÁRIA, que será realizada, na séde da entida-
de, sita à Rua Mário Guarita Cartaxo nº 81, Jardim Paulista, 
nesta cidade, no dia 20/01/2017, às 08:00 horas em primeira 
convocação, e às 08:30 horas em segunda convocação, com 
a seguinte 

  ORDEM DO DIA

  01 - Leitura e Aprovação da Ata Anterior;

  02 - Deliberação e Aprovação de3 Contas 
do Mandato 2014, 2015 e 2016, com PARECERES DO 
CONSELHO FISCAL;

  03 - Previsão Orçamentária para 2017;

  04 - Outros Assuntos Correlatos.

Jaboticabal/SP, 19 de Dezembro de 2016

IVALDO GONÇALVES DA SILVA
PRESIDENTE 

Deus quer que a Canção 
Nova seja, neste mundo de vio-
lência, uma explosão de Amor. 
A expressão que mais me en-
canta, desde o início do sur-
gimento da comunidade é: “o 
Amor está no ar”. Veja: é Amor 
com letra maiúscula, porque 
não é um simples amor huma-
no, mas o próprio Deus-Amor 

 Monsenhor Jonas Abib

Em 2017, o Amor vencerá!

É por meio de 
você que o Amor 
vencerá!

que vai pelos ares e chega aos 
lugares mais imprevisíveis.
Graças a Deus, a Canção Nova 
faz isso 24 horas por dia, com 
um meio muito efi caz, há mui-
tos anos. Deus-Amor visita 
pessoas e famílias muito ne-
cessitadas desse sinal; e mui-
tos milagres acontecem! A Can-
ção Nova precisa de você para 
continuar levando o Amor pelo 
ar; e esse Amor precisa chegar 
a todo lugar onde exista um 
fi lho de Deus necessitado da 
visita d’Ele.Pela Santa Missa di-
ária, pela adoração ao Santíssi-
mo Sacramento, especialmente 
em nosso dia de adoração às 
quintas-feiras, pela recitação 
do rosário todos os dias, pe-
los nossos Acampamentos de 
Oração, pelo programa ‘O Amor 
Vencerá’, que levamos ao ar to-
das as semanas, pelo terço da 
Divina Misericórdia, enfi m, em 
cada um dos nossos programas 
e simples mensagens, precisa-
mos levar este Amor pelo ar. 

Almejar ideais, atingir 
metas e conquistar o iné-
dito são as principais reso-
luções para um novo ano. 
Para alcançar cada objetivo 
é preciso agir pela base, e 
nada melhor do que come-
çar pela educação. Ciente de 
que profi ssionais qualifi ca-
dos precisam de formação e 
conhecimento prático, o Se-
nac Jaboticabal abre mais de 
1.200 vagas para 2017 em 
cursos técnicos e livres.

Logo no primeiro trimes-
tre, a unidade dispõe de 
um portfólio diversifi cado 
e repleto de novidades. En-
tre os cursos inéditos estão 
Espaços Confi nados para 
Supervisor; Operador de 
Editoração Eletrônica; Con-
tabilidade Geral; Compras e 
Administração de Material; 
E-Commerce: Estratégias e 
Modelos de Negócios; Auto-
cad 2016 Básico - Projetos 
Em 2D; Informática para Ma-
turidade; Agente de Viagens: 
Aprimoramento de Estraté-
gias de Atendimento e Ven-
das; Matemática Financeira 
com Aplicações Em Excel; 
Logística em Comércio e Ser-
viços; e Especialização Téc-

Oferta abrange cursos técnicos e livres; inscrições já estão abertas

Senac Jaboticabal tem 1.200 
vagas para 2017

nica em Segurança do Traba-
lho na Construção. 

Serão mais de 115 qualifi -
cações disponíveis ao longo 
do ano, com aulas práticas e 
teóricas em várias áreas do 
universo profi ssional, como 
gastronomia, gestão e ne-
gócios, arquitetura e urba-
nismo, hotelaria e turismo, 
moda, meio ambiente e se-
gurança do trabalho, saúde 
e bem-estar e tecnologia da 
informação. “São diversas 
oportunidades para todos 
os profi ssionais que buscam 
destaque na carreira ou têm 
como objetivo empreender e 
ingressar em um novo seg-
mento. O conhecimento é a 
base para o desenvolvimen-
to pessoal e profi ssional”, 
diz Darlan Rocha, gerente 
do Senac Jaboticabal 

O portfólio completo de 
cursos está disponível no 
Portal Senac: www.sp.senac.
br/jaboticabal, no qual as 
inscrições também podem 
ser realizadas e os pré-re-
quisitos conferidos. Outras 
informações pelo telefone 
(16) 3209-2800 ou pessoal-
mente na unidade.

30% de desconto

O Senac São Paulo oferece 
30% de desconto em todos 
os seus cursos livres, de 
idiomas e técnicos presen-
ciais que iniciam as aulas 
em janeiro de 2017. Para 
cursos oferecidos nos perí-
odos da manhã e da tarde, 
no interior, o desconto pode 
chegar a 40%. 

São diversas opções nas 
áreas de arquitetura e ur-
banismo; beleza e estética; 
certifi cações em tecnologia; 
comunicação e artes; de-
sign; educação; eventos e 
lazer; gastronomia; gestão 
e negócios; gestão executi-
va; hotelaria e turismo; idio-
mas; limpeza, conservação 
e zeladoria; moda; saúde e 

bem-estar; e tecnologia da 
informação. 

A instituição oferece in-
fraestrutura moderna, com 
laboratórios que simulam si-
tuações reais de trabalho em 
suas 60 unidades distribu-
ídas em todo o Estado. Co-
nheça a programação com-
pleta de cursos oferecidos 
na instituição de excelência 
e tradição de 70 anos em 
educação profi ssional, por 
meio do Portal Senac.

Serviço
Senac Jaboticabal
Endereço: Rua 24 de Maio, 

831 – Centro
Informações: (16) 3209-

2800 e www.sp.senac.br/ja-
boticabal

Por quê? Porque sabemos que a 
paz é fruto do Amor. Não have-
rá paz se não houver Amor, e só 
haverá paz onde e quando hou-
ver Amor. É missão nossa seme-
ar a paz, levando essa explosão 
de Amor a todas as pessoas. 
Temos a certeza de que o Amor 
Vencerá, porém, cabe a nós a 
tarefa dura de defl agrar essa ex-
plosão de Amor por toda parte. 
Eu conto com você. A Canção 
Nova precisa de você, porque 
é uma explosão em cadeia: ela 
não se fará sem que você parti-
cipe dela. Comece por você! Co-
mece pela sua casa! Estaremos o 
ano todo semeando a paz, dan-
do nosso suor, nossas lágrimas 
e nosso sangue, para que acon-
teça, em cadeia, essa explosão 
de Amor, porque temos a certe-
za de que o Amor Vencerá! Por 
mais impossível que pareça, a 
paz acontecerá! Feliz Ano Novo! 
Que 2017 seja um ano cheio de 
bênçãos para você e sua família! 
Seu irmão,
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SÓ DEPENDE DE NÓS
LEI DO KARMA, DE CAUSA E 
EFEITO. Temos que escolher o 
melhor caminho  com passos 
seguros,  irmanados  no bem,  
na fonte segura do amor, onde  
nasce, dentro de nós o desejo 
de servir, para ser servido,  de 
amar para ser amado, porque 
é morrendo que nascemos 
para a vida eterna do espírito, 
que é a alma encarnada.                   

Abraçados na vontade de 
sermos hoje, melhores que 
ontem, para vivermos num 
lar com a família, para juntos 
conseguirmos renovação de 
desejos, promessas e seguir-
mos avante com os propó-
sitos de somarmos vitórias. 
A humildade é a chave para 
abrirmos a porta da esperan-
ça, com elos de luzes, para 
iluminar os pensamentos, 
ações, em torno de problemas 
e desuniões, que retardam a 

Encarnados e desencarna-
dos, precisamos conquistar 
um mundo feliz, onde as con-
quistas são eternas, em busca 
da felicidade, na luz eterna do 
espírito. Os erros do passado, 
em vidas anteriores, poderão 
ser corrigidos no tempo que 
marca dívida e a ignorância, 
acompanhados de dores e 
sofrimentos, marcados em 
ações e reações, dentro da 

evolução, que é o crescimento 
espiritual.

Tudo que fazemos ou pro-
jetamos no decorrer dos tem-
pos em que estamos encar-
nados, num corpo material, 
o aproveitamento, através de 
estudos e de conhecimentos, 
que venhamos a adquir, pelo 
nosso esforço, dedicação às 
causas espirituais, dentro da 
religiosidade evoluída, nos 
traz benefícios. Muitas vezes 
perdemos, outras ganhamos, 
o importante é orar e vigiar.               
Vivemos muito além da mor-
te. Caminhamos para encon-
trarmos um mundo novo. 
Tudo passa com os correr dos 
tempos, que nascem e nunca 
morrem, pois são eternos         

EU SOU...  EU SOU um ser de 
fogo violeta... EU SOU  a pure-
za que DEUS deseja.  EU SOU a 
chama violeta e só me subme-

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

to à luz.     
SEREMOS FELIZES...       
Nada nos faltará... Goza-

remos boa saúde e havemos 
de realizar tudo que deseja-
mos, para honrar e glorifi car o 
nome de DEUS.             

A nossa caminhada como 
encarnados, exige muito tra-
balho e esforço, para adqui-
rirmos a evolução, encontrar a 
felicidade, apesar das difi cul-
dades que encontramos dian-
te dos problemas, das dores 
e sofrimentos, que passamos 
nos lares com a família e o 
mundo profano.         

Somos eternos, para rea-
lizarmos nossos planos, que 
foram planifi cados antes de 
reencarnarmos, num corpo, 
de onde viemos do plano es-
piritual, para o material.      

A FELICIDADE SE CONQUIS-
TA COM O AMOR.         

2016, o ano que insiste em não acabar

LULA, LARANJAS E A QUINTA PONTA DO TAPETE

O ano de 2016 passa para 
a história como um ano mar-
cado por confl itos, exacerba-
ção de opiniões, radicalismo 
nos enfrentamentos. Além 
de ter sido momento de uma 
crise econômica sem prece-
dentes na história do Brasil, 
foi um ano difícil e compli-
cado.

Lá pelo fi nal dos anos 80, 
tempo de fugazes trombadi-
nhas e corruptos de pouca 
monta, os escândalos sob in-
vestigação desembocavam, 
quase sempre, em um sujeito 
qualquer, desprovido de po-
der, recursos e notoriedade. 
“Mas esse sujeito aí, humil-
de Zé Ninguém, é o pivô do 
cambalacho?”, perguntavam-
se os primeiros repórteres 
ou investigadores a chegar 
até ele. Claro que não. O su-
jeito era, apenas o laranja 
da história. O fi gurão estava 
sempre um ou dois passos 
além. 

Já vivemos períodos as-
sim, em que os corruptos, 
envergonhados, se escon-
diam atrás de seus laranjas. 
Com o tempo, inclusive, co-

mesmo tempo em que de-
senrolou-se a operação Lava 
Jato. Isso resultou em um 
novo governo federal que 
começou e ainda não se con-
solidou. Todos esses fatos 
caracterizaram também um 
momento desafi ador, difícil 
do ponto de vista da Política 
no nosso País.

Fomos além disso, infeliz-
mente. Pois as próprias ins-
tituições brasileiras nossos 
três poderes, quer seja pelo 
confl ito entre elas, quer seja 
pelo seu desempenho, aca-
baram sendo questionadas. 
Isso fez com que o problema 
da credibilidade – que já era 
grande – fosse ainda mais 
aprofundado.

Não sou daqueles que fi -
cam lamentando a situação. 
Acho, porém, que ter um 
preciso diagnóstico realista 
é indispensável para que efe-

empatavam com a resposta 
“Jogador de futebol, profes-
sora”. A gurizada já sabia 
onde se decidiam os grandes 
negócios. O laranja exercia 
uma atividade quase meta-
física. Num mundo onde a 
maior parte parecia não ser, 
mas era, o laranja parecia ser, 
mas não era. Ele agia pelo cós 
das evidências. Quando uma 
CPI deitava a mão sobre o la-
ranja do caso, e começava a 
espremê-lo, surgia imediata-
mente um problema de clas-
sifi cação das espécies que 
nem o velho Spencer conse-
guiria resolver. Esse laran-
ja é um laranja de primeira, 
segunda ou terceira geração? 
Ele tem o seu próprio laranja 
ou é laranja de alguém? 

 Foi assim por bom tempo, 

Ruim porque nós fomos 
mergulhando em uma cri-
se tecida anteriormente por 
anos de desgoverno. Uma 
crise agravada pelo descon-
trole fi scal e onde fomos des-
cobrindo, a cada novo instan-
te, que o buraco estava ainda 
mais abaixo, que a situação 
era ainda mais grave.

Agora resta um enorme 
desafi o de reconstituir a con-
fi ança, retomar a capacidade 
de investir. Mas só a médio 
prazo - isto se formos bem-
sucedidos - teremos uma re-
tomada do emprego no nos-
so País. Surpreendente é a 
reação de algumas lideranças 
que resistem às medidas du-
ras necessárias, às mudanças 
indispensáveis.

Por outro lado, tivemos o 
impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff  e toda 
uma série de confl itos ao 

meçaram a aparecer os pro-
fi ssionais, dotados de raras 
e bem remuneradas habi-
lidades. Ser laranja exigia 
simultânea combinação de 
discrição e audácia. E lealda-
de. E comprometimento. Um 
bom conjunto, como se vê, 
de virtudes indispensáveis 
ao sucesso e à sobrevivência 
pessoal. Laranja safado, ou 
que andasse com o umbigo 
de fora, perdia o emprego. 
Laranja de amostra não era 
um bom profi ssional.

Narrou-me certa feita uma 
professora que ao formular 
aos alunos a clássica pergun-
ta - “O que vocês pretendem 
ser quando forem grandes?” 
– as respostas “Laranja, pro-
fessora”, ou, simplesmente, 
“Corrupto professora”, quase 

tivamente possamos ir adian-
te. E é isso que se impõe a to-
dos nós neste momento.

O sinal de vida veio das 
eleições de outubro. Momen-
to em que, de uma forma ge-
ral, o debate teve qualidade. 
Novas normas foram implan-
tadas e isso enxugou a cam-
panha, tornou-a menos per-
dulária e, portanto, passível 
de ser cada vez mais a real ex-
pressão da vontade popular.

Gostei que as eleições ti-
veram um grau de participa-
ção crítica muito acentuado. 
Elas foram um momento em 
que aquilo que pareceu pre-
potência, aquilo que pareceu 
presunção ou campanhas de 
valores exorbitantes foi su-
perado pelas urnas.

De minha parte na Secreta-
ria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Pau-
lo devo dizer que o setor do 

até que a vergonha sumiu de 
vez e os laranjas perderam 
seus empregos, sendo subs-
tituídos por simples e bem-
humorados apelidos nos 
cadernos dos corruptores: 
Amigo, Todo Feio, Caju, Ín-
dio, Angorá, Italiano, Campa-
ri, Velhinho e por vai. Anoni-
mato guardado a sete chaves 
na cabeça de quem só proce-
deria às decodifi cações após 
um aprendizado de boa von-
tade e colaboração na carce-
ragem da PF de Curitiba. 

 Eis que surge, agora, uma 
nova série de apelidos, susci-
tando especulações e exigin-
do deciframento. Um acordo 
de colaboração entre as au-
toridades brasileiras, norte-
americanas e suíças descre-
ve as atividades criminosas 

agronegócio, mais uma vez, 
demonstrou a sua vitalidade. 
Foi o setor que mais resistiu 
à crise, manteve sua produti-
vidade, segurou a geração de 
emprego e renda e salvou a 
lavoura.

Tivemos em 2016 uma 
Secretaria de Agricultura 
atuante, desenvolvendo ini-
ciativas em sintonia com o 
produtor rural. Uma Secre-
taria que buscou enfrentar 
desafi os que possam estabe-
lecer uma nova forma de co-
locar a administração públi-
ca mais próxima do produtor 
e da sociedade, cumprindo 
uma das principais orienta-
ções do governador Geraldo 
Alckmin.

Conseguimos essa atuação 
com a implantação da sexta 
Chamada Pública do Progra-
ma Microbacias II, que forta-
lece associações e cooperati-

de nove “Brazilian Offi  cials” 
identifi cados em investiga-
ção promovida pelo Depar-
tamento de Justiça dos EUA 
nos negócios da Odebrecht e 
da Braskem. Quando a gen-
te pensava que a Lava Jato 
já tivesse arrancado todo o 
tapete que encobria o sub-
mundo fi nanceiro da política 
brasileira, surge uma quinta 
ponta desvelando seus des-
dobramentos internacionais. 
E dele emerge, grafado em 
inglês como “brazilian offi  -
cial”, um certo cavalheiro 
também conhecido como 
Amigo e amigo do peito de 
generosos laranjas dos quais 
jamais abriu mão.

* Percival Puggina (71), 
membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, é arqui-

MAIS...

Mais um dia, mais um 
mês, mais um ano, em que 
o Senhor teu Deus está lhe 
concedendo para você se tor-
nar mais que vencedor em 
todas as coisas. Deus é tão 
bom e tão maravilhoso. Ele 
nunca desistiu de você. Ele 
está sempre lhe dando uma 
segunda chance, porque o 
Seu amor não tem fi m. O de-

Ele não tinha medo do que 
pudesse fazer, homem con-
tra a vida dele. Quando Davi 
enfrentou o gigante Golias, 
ele não foi, na sua própria 
força, senão teria perdido a 
batalha, sido envergonhado 
e voltado para casa derrota-
do e o Nome Do Senhor não 
teria poder algum, e todos os 
inimigos diriam o Deus de Is-
rael é fracassado. Mais uma 
vez Davi viu uma grande 
oportunidade de mostrar que 
o Deus de Israel é Poderoso e 
nada é impossível para Ele. 
Aquele dia, mês e ano, fi cou 
marcado na história do povo 
de Israel e Davi fi cou sendo 
conhecido como um homem 
de fé e não como um covar-
de. Ele poderia ter fugido, se 
escondido ou voltado para 
casa, mas ele preferiu en-

sejo do coração de Deus é 
que todos sejam salvos, por 
meio do seu fi lho Jesus Cris-
to. Não deixe a duvida, nem 
o medo, enfraquecer a sua fé. 
Assuma a sua posição dian-
te de Deus, como um verda-
deiro guerreiro, que não tem 
medo do perigo e está sem-
pre pronto para a batalha. 
Quando você faz do Senhor 
a sua própria força e o seu 
escudo, você nunca perde. O 
Senhor conhece aqueles que 
confi am Nele. Davi foi um 
homem que sempre confi ou 
no Senhor e nunca perdeu 
uma batalha. Ele tinha prazer 
no Senhor e não se deixava 
vencer pelos seus sentimen-
tos ou emoções. Tudo o que 
ele fazia era apenas servir 
ao Senhor e confessar que o 
Senhor era o seu ajudador. 

frentar o gigante na certeza 
que Deus lhe daria a vitória. 
E realmente Deus honrou a 
sua fé e todos respeitavam 
Davi, por onde ele andava, 
porque sabiam que Deus es-
tava com ele. Hoje é sua vez 
de mostrar que Deus está na 
sua vida. Pare de fi car fugin-
do e dizendo que você não 
consegue, que a luta é muito 
grande. Faça como Davi, siga 
em frente, sem medo. O Se-
nhor está contigo. Ele fará de 
você mais que vencedor em 
todas as batalhas, e todos 
fi carão sabendo que o Seu 
Deus é o único e verdadeiro 
Deus e que Ele nunca perdeu 
uma batalha sequer. Assuma 
a sua posição, porque hoje 
o Senhor vai derramar uma 
grande benção na sua vida 
e na sua família. Em Nome 

De Jesus. ( Leia I Samuel 17). 
Você é mais... Esta é a minha 
oração. Catedral do Povo de 
Deus. Av. Benjamim Constant 
nº 789. Ouça o nosso progra-
ma: A Verdade da Palavra. 

Percival Puggina

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

Diáriamente na GAZETA FM 
107,9 das 05h30 às 06h30 e 
das 22h00 às 23h00. Seg. a 
Sex. facebook catedral_dopo-
vodedeus@hotmail.com                     

vas de agricultores. Também 
com a implantação dos NITs, 
Núcleos de Inovação Tecno-
lógica, nos nossos institutos 
de pesquisa para abrir as 
portas a novas parcerias com 
a iniciativa privada.

Atuante também pela par-
ticipação ativa dos repre-
sentantes das cadeias pro-
dutivas nas nossas Câmaras 
Setoriais, sempre abertas ao 
diálogo, a ouvir a deman-
da que vem diretamente de 
quem está mais perto da pro-
dução agropecuária.

Portanto, que se encerre 
logo o ano de 2016. E que, 
mais do que encerrar o ano, 
se encerre o radicalismo in-
sensato da política, a preten-
são daqueles que se dizem 
donos da verdade. Que nós 
possamos criar condições 
para que um reencontro ve-
nha em 2017!

teto, empresário e escritor e 
titular do site www.puggina.
org, colunista de Zero Hora e 
de dezenas de jornais e sites 
no país. Autor de Crônicas 
contra o totalitarismo; Cuba, 
a tragédia da utopia; Pombas 
e Gaviões; A tomada do Bra-
sil. integrante do grupo Pen-
sar+.

 PROFESSOR BENÊ

COMO SERÁ 2017?

¨Sujeito¨ é agente e não 
mero paciente. Carrega em 
seus ombros responsabilida-
des e se obriga a realizações 
rigorosas por conta dos riscos, 
principalmente  para conseguir 
felicidade. E quem almeja feli-
cidade não se limita a sonhos 
estéreis, constrói caminhos 

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

Eu quero te amar 
e dar o meu amor 
prá você!

Quero te beijar 
prá você nunca 
me esquecer...

Quero te pegar e 
fazer tudo para te 
merecer!

Só não quero dar 
motivo para eu te 
perder!!!

Ooo, vichiii, vi-
chiii, vichee!!!

  

aprumados aos fi ns sonhados, 
isto é ¨sabedoria¨.

Filosofi as, religiões, culturas 
luminares cruzam-se vagando 
à procura de caminhos infali-
velmente corretos.

A única via porém, veio a 
nosso encontro e proclamou: 
EU SOU O CAMINHO, A VER-
DADE E A VIDA. ELE assumiu a 
natureza humana, veio morar 
conosco; não construiu para si 
espetaculosa moradia, revelou-
se porém humilde, pobre na 
simplicidade de um estábulo. 
Seu caminho não foi abrilhan-
tado com o vil metal, esterco 
que apodrece e corrompe como 
doença contagiosa que desfi gu-
ra e contamina a comunidade.

FELIZ 2017 é um clamor 
uníssono que expresse AUTÊN-
TICO DESEJO DE UM VIVER FRA-
TERNO!
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Não é de hoje que o 
prefeito eleito de Ja-
boticabal, José Car-
los Hori (PPS), sabe 
que terá muitas con-
tas a pagar. Mas, na 
última semana, com 
a fi nalização do re-
latório de transição 
de governo foi possí-
vel saber o tamanho 
do défi cit fi nanceiro. 
A prefeitura fecha 
2016 com uma dívida 
de aproximadamente 
R$ 43 milhões. 
Desde o perío-

do eleitoral, Hori já 
alertava para a difi -
culdade que teria no 
ano de 2017. Segun-
do ele, serão neces-
sários ao menos dois 
anos para saldar as 
dívidas, cortando 
gastos em todos os 
setores públicos e 
renegociando con-
tratos.
Sem dinheiro em 

caixa, a situação crí-
tica deve atingir até 
o pagamento do fun-
cionalismo público, 
em janeiro. “Infeliz-
mente, nas duas pri-
meiras semanas não 
será possível. Vamos 
fazer o necessário 
para pagar antes do 

Concluído na última semana, relatório de transição 
apontou o tamanho do rombo nas contas públicas

IPTU. Até o dia 16 
nós pagamos, mas se 
conseguirmos fazer 
algo diferente e segu-
rar o que puder, nós 
iremos, sem dúvida, 
priorizar o pagamen-
to do funcionário 
público”, explicou ao 
Jornal A GAZETA.
Posse
A cerimônia de pos-

se do novo prefeito, 
vice-prefeito e verea-
dores será realizada 
no domingo (1º), às 
10h, na Câmara Mu-
nicipal. Em seguida, 

no Paço Municipal, 
acontecerá a trans-
missão de cargo, sem 
a presença do então 
prefeito, Raul Girio. 
Na ocasião, o novo 
chefe do Executivo 
também empossará 
os secretários. 
Novo presidente 

do SAAEJ
Hori escolheu An-

dré Nozaki como pre-
sidente do Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto de Jabotica-
bal – SAAEJ, a partir 
de 2017. A nomea-

ção estava em aber-
to desde o dia 21 de 
novembro, quando o 
novo prefeito anun-
ciou seu secretaria-
do. 
Com a indicação 

de Nozaki, a Secreta-
ria de Saúde passará 
a ser chefi ada pela 
médica veterinária 
Maria Angélica Dias, 
funcionária de car-
reira e diretora do 
Departamento de Zo-
onoses até 2016.

Hori terá que lidar com dívida 
superior a R$ 40 milhões 

Prefeito, vice-prefeito e vereadores 
eleitos de Jaboticabal tomam 

posse no dia 1º de janeiro 

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal realiza 
no domingo (1º de ja-
neiro) a Sessão Solene 
de Instalação e Posse 
do prefeito, vice-pre-
feito e vereadores elei-
tos para a 17ª Legis-
latura (2017-2020). A 
solenidade começa às 
10 horas no Palácio An-
gelo Berchieri, sede do 
Poder Legislativo, na 
Rua Barão do Rio Bran-
co, 765, com transmis-
são ao vivo pela WEBTV 
da Câmara.
Diplomados em 05 

de dezembro de 2016 
pela Justiça Eleitoral, 
serão empossados o 
prefeito eleito, José 
Carlos Hori (PPS); o 
vice-prefeito, Vitório 
De Simoni (PMDB); e 
os vereadores Ademil-
son Aparecido Servi-

done (PPS); Aparecida 
de Jesus Souza Dias 
(PRB); Carlos Eduardo 
Pedroso Fenerich (PPS); 
Carmo Jorge Marques 
Reino (PSB); Daniel 
Gonçalves Rodrigues 
(PSC); Ednei Apareci-
do Valencio (PR); João 
Bassi (PEN); Luis Carlos 
Fernandes (PSC); Paulo 
Henrique Silva dos San-
tos (PEN); Roberto Luis 
Ariki (PSL); Samuel Ce-
sar Scarpim da Cunha 
(PSDB); Uilson José de 
Miranda (PPS); e Wilson 
Aparecido Santos (PSB).
A sessão de instala-

ção será presidida por 
Ednei Valencio, vere-
ador mais votado no 
pleito de 02 de outu-
bro de 2016, conforme 
manda a Lei Orgânica 
Municipal (Art. 15). Os 
vereadores serão os 

primeiros a fazer o ju-
ramento constitucio-
nal, seguidos pelo pre-
feito e vice-prefeito.
Logo após a posse, a 

Câmara fará a eleição 
da Mesa Diretora para 
o biênio 2017/2018, 
conforme manda a Lei 
Orgânica do Município 
(Art. 25). Cada cargo 
possui eleição pró-
pria, sendo necessária 
a maioria simples de 
votos – presentes pelo 
menos, a maioria ab-
soluta dos membros 
da Câmara – para se 
eleger. A primeira vo-
tação será para o cargo 
de Presidente da Câ-
mara Municipal, e na 
sequência para os car-
gos de vice-presidente, 
1º Secretário(a) e 2º 
Secretário(a). 


