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Edital para conhecimen-
to de terceiros, extraído 
dos autos de interdição 
movida por Márcia Rossato 
Colovati em face de Lilian 
Vergilina Rombola Rosato-
feito n. 1178/08-1a. Vara 
PROCESSO 1178/08. A 
DOUTORA CARMEN SILVIA 
ALVES, MM.Juíza de Direito 
da Primeira Vara da Comarca 
de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo,FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento 
tiverem,que por este Juízo 
e Cartório do 1o. Oficio, 
por sentença judicial, foi 
decretada a interdição de 
LILIAN VERGILINA ROMBOLA 
ROSSATO, brasileira, viúva, 
nascida aos 27/07/1944 
em Jaboticabal-SP, filha de 
Geraldo Rombolá e de Julia 
Lopes Rombolá, por sofrer a 

Edital Edital
Edital de praça
Processo nº 1093/05 

(29101200500577340000000000)
A DOUTORA CAMEN 

SILVIA ALVES, MMª. juíza 
de Direito Titular da 1ª Vara 
desta cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimen-
to tiverem, que no dia 23 
de setembro de 2009, às 
14h30min horas, no átrio 
forense, destinado à reali-
zação de hastas públicas, 
no Edifício do Fórum desta 
Comarca, situado na Praça 
do Café, s/nº, o Oficial de 
Justiça que estiver servindo 
de porteiro dos auditórios, 
levará a público pregão de 
venda e arrematação, a 
quem mais der ou maior 

mesma das faculdades men-
tais, conforme apurado atra-
vés do laudo médico pericial, 
levando-se a certeza de sere-
la absolutamente incapaz de 
gerir sua própria pessoa e 
bens, tudo nos termos da R. 
sentença proferida por este, 
que transitou regularmen-
te em julgado, tendo sido 
nomeada curadora MÁRCIA 
ROSSATO COLOVATI, qualifi-
cada nos autos. E, para que 
chegue ao conhecimento de 
todos e de futuro ninguém 
possa alegar ignorância, é 
expedido o presente edital 
que será publicado pela 
Imprensa Oficial e local, por 
três vezes,com intervalo de 
dez (10) dias e afixado na 
forma da lei.NADA MAIS.\
Jaboticabal, 10 de junho de 
2009. Eu, (Ailton José Pinto 
Ferreira), Oficial-Maior, di-
gitei. (aa) CARMEN SILVIA 
ALVES-JUIZA DE DIREITO

lance oferecer, acima da 
avaliação, sendo este o bem 
penhorado dos executados 
ALESSANDRO DONIZETE 
DE ALMEIDA e JOSÉ PINTO 
DE ALMEIDA, nos autos de 
procedimento sumário que 
lhe move JAN BAAKLINI, 
feito nº 1093/05, em curso 
por este juízo e Cartório do 
1º Ofício, a saber: “A parte 
ideal pertencente ao execu-
tado José Pinto de Almeida, 
do imóvel urbano situa-
do na Rua São Sebastião, 
nº 826, no município de 
Taiaçú-SP, matriculado sob 
nº 19.809, no livro 2-RG 
do Cartório de Registro de 
Imóveis de Jaboticabal-SP”, 
sendo o valor da avaliação 
de R$ 205.602,00 (duzen-
tos e cinco mil, seiscentos e 
dois reais). 

Caso na haja lançador, 
para realização da 2ª praça 
fica desde já designado o dia 

07 de outubro de 2009, às 
14:30 horas, já agora a quem 
mais der e maior lance ofe-
recer, independentemente 
da avaliação, desprezado o 
lance vil. Caso os executa-
dos ALESSANDRO DONIZETE 
DE ALMEIDA e JOSÉ PINTO 
DE ALMEIDA não sejam 
encontrados pessoalmente, 
por intermédio deste edital 
ficam eles intimados das de-
signações supra. 

E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e 
de futuro ninguém venha 
alegar ignorância, é expe-
dido o presente edital, que 
será afixado e publicado na 
forma da Lei. Jaboticabal, 
13 de julho de 2009. 
Eu, (Antonella Cristiane 
Pratellezzi), Escrevente, 
digitei. Eu, (Murilo Bedin), 
Diretor-Técnico, conferi. 
CARMEN SILVIA ALVES – 
Juíza de Direito

No ano passado, antes do 
período eleitoral, a Câmara 
Municipal aprovou por maio-
ria (votaram contra os verea-
dores Jan Nicolau Baaklini, 
Júlio César Tomé, Murilo 
Gaspardo e Dr. Nereu) um 
aumento de cerca de 90% 
dos subsídios/salários dos 
Secretários Municipais, os 
quais passaram ao valor de 
R$ 7.500,00 em Janeiro de 
2009. No início do ano, com 

Salários de Secretários
fundamento no artigo 21 da 
Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal (“Artigo 21 – A re-
muneração dos Vereadores 
terá como limite mínimo 
o valor da remuneração 
percebida pelos Secretários 
Municipais, respeitando o 
disposto na Constituição 
da República Federativa do 
Brasil”), o vereador Murilo 
apresentou uma represen-
tação junto ao Ministério 

Público do Estado de São 
Paulo com o objetivo de re-
duzir o valor dos subsídios 
dos secretários para o mes-
mo dos vereadores (cerca de 
R$ 4.900,00). Em sua repre-
sentação, o vereador Murilo 
alega que “se o limite mínimo 
da remuneração dos vereado-
res é o valor da remuneração 
dos Secretários Municipais, 
logo o limite máximo da re-
muneração dos Secretários é 

o valor da remuneração dos 
vereadores”, pois o subsídio 
dos vereadores se encontra 
no limite estabelecido pela 
Constituição. 

A reportagem do Jornal 
Fonte conversou com a pro-
motora responsável pelo caso, 
Ethel Cipeli, que disse que está 
estudando a matéria. 

Ocorre que, na última 
Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal, o Prefeito Hori 
enviou um Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica para 
revogar o artigo 21, o qual foi 

aprovado por maioria em pri-
meira discussão em votação, 
resultado que se repetiu na 
sessão extraordinária do dia 
28 de julho. O curioso é que 
segundo foi apurado, o Artigo 
21 da Lei Orgânica foi inserido 
pelo Dr. Edu Fenerich quando 
ele era vereador, pois não 
admitia que pudesse ganhar 
menos do que os Secretários. 
Mas agora que ele perdeu o 
mandato e virou Secretário 
mudou de opinião. Murilo e 
Prof. Emerson votaram con-
tra, nas duas sessões.  

Quarta-Feira, 22/07, a 
Juíza Carmen Silvia Alves, 
titular da primeira Vara da 
Comarca de Jaboticabal, 
presidente do Tribunal do 
Júri e responsável pelo 
processo que apura a mor-
te do delegado de policia 
Adelson Taroco, ocorrida 
em 02/06/06 (ele teve 80% 
do corpo queimado durante 
rebelião na cadeia pública 
de Jaboticabal no dia 14 de 
maio de 2006), concedeu en-
trevista coletiva e informou 
que parte dos réus (8) serão 

Parte dos supostos assassinos do delegado Adelson 
Taroco irão a júri popular em 25 de Agosto

levados a júri popular no 
dia 25/08/09. Inicialmente 
foram 13 os pronunciados, 
mas 5 recorreram da sen-
tença inicial e serão julgados 
em outra data. 

Após a entrevista, a juí-
za autorizou que os mem-
bros da imprensa tivessem 
acesso aos nomes dos réus. 
A repórter Ana Paula do 
jornal “Tribuna” e este jor-
nalista foram até o oficio, lá 
permanecemos por vários 
minutos sem sequer um dos 
funcionários nos perguntar 

o que queríamos. Quando 
este repórter questionou 
a demora no atendimento 
uma senhora disse que es-
tava fazendo alguns “lança-
mentos” e que ao término 
nos atenderia. Apenas após 
um novo questionamento 
quanto à demora, a repórter 
Ana foi atendida. Sabemos 
das dificuldades, mas um 
simples aguarde um pouco 
não causa atropelo algum, 
isso vale para repórter, ad-
vogados, autoridades, ou 
quaisquer cidadãos.

Juíza Carmen Silvia 
Alves, presidente 
do Tribunal do Júri 
e responsável 
pelo processo que 
apura a morte do 
delegado de policia 
Adelson Taroco.
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A tradicional Festa do 
Quitute, realizada de 13 a 19 
de julho, semana do aniversá-
rio de Jaboticabal (181 anos 
dia 16/07) chegou a sua 27ª 
edição e segundo seus orga-
nizadores alcançou um públi-
co de mais 150 mil pessoas, 
caracterizando sucesso abso-
luto. Mas como todo grande 
acontecimento, apresentou 
muitos pontos falhos, muitos 
já antigos. 

Segurança

O parque de diversão ti-
nha brinquedos para todos os 
gostos, especialmente para a 
criançada. Mas suas instala-
ções não demonstravam con-
fiabilidade, pois as bases de 
sustentação foram calçadas 
com tocos de madeira, con-
forme o Jornal Fonte demons-
trou em fotos publicadas no 
seu Site (www.jfonte.com.br). 

O secretário de obras 
Lourenço Costa informou por 
telefone, na tarde do dia 07, 
Terça-Feira, que os brinquedos 
não funcionariam se não fos-
sem constatadas condições de 
segurança, e quando pergun-
tado se deixaria seus filhos fa-
zerem uso dos brinquedos do 
jeito que estavam instalados, 
respondeu que NÃO. 

Nossa reportagem tam-
bém conversou naquela data 
com o sub-tenente Craveiro, 
do corpo de bombeiros, que 
informou não haver cedido 
o alvará de funcionamento 
para o parque, porque estava 
dependendo de laudos dos 
engenheiros da Prefeitura, 
e o promotor de justiça Luiz 
Henrique, atendendo uma de-
núncia do vereador Dr. Nereu 
(PMDB), disse que havia en-
viado oficio para o secretário 
de obras pedindo providên-
cias. Todas as tentativas junto 
às autoridades foram em vão. 

Festa do Quitute
Insegurança, preços altos mas muita diversão

O parque funcionou com seus 
tocos, peças enferrujadas e 
mal parafusadas, colocando a 
vida das pessoas em risco.

Apesar da falta de seguran-
ça no parque, que causou mui-
ta apreensão, grave mesmo foi 
a falta de alvará dos bombei-
ros para a realização da festa 
na Estação de Eventos “Cora 
Coralina”, o popular Varejão, 
que teve sua decoração (aliás, 
muito bonita) baseada em 
panos. Ou seja, essa multidão 
estava dentro de um “barril de 
pólvora” e brincando de “ro-
leta russa”. Realmente Deus é 
brasileiro e como Cora Coralina 
morou em Jaboticabal...

Preços

O presidente da comissão 
organizadora da festa e vice-
prefeito, professor Raul Girio, 
disse em entrevista ao re-
pórter ZéMario do site www.
debateonline.com.br que foi 
uma festa do povo. A que 
povo o presidente se referiu? 
A burguesia? Se sim, ele está 
coberto de razão. Porque se 
a grande maioria dos “jaboti-
cabalenses” esteve presente, 
o presidente errou feio. Essa 
maioria não consegue pagar 
R$ 2,50 em um refrigerante, 
R$ 2,00 em uma garrafinha 
de água ou R$ 3,00 em uma 
latinha de cerveja, e muito 
menos provar os quitutes 
que dobraram de preços do 
ano passado para cá. O povão 
mesmo “viu com os olhos e 
lambeu com a testa”. Essa 
“ganância” dos organizadores 
e das próprias entidades bene-
ficentes provocou uma queda 
de mais 30% nas vendas de 
comida e bebidas. 

O povão não teve acesso 
ao pão pelo alto preço, mas 
teve acesso ao circo e pôde 
delirar com as “estrelas” da 
música popular brasileira e 
“pratas da casa”, apesar de pa-
gar R$ 478 mil para isso. Esse 
valor foi distribuído para duas 
empresas segundo contrato 
publicado no Jornal “A Gazeta” 

de 11/07. A ilustre desconhe-
cida Casa da Idéia Publicidade 
e Eventos Ltda., recebeu R$ 
146 mil para contratar Frann 
Jr e Delluc, Elvis Presley Cover 
(imitação) e mais 33 atrações 
(pratas da casa). Uma das 
duplas declarou que o cachê 
inicial era de R$ 400, mas 
só recebeu R$ 300. A outra 
empresa, a Phan Promoções 
Artísticas e Marketing Ltda., 
recebeu R$ 332 mil para 
contratar a Família Lima, 
Juliano César, Paulo Ricardo, 
o “professor” Sidney Magal e 
Tom e Arnaldo. A Phan é bem 
conhecida pela realização do 
rodeio show. Uma pergunta: 
por que nos contratos não 
são colocados os números 
dos CNPJ das empresas para 
que todos possam saber se de 
fato elas existem? Certa feita 
fizemos essa pergunta para o 
então secretário de adminis-
tração e recursos humanos 
Dé Berchielli, e a resposta foi 
que o Tribunal de Contas não 
exige. O atual secretário foi 
vereador por diversas legisla-
turas, e falava tanto em trans-
parência que deveria atentar 
para esse detalhe. 

Projetos para 2010

Preocupado com o con-
forto da população que fre-
qüenta os estandes da Festa, 
o Prefeito Hori pretende estu-
dar uma possível mudança de 
lugar para a festa, no ano que 
vem. Uma das alternativas 
seria o Recinto de Exposições 
Pioneiros da Sela. Entretanto, 
Hori esclarece que antes de 
tomar qualquer decisão sobre 
o futuro da festa, artesãos, 
entidades e ambulantes serão 
consultados. Até mesmo o 
transporte para o local da festa 
para a população que não tem 
veículo próprio será levado 
em conta na hora de decidir 
sobre a mudança. Segundo o 
Prefeito Municipal, além da co-
modidade de um local maior, 
será muito mais fácil garantir a 
segurança dos visitantes. 

No alto, detalhe dos tocos de madeira de um dos brinquedos 
montados na Festa do Quitute deste ano. Descaso com a 
segurança a olho nú. Acima, uma das muitas atrações artísticas 
que se apresentaram no evento. Mas alguns músicos disseram 
ter recebido caches menores do que o previsto em contrato.
Abaixo, grupo do Fundo Social de Soliedariedade, que ajudou na 
organização da 27 edição da Festa do Quitute.

Que os funcionários públicos 
aposentados e pensionistas de 
Jaboticabal estão chamando o 
diretor de benefícios de “caviar”. 
E que um secretário tirou 60 dias 
de férias consecutivos. Não fal-
tem muito ao trabalho para seu 
chefe não descobrir que você 
não faz falta.
Que o prefeito Hori estaria cer-
cado de assessores “amigos da 

Dizem onça”, quando algo dá certo eu 
que fiz... Quando dá errado o 
prefeito que mandou fazer...
Que após a secretaria de assis-
tência social ter adquirido um 
veículo Astra por cerca de R$ 
47 mil, para uso exclusivo do 
secretário (Fonte edição 83), os 
demais secretários resolveram 
reivindicar o mesmo “direito”. 
Haja grana...
Que na última sessão solene 
realizada na Câmara Municipal 
de Jaboticabal dia 16/07, para 

entrega de títulos de cidadão 
e diploma de honra ao mérito, 
dois deputados federais Dr. 
Nechar e José Paulo Tóffano, 
ambos do PV, se encontravam 
presentes, mas não foram convi-
dados para fazer parte da mesa 
de autoridades. Seria pela deca-
dência do Congresso Nacional 
com a “chuva” de denúncias? 
Retaliação aos verdes? Ou por 
quê o cerimonial falhou na lista 
de precedência?
Que a empresa Jaboti não 

contribuirá com seus produtos 
(sucos e refrigerantes) para 
as entidades filantrópicas de 
Jaboticabal como sempre fez. 
O motivo seria porque essas 
entidades não fizeram qualquer 
esforço junto aos organizadores 
para que esses produtos fossem 
vendidos durante a festa do 
quitute. A primeira entidade que 
não receberá qualquer ajuda é o 
Lions, que todos os anos recebia 
uma grande quantidade desses 
produtos durante o famoso chá 

beneficente que neste ano será 
realizado dia 29 de agosto.
Que as antenas que serão ins-
taladas nas residências para 
recepção da Internet gratuita 
em Jaboticabal e custam de 
R$ 650 a R$ 1.000, só poderão 
ser da Motorola. Nei Calveti do 
departamento de informática da 
Prefeitura confirmou essa infor-
mação. Isso não é monopólio? 
Técnicos dizem que se a potência 
for reduzida antenas de outras 
marcas poderão ser utilizadas.
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Luana Vianna

O delegado de poli-
cia João Gilberto Pacifico, 
Guaribense de nascimento 
e Jaboticabalense por mere-
cimento, cujo titulo de cida-
dão lhe foi conferido pelo ex-
vereador Manoel Natalino 
Alves Lopes (Dr. Natalino), 
faz história à frente do 4º DP 
(Distrito Policial) no bairro 
da Consolação na capital 
do Estado. João inovou ao 
instalar um banner na sala 
de espera com o número 
do seu telefone, para que a 
população reclame e sugira 
melhorias no atendimen-
to. “Queremos estreitar os 
laços e criar um relaciona-
mento de amizade, além de 
um bom serviço”, disse João 
à repórter Camila Haddad 
do “JTCIDADES”. Camila ain-
da ressalta que “Delegado 
Institui “SAC” no 4º DP – 
população pode reclamar 
de serviço”, e acrescenta: 
“Foi mal atendido? Chame 
o delegado”. O telefone 
que aparece no banner é o 
3256-9993.

Não é novidade que a 
relação entre a policia e a 
população ainda é ausente. 
Alguns policiais por se colo-
carem acima do bem e do 
mal, e a população, espe-
cialmente a mais humilde, 
se afasta por medo. Essa ati-
tude de João demonstra que 
todos somos iguais e mesmo 
“devendo”, temos que ser 
tratados com respeito, lem-
brando que a recíproca é 
verdadeira. Parabéns João, e 
que seu exemplo seja segui-
do pelos demais. 

Delegado 
Guaribense e 
Jaboticabalense 
faz história

A Fazenda Terapêutica 
“Joana de Ângelis” pode 
estar passando por dificul-
dades financeiras porque o 
INSS (Instituto Nacional de 
Seguro Social) vem deixando 
de repassar o auxilio doença 
para os internos. A Fazenda 
contava, em 27/07, com 28 
internos. Cada um deles cus-
ta mensalmente cerca de R$ 
680 (apenas 06 contribuem 
financeiramente com recur-
sos próprios). O salário dos 
05 funcionários é em média 
de R$ 800, e com os encargos 
sociais chega a R$ 1.500. A ar-
recadação da entidade atinge 
R$ 5.150, sendo R$ 4.000 da 
Prefeitura, que tem “direito” 
a 10 vagas sociais (pessoas 
que não podem pagar), R$ 
650 chegam através de só-
cios contribuintes, R$ 400 da 
Usina Santa Adélia e R$ 100 
da Stéfani. O total citado não 
cobre 1/3 das despesas. No 
item alimentação, a Fazenda 
é auto-suficiente, produz ver-
duras e legumes, leite, ovos 
e também galinhas e porcos,  
abatidos para o consumo, 
segundo Informou Silvio 
Moreira, gestor da Fazenda 
há 02 anos. Silvio disse ainda 
que a situação da Fazenda é 
muito difícil sem esses bene-
fícios do INSS”.

Fazenda Terapêutica de Jaboticabal
Sem benefícios do INSS para internos a entidade passa  
por apuros financeiros

A denûncia recente 

O INSS teria interrom-
pido o auxílio a partir das 
denúncias feitas em 2007, 
pelo ex-interno da Fazenda 
Terapêutica André Aranha 
de Camargo, que acusou 
pessoas ligadas à entidade 
de Fraudar o INSS (Jornal 
Fonte edição nº 61 de 09 de 
novembro de 2007).

Na edição nº 82 de 
19 de junho de 2009 do 
Jornal Fonte, novamente o 
caso veio à tona, desta vez 
envolvendo o ex-diretor 
de compras, ex-secretário 
de governo e presiden-
te da EMURJA (Empresa 
Municipal de Urbanização) 
de Jaboticabal, Wilson 
Fernando Coelho Reis, no 
primeiro mandato da atual 
administração (01/01/05 
a 31/12/2007), que teria 
recebido benefício do INSS 
no valor de R$ 1.869,24 
por um período de apro-
ximadamente 17 meses. 
Essa suposta fraude teria 
sido cometida com o apoio 
de diretores da Associação 
Fazenda Terapêutica “Joana 
de Angelis”, e provavelmen-
te de médicos do Instituto.

Salientamos que as 
denúncias publicadas no 
Jornal Fonte não tiveram 

a intenção de prejudicar 
os dependentes químicos 
que comprovadamente 
estão doentes, e sim punir 
os supostos fraudadores. 
Infelizmente, segundo infor-
mou Silvio Moreira, os peri-
tos do INSS sequer recebem 
a documentação de encami-
nhamento dos dependentes 
enviada pela Fazenda com 
sua assinatura e também 
acompanhada do atestado 
do psiquiatra.

Por outro lado, nossa 
reportagem conversou com 
um médico perito, que não 
quis ser identificado, que 
esclareceu: “A “internação” 
em entidades de reabilitação 
de dependentes químicos 
(álcool e drogas) em locais 
do tipo fazenda ou comu-
nidade, onde se prima pela 
intensa prática religiosa, ati-
vidades físicas pesadas (em 
geral com cultivo de hortas 
ou semelhantes), apoio 
psicológico em geral uma 
ou duas vezes por semana, 
atendimento médico sema-
nal e “internação” voluntária 
(como se fosse um SPA), 
não caracterizam internação 
hospitalar, nem são indicati-
vos de que o interno esteja 
incapaz para o trabalho (até 
pelo contrário, conforme as 

atividades desenvolvidas)” 
A incapacidade é o fato tu-
telado pelo benefício pago 
pelo INSS, desafortunada-
mente chamado de “auxílio-
doença”, quando deveria 
ser auxílio incapacidade. 
Diante dessas condições, 
não é de se esperar que seja 
concedida a verba pública 
para ajuda no custeio de tais 
entidades, que se fossem 
realmente para assistência à 
saúde, deveriam ser cadas-
tradas e fiscalizadas pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
como qualquer hospital 
psiquiátrico. Ocorre que in-
felizmente muitas delas tem 
a idoneidade questionável, 
para dizer o mínimo. Então, 
quando começam a dar 
problemas, o primeiro que 
perdem são essas “benes-
ses” da Previdência, pois se 
o benefício é concedido para 
quem não está realmente 
INCAPAZ, isso configura 
crime de prevaricação pelo 
mau uso de verbas públicas. 
“Nenhum perito quer in-
correr nessa situação para 
não criar mais dificuldades 
tanto para a entidade pre-
videnciária como para si 
próprio, afinal a concessão 
indevida do benefício é pu-
nível legalmente”.

Jaboticabal ganhou no 
dia (16/07) um dos presentes 
mais esperados pela popula-
ção. A Prefeitura Municipal, 

Prefeitura libera internet gratuita para Jaboticabal
Os moradores de toda a cidade e dos dois distritos já podem acessar a Internet de graça

através da Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer, liberaram o sinal de 
Internet banda larga gra-
tuita para toda a cidade. O 
projeto “Jaboticabal Digital”, 
também liberou o sinal para 
os distritos de Lusitânia e 
Córrego Rico. O lançamento 
oficial aconteceu durante 
a comemoração do ani-
versário do Município, e 
contou com a presença de 

deputados estaduais, 
da primeira dama 

Adriana Hori e 
do presidente do 
Poder Legislativo 
jaboticabalense 
Mauro Cenço.

Jaboticabal 
Digital é um pro-

grama desenvolvido pela ad-
ministração municipal com 
o objetivo de disponibilizar 
acesso livre à Internet via 
rádio. Inicialmente, o sinal 
foi liberado para Córrego 
Rico e, em junho, ampliado 
para Lusitânia. 

Para o prefeito José Carlos 
Hori (PPS), um dos pontos 
fortes do projeto é diminuir 
as desigualdades sociais. “É 
uma conquista histórica para 
nosso Município. Poucos no 
Brasil conseguiram essa tec-
nologia e, quase todos, atre-
lam ao pagamento do IPTU. 
Em Jaboticabal queremos 
dar oportunidade para o 
acesso à Internet e, por isso, 
não há essa imposição”. De 
acordo com o secretário de 

Educação, Cláudio Almeida, 
alunos, professores, pais 
e empresários terão mais 
acesso à informação. “O pro-
jeto veio para mudar a vida 
das pessoas e promover, de 
fato, a inclusão digital”, ex-
plica Cláudio. 

Antena 

A antena para receber o 
sinal custa atualmente R$ 
650 a R$ 1.000 no mercado 
interno, e será adquirida pe-
los interessados, e não terá 
financiamento da Prefeitura 
como chegou a ser cogitado 
inicialmente. Mas só deve 
ser adquirida após o pedido 
ser devidamente aprovado 
pelo departamento de infor-
mática, que será feito através 

de requerimento próprio no 
sistema prático das 8:00 às 
15:00 horas no paço munici-
pal. A recomendação é pes-
quisar preços, além de evitar 
correria, porque a tendência 
é que eles diminuam. O novo 
sistema poderá ser testado 
em computadores instalados 
no paço. Outro dado impor-
tante é que no ato da aquisi-
ção da antena o comprador 
deve exigir nota fiscal do ven-
dedor, detalhando endereço 
da instalação, CNPJ ou CPF 
para evitar roubos, já que ela 
será instalada externamente. 

Prefeito Hori e Claudio Almeida 
Secretário da Educação.
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DeNúNCiA / CiDADe

Depois da publicação do 
artigo a respeito dos altíssi-
mos gastos com as garrafi-
nhas de água Prata na Câmara 
Municipal, vários vereadores 
procuraram o Jornal Fonte 
para se explicarem. Alguns 
alegaram que isso vai mudar, 
mas não sabem como e nem 
quando, outros já afirmam 
que a culpa é da gestão ante-
rior (como tudo de ruim que 
acontece na atual gestão).

O interessante é que su-
pondo que a culpa seja da 
gestão anterior, e a maldita 
herança tenha influência 
também neste assunto, 
metade dos atuais vereado-
res pertenceram à gestão 
passada, logo, eles também 
são responsáveis por isso. 

A farra da água ainda continua
Ariel Grício Mas como a gestão passa-

da já acabou e o consumo 
continuou, percebemos 
que hoje todos também 
são responsáveis por essa 
verdadeira farra.

Um dos vereadores 
disse que na opi-
nião dele, cada 
um deveria 
pagar a sua 
ga r ra f i n h a . 
Mas qual o 
problema em 
os vereadores 
beberem a água 
da rua, tratada 
pelo SAAEJ assim como 
todos nós? Será que a água 
de nossa cidade não é de 
qualidade para os vereado-
res, mas sim para os muníci-
pes que votaram neles?

Não se trata de um único 

problema, mas sim de um 
conjunto deles: Poluição 
decorrente do uso das garra-
finhas e copinhos plásticos, 
gastos excessivos e desne-
cessários, não separação de 

material reciclável.
As desculpas 

são várias, mais 
até agora, uma 
semana de-
pois do artigo 
ser publicado, 
todos os fri-

gobares estão 
ligados e irri-

gados com as tais 
garrafinhas. Quanto 

ao lixo, nem se quer falaram 
na possibilidade de separar 
os materiais recicláveis.

O que chama a atenção 
é que tempo para resolver 
assuntos como aumento 

dos salários dos secretários, 
compra de carro de luxo para 
a câmara, aumento da tarifa 
de esgoto eles têm. Já para 
se discutir um assunto tão 
simples, dentro da própria 
casa de leis, que importa a 
população em geral, não.

Só para lembrar: do dia 
em que foi publicado a edi-
ção anterior deste periódico 
(edição 84), até hoje, cerca 
de quinze dias em que ne-
nhuma mudança foi feita, 
foram gastos mais R$ 460,00 
com a água dos vereadores e 
jogadas no lixo cerca de 500 
garrafinhas plásticas.

Este colunista foi convi-
dado para conversar com o 
presidente Mauro Cenço, so-
bre este e outros assuntos na 
sexta-feira 24/07, às 10 horas, 
mas esperou por mais de duas 
horas e não foi atendido. 
Acesse:  
www.eusouamoska.blogspot.com

    
15 dias após 

a denúncia, nada 
foi feito. mais 460,00 

foram gastos com água 
de garrafinha, e cerca 

de 500 delas foram 
parar nos lixos.

Na edição 84, publica-
mos as reclamações dos 
moradores da Rua Domingos 
Servidone, Bairro Ponte 
Seca, Jaboticabal, aberta há 
aproximadamente 13 anos e 
até então sem manta asfalti-
ca, apesar das promessas de 
prefeitos e vereadores. 

Nossa reportagem esteve 
no local na manhã de quinta-
feira, 09/07, mas por um erro 

Rua Domingos Servidone

Rua Domingos Servidone: 13 
anos depois, o asfalto. Agora é 
preciso reivindicar ações para 
resolver o problema, também 
antigo, dos animais que 
costumam passear soltos pela 
rua e quintais dos moradores.

Canos velhos e mal conservados podem ter sido a causa do continuo 
surgimento de crateras na Rua Maestro Grossi. Para as obras de 
recuperação, a Prefeitura pretende pedir ajuda à empreeitera que 
executou a obra.

Não foram poucos os 
caminhões e ônibus que 
encalharam nas ruas e ave-
nidas de Jaboticabal após 
os novos recapeamentos 
asfálticos. Mas o caso da 
Rua Maestro Grossi no 
bairro Nova Jaboticabal 
merece destaque à parte: 
veja as fotos tiradas no 
dia 21 de Julho deste ano: 
o asfalto simplesmente 
cedeu em quase toda sua 
extensão. Nossa reporta-
gem entrevistou o prefeito 
Hori sobre esse assunto. 
Acompanhe abaixo.

Jornal Fonte - Prefeito a 
Rua Maestro Grossi afun-
dou literalmente. O que 
está acontecendo com o 
asfalto feito pela SPEL aqui 
em Jaboticabal?

José Carlos Hori - 
Primeiro que não é SPEL, 
quem fez ali foi a FC. Foi fei-
ta a compactação dos tubos, 

As crateras da Rua Maestro Grossi
fizemos o asfalto, só que 
estourou uma rede de água, 
e essa água encontrando 
terra nova ela vai facilmen-
te diluindo essa terra. Essa 
terra tem um escoamento 
interno embaixo do asfalto 
e ficou aquela casca de as-
falto colocando em risco a 
segurança dos veículos que 
passam por lá, mas isso não 
é efetivamente uma res-
ponsabilidade única e ex-
clusiva da empresa, é que 
realmente estourou um 
cano de água e essa água 
solapou toda terra que ti-
nha lá dentro.

Fonte – Quem vai pagar 
o novo asfalto? A Prefeitura 
ou a empresa?

Hori – Nós estamos 
fazendo um acordo para 
que façamos uma parceria. 
Porque a Prefeitura tem a 
responsabilidade também, 
tanto é que os canos que 

tem na Nova Jaboticabal e 
no Sorocabano são os ca-
nos mais antigos da nossa 
cidade, nós estamos pre-
tendendo conseguir uma 
verba do Governo Federal 
para trocarmos por tubos 
chamados PAD (Polietileno 
de Alta Densidade), esses 
canos dificilmente vão se 
romper pela pressão ou por 
qualquer outra coisa que 
seja. E lá, tem canos antigos 
e não sei se até canos de 
ferro, então já estão po-
dres, comprometidos e eles 
estouram nesse período 
de frio que se gasta pouca 
água e há muita pressão. 
Estouram na cidade inteira, 
pode observar isso. É um 
período critico infelizmente 
isso aconteceu, mas nós 
queremos pedir uma ajuda 
para empresa nesse custeio 
do asfalto para que não so-
bre tudo para Prefeitura. 

na diagramação do jornal a 
data não foi mencionada. 
Quatro dias após, fomos infor-
mados que a rua estava sendo 
asfaltada. 

Contentes, os moradores 
agradecem ao prefeito José 
Carlos Hori pela execução da 
obra, e aproveitam para pedir 
a iluminação da rua, outra re-
clamação citada no jornal. Eles 
também reclamaram dos ani-

mais soltos (bodes), o respon-
sável pelo controle de vetores 
e zoonose o popular Cafu, disse 
que uma empresa especializa-
da foi contratada para recolher 
animais “abandonados”, e não 
haverá condescendência. 
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CLASSiFiCADoS

MoRADA iMÓveiS 
Rua Mimi Alemanha, 236, Centro, CEP 14870-280, Jaboticabal/SP 

Fone: (16) 3203-2100 / moradaimoveis.jab@terra.com.br

Vende, aluga  
e administra 

condomínios.

Vende-Se CASAS

 Jaboticabal

Colina Verde
Casa e salão comercial – terreno 

407m², área construída casa 115m², 
área construída salão 66m²,  

R$ 180.000,00 ref. 1029

Jd. Paulista
SOBRADO - 02 suítes, 01 quarto, 02 
salas, 01 lavabo, 01 WC, cozinha, dis-
pensa, área de serviço, dormitório de 
WC de empregada, quintal, garagem 
04 carros, + 2 terrenos ao lado, R$ 

250.000,00 ref. 1038

Santa Rita
01 suíte, 02 quartos, sala, WC, 

cozinha, aquecedor solar, área de 
lazer com churrasqueira e piscina, 
área de serviço, WC empregada, 

quintal, garagem, terreno 360m², R$ 
320.000,00 ref. 1042

Próximo a Unesp 
01 quarto, WC, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 01 carro, R$ 

48.000,00 ref. 1053

Aparecida
01 suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, 

cozinha, área de serviço, quintal, R$ 
115.000,00 ref. 1097

Colina Verde
01 suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, 

cozinha, área de serviço, garagem, R$ 
220.000,00 ref. 1033

nova Aparecida
01 suíte, 02 quartos, sala, WC, 

cozinha, dispensa, área de serviço, 
quintal grande, garagem  
R$ 85.000,00 ref. 1011

Santa Rita
02 quartos, sala para 02 ambientes, 

WC, cozinha, dispensa, área de 
serviço, quarto e WC de empregada, 
quintal, garagem para 04 carros, área 

construída 300m² terreno 960m²  
R$ 380.000,00 ref. 1096 

Próximo a Unesp 
01 quarto, WC, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 01 carro, R$ 

45.000,00 ref. 1054

Aparecida
03 suítes c/ armários, hidro e jd. de 
inverno, 02 salas, lavabo, cozinha c/ 
armários, dispensa, área de serviço, 

WC e quarto de empregada, garagem 
03 carros, área de lazer com piscina 

R$ 550.000,00 ref. 1064

Colina Verde
01 suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, 
cozinha, área de serviço, quintal, 

garagem 02 carros, terreno 356,26 m², 
área construída 187m²  

R$ 245.000,00 ref. 1035

nova Aparecida
01 suíte c/ hidro, 02 quartos, sala com 
02 ambientes, WC, cozinha planejada, 
área de serviço, terreno 396m² área 
construída 183,13m² R$ 170.000,00 

ref. 1082

Santa Luzia
01 suíte, 01 quartos, sala, WC, copa, 
cozinha, despensa, área de serviço, 

garagem, quintal R$ 85.000,00  
ref. 1079

Próximo a Unesp 
02 quartos, WC, sala p/ 02 ambientes, 
cozinha, área de serviço, garagem 01 

carro, R$ 70.000,00 ref. 1055

Bairro X
03 quartos, sala, WC, cozinha, área de 
serviço, quarto de dispensa, garagem 

02 carros, R$ 120.000,00 ref. 1018

Colina Verde
01 suíte, 02 quartos, sala, WC, cozinha, 

área de serviço, garagem, valor a 
combinar está em fase de acabamento 

ref. 1045

nova Aparecida
02 quartos, sala, WC, cozinha, área de 

serviço, quintal, garagem,  
R$ 90.000,00 ref. 1090

Santa Luzia
 02 casas e 1 ponto comercial, 

R$ 90.000,00 próximo a Unesp – 
CONFIRA ref. 1016

Próximo a Unesp 
03 quartos, WC, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 01 carro, R$ 

70.000,00 ref. 1087

Centro
03 quartos, 01 sala, WC, cozinha, área 

de serviço, garagem,  
R$ 150.000,00 ref. 1023

Grajaú
03 quartos, sala, WC, copa, cozinha, 

R$ 80.000,00 ref. 1014

nova Aparecida
02 quartos, 01 suíte, 01 sala, WC, 

cozinha, área de serviço, garagem, R$ 
110.000,00 ref. 1017

Santa Luzia
02 quartos, sala, WC, cozinha, área de 

serviço, R$100.000,00 ref. 1013

Próximo a Unesp - Flat
01 quarto, sala, cozinha, WC, área 
de serviço, garagem 01 carro R$ 

48.000,00 ref. 1056

Centro
03 quartos, sala, WC, cozinha, área 

de serviço, terreno 340m², área 
construída 144,71m²,  

R$ 170.000,00 ref. 1081

Grajaú
01 suíte, 01 quarto, 01 sala, WC, 

cozinha, garagem 03 carros, em fase 
de acabamento  

R$ 95.000,00 ref.1036 

nova Aparecida
 01 suíte com armário, 02 quartos, 
sala, WC, copa, cozinha, dispensa, 

área de serviço, churrasqueira, 
garagem R$ 160.000,00 ref. 1025

Santo Antônio
02 quartos, sala, 02 WCs, cozinha, 

garagem, área de lazer com 
churrasqueira e piscina pequena, R$ 

58.000,00 ref.1010 

Próximo a Unesp - kitnet
Sala e quarto conjugados, cozinha, 

WC, área de serviço, garagem 01 carro 
R$ 32.000,00 ref. 1057

Centro
 03 quartos, 02 salas, WC, cozinha, 
área de serviço, garagem, terreno 

344m² área construída de 170m², R$ 
160.000,00 ref. 1024

Jardim Bothânico
03 quartos, sala, WC, copa, cozinha, 

área de serviço, garagem 01 carro, R$ 
75.000,00 ref. 1012

nova Aparecida
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, 
dispensa, quintal, garagem, área 

construída 150m² R$ 180.000,00 ref. 
1030

Tangará
01 suíte, 02 quartos, sala, WC, 

cozinha, área de serviço, churrasqueira, 
garagem 02 carros R$ 170.000,00 ref. 

1026

Próximo a Unesp - kitnet
Sala e quarto conjugados, cozinha, 

WC, área de serviço, garagem 01 carro 
R$ 35.000,00 ref. 1078

Centro
02 casas já alugadas, terreno com 

600m² R$ 200.000,00 ref. 1032

Jardim das Rosas
02 quartos, sala, WC, cozinha, área de 
serviço, quintal, garagem, terreno de 

250m², R$ 80.000,00 ref. 1089

nova Jaboticabal
01 Suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, jd. 
de inverno, escritório, copa, cozinha, 

área de serviço, quarto e WC de empre-
gada, terreno 330m², área construída 

180m² R$ 250.000,00 ref. 1039

Tangará
01 suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, co-
zinha, área de lazer com churrasqueira 
e piscina, área de serviço, quarto de 

empregada com WC, garagem,  
R$ 400.000,00 ref. 1044

Centro
Duplex - 03 suítes, 04 salas, lavabo, 
WC social, cozinha, área de serviço, 

WC empregada, armários embutidos, 
garagem 02 carros, portaria 24h, R$ 

260.000,00 ref. 1046

Centro
01 suíte, 02 quartos, 01 sala, WC, 

copa, cozinha, área de serviço, 
garagem 02 carros, em fase de 

acabamento R$ 230.000,00 ref. 1034

Jardim das Rosas
03 quartos, sala, WC, cozinha, quintal, 
terreno 250m², área construída 110m²  

R$ 100.000,00 ref. 1022

nova Jaboticabal
01 Suíte, 02 quartos, sala com 03 am-
bientes, WC, cozinha, área de serviço, 
quarto e WC de empregada, garagem 

04 carros, quintal, escritório com sala de 
espera e WC, R$ 297.000,00 ref. 1083

Verde Ville
01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, quintal, garagem, terreno 

390m² R$ 180.000,00 ref. 1031

Centro
01 suíte, 02 quartos, 01 sala, WC 

social, cozinha, quarto empregada, 
área de serviço, área de lazer com 
churrasqueira e piscina, salão de 

festas, garagem 02 carros, portaria 
24h, R$ 265.000,00 ref. 1047

Centro
01 suíte c/ armários, 02 quartos c/ 
jd. de inverno e armários, 03 salas 
c/ armários, cozinha c/ armários, 

dispensa, área de serviço c/ armários, 
garagem 03 carros, área de lazer com 
churrasqueira e piscina R$ 500.000,00 

ref. 1061

Jardim Morumbi
01 suíte, 02 quartos, WC social, 

02 salas, cozinha, área de serviço, 
quarto e WC empregada, área de 

lazer com churrasqueira, garagem, R$ 
230.000,00 ref. 1050

nova Aparecida
01 suíte, 02 quartos, 03 salas, jd. de 

inverno WC, cozinha, área de serviço, 
quarto e WC de empregada, área de 
lazer com churrasqueira, garagem 02 
carros, terreno 375m² área construída 

315m² R$ 300.000,00 ref. 1041

Vende-Se 
APARTAMenTOS

Jaboticabal

Centro
01 suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, 

cozinha, despensa, garagem 01 carro, 
R$ 270.000,00 ref. 1067

Colina Verde
02 quartos, sala, WC, cozinha, área de 
serviço, quinta, área construída 90m² 

R$ 110.000,00 ref. 1094

Jardim Morumbi
01 suíte, 02 quartos, 01 sala, WC, co-
zinha, área de serviço, piscina, sauna, 

garagem R$ 250.000,00 ref. 1037

nova Aparecida
03 suítes c/ armários, 03 salas, 

lavabo, cozinha c/ armários, corredor c/ 
armários, dispensa, área de serviço, WC 

e quarto de empregada, garagem 04 
carros, área de lazer com churrasqueira, 
sauna e piscina R$ 500.000,00 ref. 1021

Próximo a Unesp
01 suíte c/ armário, 02 quartos c/ 
armários, sala 02 ambientes, WC, 

cozinha, área de serviço, garagem 01 
carro R$ 140.000,00 ref. 1019

Jardim Morumbi
01 quarto, salas, WC, cozinha, área de 

serviço, R$ 55.000,00 ref. 1048

Colina Verde
02 quartos, sala, WC, cozinha, área 

de serviço, quarto e WC empregada, 
quintal R$ 150.000,00 ref. 1095

Jardim São Marcos
01 suíte, 02 quartos, sala, WC, escri-
tório, cozinha, área de serviço, WC 

empregada, churrasqueira, garagem, 
valor a combinar está em fase de 

acabamento ref. 1084

nova Jaboticabal
SOBRADO, 03 quartos, 02 salas, WC, 
cozinha, área de serviço, garagem 01 

carro, R$ 140.000,00 ref. 1020

Próximo a Unesp
01 suíte, 02 quartos, WC social, sala 
para 02 ambientes, cozinha, área de 
serviço, área de lazer com piscina 
e churrasqueira, garagem 01 carro, 

portaria 24h R$ 125.000,00 ref. 1088

Colina Verde
01 suíte, 02 quartos, sala, WC, 

cozinha, fino acabamento, garagem 02 
vagas R$ 150.000,00 ref. 1077

Colina Verde
01 suíte, 02 quartos, 02 salas, WC, 

cozinha, quarto de dispensa, 04 carros 
R$ 185.000,00 ref. 1027

Jd. Morumbi
01 suíte, 02 quartos, 01 sala, WC, co-
zinha, área de serviço, piscina, sauna, 

garagem R$ 250.000,00 ref. 1037

Santa Rita
01 suíte, 02 quartos, sala, lavabo, WC, 

copa, cozinha, área de serviço, despen-
sa, terreno 329,45m², área construída 

193,26 m² R$ 230.000,00 ref.1093

Próximo a Unesp 
03 quartos, WC, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 01 carro, R$ 

73.000,00 ref. 1051

Temos compradores 
para: 

• Terrenos financiados 
• Consórcios 
(contemplados ou não) 
• Propriedades rurais.

Cadastre seu Imóvel 
para locação ou venda

Colina Verde
01 suíte, 02quartos, 02 salas, WC, 
escritório, cozinha, garagem para 

03 carros, em fase de acabamento, 
terreno com 842,24m² área construída 

220,39 m² R$ 170.000,00 ref. 1028

Jd. Paulista
03 quartos, sala, WC, cozinha, área de 
serviço, quintal, garagem 02 carros R$ 

80.000,00 ref. 1015

Santa Rita
01 suíte, 02 quartos, 03 salas, escritó-
rio, WC, cozinha, área de serviço, quar-
to e WC de empregada, churrasqueira, 

garagem, R$ 300.000,00 ref. 1040

Próximo a Unesp 
03 quartos, WC, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem 01 carro, R$ 

65.000,00 ref. 1052

Informe Publicitário
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TAiúvA / TAiAçú / MoNTe ALTo

Prefeita Silvia Meira, Deputado 
Estadual Vaz de Lima (PSDB) 
e Marcão, Vice-Prefeito de 
Monte Alto.

O Vereador Kiko (mais acima) 
e Paulinho em sessão da 
câmara.

No dia 20 de julho 
de 2009, os vereadores 
Kiko e Paulinho do Raio 
X, Presidente da Câmara 
Municipal de Taiúva, estive-
ram na capital do Estado, em 
audiência com o Secretário 
de segurança pública 
Antonio Ferreira Pinto, e na 
ocasião protocolaram dois 
ofícios solicitando alteração 
no quadro policial, objeti-
vando elevar do município 
da categoria de simples 
Grupamento de Polícia 
Militar para a categoria de 
Pelotão. Foi reivindicado 
ainda pelos parlamentares 
o aumento no efetivo das 
Policias, Civil e Militar, bem 
como de suporte operacio-
nal, viabilizando a constru-
ção de novas instalações e 
aparelhamentos específicos 
como viaturas novas, rádios, 
armamentos, coletes, etc.

O Presidente Paulinho 
também esteve na Secretaria 
do Meio Ambiente onde pro-
tocolou Oficio questionando 
sobre o Impacto Ambiental 
que vai causar a construção 
em Taiúva do CDP (Centro 
de detenção Provisória) para 
uma população carcerária 
inicial de 720 presos.

Taiúva: 
Segurança 
Pública e Meio 
Ambiente

O deputado estadual Vaz 
de Lima (PSDB), acompa-
nhado dos assessores Júnior 
Baldassi e Paulo de Tarso, 
visitou a Câmara Municipal 
de Monte Alto na última 
quinta-feira, dia 16 de ju-
lho, às 17 horas, onde foi 
recebido pelo presidente da 
Casa, José Claudio Inforçatti 
(Bicudo), e pelos vereado-
res Valdecir Pedro Sanches 
(PSDB), Antonio José 
Inforçatti e Carlos Alberto 
de Alencar (PCdoB).

Também prestigiaram 
a visita de Vaz de Lima, a 
prefeita Silvia Meira, o vice-

Deputado Vaz de Lima visita a Câmara Municipal de Monte Alto
prefeito Marcos Cavaletti 
(Marcão), secretários e 
diretores municipais, o pre-
feito de Taquaritinga, Paulo 
Delgado, o vice-prefeito de 
Pirangi, João de Sarro, ve-
readores e presidentes de 
Câmaras da região, o pre-
sidente do PSDB de Monte 
Alto, Donizete Sartor, re-
presentantes de entidades, 
clubes de serviços, escolas, 
entre outros.

Em dezembro de 2008, 
a administração anterior 
adquiriu da empresa Bontur 
Turismo Ltda., de Barretos, 
um ônibus rodoviário bran-
co de 44 lugares, Mercedes 
Benz, ano 1989, modelo 190 
por R$ 65 mil, preço muito 
acima do valor de mercado. 

Após tomar posse em 1º 
de janeiro de 2009, o prefeito 
Antonio Rodrigues Caldeira 
(PTB), não se conformou 
com o preço pago pela ex-
prefeita no veículo e ajuizou 
ação judicial para apurar su-
postos danos ao Município. A 
juíza da 3ª Vara da Comarca 
de Jaboticabal acatou a ação 
e mandou proceder à avalia-
ção no veículo por um perito 
especializado que constatou 
que valor de mercado era de 
R$ 34 mil. O perito em seu 
laudo afirma que por R$ 65 
mil se compra um ônibus em 
melhor estado de conserva-

Prefeitura de Taiaçú recupera dinheiro de ônibus 
comprado com indícios de superfaturamento

ção, ano 1995, e acrescenta 
ainda que o ônibus adqui-
rido em 2008 necessita de 
reparos e que para deixá-lo 
em condição de trafegar com 
segurança, seria necessário 
gastar cerca de R$ 30 mil no 
seu conserto. “A Prefeitura 
não tem esse dinheiro, e 
mesmo que tivesse esses 
reparos não seriam feitos, 
porque se assim o fizesse eu 
estaria sendo conivente com 
um suposto erro do passado. 
Prefiro que o dinheiro seja 
devolvido, o que acontecerá 
no mês de agosto. Se houve 
ou não superfaturamento, 
quem vai dizer é a justiça”. 
Disse Caldeira.

Saúde

O prefeito Caldeira e Luiz 
Carlos Lorenzi, diretor re-
gional de saúde, assinaram 
convênio específico no valor 
de R$ 40 mil, para aquisição 

de equipamentos de análise 
clinicas, sendo: centrifuga 
para 12 tubos, homogeni-
zador de tubos, centrifuga 
de microhematocrito, mi-
croscópio binocular, estufa 
para esterilização e lavador 
de pipetas. Além de venti-
lador mecânico, conjunto 
de eletrocardiograma, pulso 
oximetro, autoclave odonto-
lógico e cadeira odontológi-

ca completa. Esse dinheiro é 
fruto de emenda orçamentá-
ria proposta junto ao gover-
no do Estado pelo deputado 
estadual professor Roberto 
Felício (PT). O ato da assina-
tura ocorrido em Barretos 
no dia 24/07 às 11 horas, 
contou com a presença de 
Lineu Zuculo – presidente 
do PT de Taiaçú e Sargi, cola-
borador do deputado. 

RUA SÃO SEBASTIÃO, 860, Taiaçú

LOJA DE CONVENIÊNCIA COmpLETA

pREÇO, QUALIDADE E 
ATENDImENTO DE pRImEIRA

TEL: (16) 3275-1315

Da esquerda para direita: Dr. Lineu, Dr. Luiz Carlos Laurenze, 
Prefeito Caldeira e Sargi.
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CoLuNA / CooPeSeRv / CLoviS

Ariel Gricio

Clovis Roberto Capalbo

Várias vezes reclamamos 
da política em que vivemos, 
reconhecemos que se preci-
sa de mudanças, mas atitude 
que é bom, nada. Pra que 
reclamar se não tentamos 
fazer a diferença?

Não é só com reclama-
ções que iremos conseguir 
algo, é preciso muito mais, 
precisamos não só apontar as 
falhas, mas também sugerir 
soluções; não só criticar, mas 

Seja diferente, mas já
A Coperserv (Cooperativa 

de Crédito Mútuo dos 
Servidores Públicos de 
Jaboticabal) estará liquidan-
do em breve os excessos de 
dezenas de cadeiras, mesas, 
computadores, aparelhos ce-
lulares e outros bens adquiri-
dos pela diretoria comandada 

Cooperserv liquida os excessos

pelo ex-presidente José Luiz 
Carregari, no tempo das “va-
cas gordas”. É claro que o pre-
juízo será grande, porque es-
ses “bens” talvez não valham 
a metade do preço da época 
da aquisição. Quem vai pagar 
essa perda? Os cooperados 
ou os antigos diretores?

Quant. descrição dos Bens Valor Unit. Valor Total

3 Cadeira giratória cx. alta  R$ 171,00  R$ 513,00 

3 Cadeira giratória secretária  R$ 86,00  R$ 258,00 

17 Cadeira interlocutor  R$ 47,00  R$ 799,00 

1 Mesa redonda - reunião  R$ 274,00  R$ 274,00 

3 Mesa pequena sem gaveta  R$ 62,00  R$ 186,00 

3 Mesa com duas gavetas  R$ 155,00  R$ 465,00 

1 Mesa em “l” secret. s/ gavetas  R$ 265,00  R$ 265,00 

1 Ventilador de teto  R$ 54,00  R$ 54,00 

1 Ventilador de parede  R$ 82,00  R$ 82,00 

1 Extintor grande carga d água  R$ 62,00  R$ 62,00 

1 Extintor médio carga pó  R$ 45,00  R$ 45,00 

1 Guarda-sol normal  R$ 99,00  R$ 99,00 

3 Guarda-sol personalizado  R$ 75,00  R$ 225,00 

5 Mesa plástico branco  R$ 41,00  R$ 205,00 

5 Banquetas plástico branco  R$ 6,90  R$ 34,50 

1 Divisórias com 5mts quadrado  R$ 578,00  R$ 578,00 

5 Persianas vertical paredes  R$ 172,00  R$ 860,00 

1 Ar condicionado 12.000 btu  R$ 1.020,00  R$ 1.020,00 

2 Ar condicionado 30.000 btu  R$ 2.100,00  R$ 4.200,00 

1 Balcão completo dos 3 caixas  R$ 4.581,00  R$ 4.581,00 

3 Monitor CRT 14” Sansung/TCE/AOC  R$ 550,00  R$ 1.650,00 

8 Monitor CRT 15” Sansung/LG/AOC  R$ 550,00  R$ 4.400,00 

2 Monitor CRT 17” Sansung  R$ 550,00  R$ 1.650,00 

10 Cpu c/ diversas configuraçoes  R$ 877,00  R$ 8.770,00 

3 Leitoras código de barras  R$ 480,00  R$ 1.440,00 

3 Impressora de autenticar cxs  R$ 621,00  R$ 1.863,00 

1 Contadora de dinheiro  R$ 954,00  R$ 954,00 

1 Painel de senhas  R$ 840,00  R$ 840,00 

1 Painel de frente Sicoob  R$ 1.927,50  R$ 1.927,50 

1 Impressora de cheques  R$ 980,00  R$ 980,00 

1 Maquina de café mod Viena  R$ 2.860,00  R$ 2.860,00 

TOTAL  R$ 42.140,00 

Relação de bens móveis 
para vendas

Encontra-se disponível para venda na 
cooperserv, no período de 03/08/2009 
á 28/08/2009, os bens conforme tabela 
a baixo, pelo preço mínimo da tabela, 
enquanto existirem em estoque.

O prejuízo da Cooperserv pode tornar-se lucro para quem decidir 
adiquirir os bens da cooperativa postos à venda.

In
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Lendo a História Política 
de Jaboticabal, a mesma 
sempre foi pontilhada de 
lideranças, as quais fluíram 
desde o final do século, em 
especial com a liderança da 
família “Vaz”, que coman-
dava politicamente nossa 
cidade, tanto na parte das li-
deranças e agiam na impren-
sa local, não deixando de 
mencionar que socialmente 
eram a forte referência, es-
tando presentes em todas as 
atividades e iniciativas.

Essa forte supremacia, 
só foi quebrada no início da 
década de 10, quando apa-
recia à figura de Juca Quito, 
que até a sua morte em 
1915, tinha até o domínio 
regional. Após o seu faleci-
mento, aparece a figura do 
Major Novaes, até então 
presidente de nossa Câmara, 
que passou a comandar o 
Partido Republicano Paulista, 
até 1930. É de se mencionar 
que esses períodos coinci-
dem com o auge da cidade, 
podendo citar que todos os 
grandes empreendimentos, 
em especial da área cultural 
foram no período citado.

Após 1930, a cidade 
começa a perder a sua 
verdadeira supremacia de 
verdadeiros líderes, muitos 
desiludidos com o rumo da 
política local e daqui parti-
ram, especialmente: Prof. 
Aurélio Arrôbas Martins, 
Dr. Alcebíades Fontes Leite, 
Francisco Morrone, Dr. 
Antonio Martins Fontes 
e Arthur de Pequeroby 
Whitaker. Outros coman-
dantes de nossa política 
surgiram, mas nenhum com 
o brilho dos já citados cujos 

A regressão política de Jaboticabal
nomes estão citados na his-
tória como: Dr. Waldemar 
Marcondes, Dr. Milton Mattos 
Braga, Palma Travassos, e 
outros simplesmente nome-
ados. Havia também, outras 
figuras exponenciais que 
marcaram em nossa cidade: 
Dr Joaquim Ferreira Batista, 
Dr. Rocha Barros e Jocelyn 
de Godoy, que mostravam 
uma capacidade invejável, 
dando para Jaboticabal uma 
forte dimensão de respeita-
bilidade, aliavam a cultura 
à capacidade política. No 
meu entender, somente 
em 1947, surge uma nova 
liderança: Duílio Poli, que 
revolucionou administrati-
vamente a cidade, abrindo 
novas ruas e avenidas, pra-
ças e implantando uma nova 
mentalidade na arte de fazer 
política, não se esquecendo 
que posteriormente, surge 
a liderança do Dr. Alberto 
Bottino, que politicamente 
era quase que imbatível, 
pois simbolizava o grupo de 
oposição. Isso tanto é verda-
de, que Jaboticabal, chegou 
a eleger dois deputados, um 
na área federal e outro na 
estadual, justamente esses 
dois líderes, até então.

Tivemos em seguida, 
outros prefeitos eleitos pelo 
voto do povo, mas nenhum 
tinha o cacife político dos já 
citados, tinham representa-
tividade, mas eram forças 
de passagem meteórica, tais 
como; Dr. Antonio Arrobas 
Martins, Ângelo Berchieri, 
Prof. Antonio Mônaco, Prof. 
Dayton Aleixo de Souza, José 
Baccarin, Professora Carlota 
Niero Rocha, Adail A. de 
Simoni e mais recentemente 
José Carlos Hori.

Desses citados, alguns 

têm realizações marcantes 
para a cidade, em especial 
no progresso e na evolução 
natural da cidade, porém, 
nenhum traz consigo a marca 
registrada de verdadeira lide-
rança, visto que, aos poucos 
vai desaparecendo e figura 
de “lideres”, que já tivemos 
em outras épocas já citadas.

A cidade não tem repre-
sentatividade na área federal 
e estadual, saída do seu seio 
político, vivemos de favores 
com o chapéu na mão, pois 
falta união das forças inter-
nas, onde impera em muitos 
casos a vaidade acima do 
amor à cidade.

É por isso que é impor-
tante ler e reler a história, 
para irmos buscar exemplos 
da liderança que já tivemos, 
pois quem mandava regio-
nalmente era Jaboticabal, 
hoje, nem internamente pos-
suímos unidade e consenso 
político. Ainda há tempo para, 
unidos, revertermos esse esta-
do em que vivemos.

Começa a ser montado 
novo livro sobre história de 
Jaboticabal

Objetivando resgatar al-
guns fatos ainda não reve-
lados nos livros históricos e 
deixar registrado em fotos e 
artigo, já se iniciou o 6º livro 
da História de Jaboticabal, 
para o qual é solicitado 
fotos de famílias antigas (o 
livro vai abranger o período 
de 1910 a 2000).
O projeto prevê por volta de 
600 fotografias e 12 artigos 
no campo da pesquisa, espe-
cialmente na área didática.
Quem tiver fotos e quiser 
ve-las estampadas nesse 
novo projeto histórico, 
pode entrega-las para o au-
tor na Livraria Acadêmica 
ou enviá-las em CD, com 
identificação e ano da foto.

também argumentar; não só 
pedir mudanças, mas sermos 
os idealizadores dela.

Independente da manei-
ra como os fatos aconteçam, 
temos de deixar prevalecer 
sempre, a justiça, a coerên-
cia, a honestidade a trans-
parência, e o bem comum, 
para que dessa forma não 
nos rebaixemos ao nível 
em que eles nos propõem, 
e busquemos de maneira 
eficaz outra realidade, bem 
distante dessa nossa.

Desistir, definitivamente 
não é o caminho; aceitar, 
jamais, afinal é isso que eles 
querem, agora ter esperança 
e atitude, essas sim são qua-
lidades de quem realmente 
busca mudança, e as merece.

Seja diferente, faça a di-
ferença, escreva diferente, 
leia diferente, se informe di-
ferente, e informe diferente.

Ser só mais um não basta. 
Se souber falar, divulgue; se 
souber escrever, publique; se 
souber cantar, que seja alto; se 
puder mudar, que seja logo.
Acesse: www.eusouamoska.
blogspot.com
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