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“Essas idas e vindas faziamos a pé, porque não temos carro, nos causou muito 
sofrimento, mas o pior deles era não sabermos que tipo de doença meu marido tinha, 
foram 21dias de muita afl ição”
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Buraco Provoca Acidente
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e Esgoto de Jaboticabal), localizado na Rua 24 de Maio 
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A 30ª Festa do Quitute e 
Expo-feira de Arte e Artesa-
nato que aconteceu de 10 a 16 
de julho na Estação de Even-
tos Cora Coralina, segundo 
os organizadores, recebeu um 
público de mais de 120 mil pes-
soas durante os 7 dias de festa, 
e consumiu dos cofres públicos 
conforme informações ofi ciais 
R$ 877 mil, mas  nesses gastos 
não foram computados as deze-
nas de funcionários da Prefei-
tura  envolvidos. 

O principal show com o grupo 
Inimigos da HP custou R$ 75 
mil, e a apresentação de O Tea-
tro Mágico R$ 37 mil. As ban-
das locais custaram R$ 45 mil, e 
foram pagas por RPA (Recibo 
de Pagamento a Autônomos). 

Festa do quitute consumiu quase R$ 900 mil

O ECAD (Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição) 
levou mais de R$ 47.112,13 
mil.

ASSIM É FÁCIL!

Os quituteiros venderam seus 
produtos acima do preço. Pou-
cos frequentadores puderam 
degustar as 128 opções de doces 
e salgados vendidos por 36 
entidades, que sequer pagaram 
o gás consumido, que custou R$ 
18,580 mil, incluindo consumo 
R$ 9 mil, e R$ 9,580 para ins-
talação. 

Chegou-se a comentar que 
uma única entidade teve direito 
a 24 cilindros de gás, mas a 
organização da festa infor-

mou que o gás foi encanado e 
todos tiveram o mesmo direito, 
porém, sem informações de 
quem gastou mais ou menos.

MONOPÓLIO

As bebidas sempre foram o 
ponto forte de qualquer festa, e 
a bem pouco tempo, conforme 
publicamos neste Fonte, a 
Indústria e Comércio de Bebi-
das Palazzo Ltda., tinha uma 
participação ínfi ma com seus 
produtos chopp, refrigerantes 
e sucos, o que era um absurdo 
já que se trata de empresa da 
nossa terra e deveria e deve ser 
valorizada. 

Coincidentemente após 
a nossa publicação, no ano 
seguinte, houve um aumento 
substancial dos produtos pala-
zzo na festa do quitute, mas 
havia opções. 

No entanto, de 2 anos para 
cá palazzo monopolizou o seg-
mento de bebidas, e qualquer 
outra que não fosse da marca 
palazzo custava 40% a mais. 
Exemplo: uma latinha de cer-
veja ou de refrigerante de outra 
marca R$ 4, um chopp palazzo 
R$ 3.

O Monopólio é um caso 
extremo de concorrência 
imperfeita em que um único 

vendedor tem o controle total 
da oferta de determinado pro-
duto ou serviço.

INSEGURANÇA

A estação de eventos Cora 
Coralina – mais conhecida 
como varejão, se tornou um 
espaço inadequado pelo tama-
nho. Boa parte da decoração do 
local envolve material infl amá-
vel como pano e papel, o que o 
torna um barril de pólvora. 

Os brinquedos são instalados 
sobre tocos de madeira, uma 
verdadeira armadilha para os 
brincalhões. 

Infelizmente só as autoridades 
e os pais que permitem que seus 
fi lhos se divirtam nessas gerin-
gonças não veem.

Nossa reportagem esteve no 
evento apenas uma noite por 
cerca de 3 horas, e não foi rara 
às vezes, que fl agrou menores 
de idade fazendo uso de bebidas 
alcóolicas. Aliás, isso também 
aconteceu no rodeio show.

MESMICE 

Todos os anos, principalmente 
no Governo Hori a festa teve 
dirigente diferente, neste ano 
contou com Wellington Caiado 
de Castro, mas em termos de 

criatividade nada aconteceu, 
exceto a quantidade de shows 
de famosos, as chamadas “pra-
tas da casa” foram mais valori-
zadas, e é claro o montante de 
dinheiro gasto. Segundo dados 
ofi ciais em 2010 foram gastos 
R$ 600 mil, em 2011 R$ 568 
mil, e 2012 R$ 877 mil. 

Já passou da hora, do manda-
tário, contratar um profi ssional 
especializado em eventos desse 
porte. 

E ainda, pensar na mudança 
de local, e reduzir a quantidade 
de dias de festa, e com isso ofe-
recer a qualidade festiva que 
Jaboticabal e sua população 
merecem.

STAFF

Este ano, a Comissão Organi-
zadora envolveu 530 seguran-
ças, nos sete dias, 30 policiais 
militares diariamente, 7 pessoas 
entre bombeiros e Brigada 
de Incêndio, 65 funcionários 
para limpeza e manutenção do 
espaço, 7  agentes de trânsito, 
além da equipe de Saúde e res-
ponsáveis pelo estacionamento.

Em alguns pontos proprietá-
rios de veículos foram “extor-
quidos por donos da rua”, quem 
não pagasse em torno de R$ 10, 
tinha seu automóvel danifi cado. 
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O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) divulgou os bens e 
gastos estimados de campanha 
dos 5 candidatos a prefeitos, 
vices e vereadores de Jabotica-
bal. 

PREFEITOS 

Dr. Mauro Cenço (PDT) 
declarou um patrimônio de 
R$ 203,5 mil – vice Dr. Nuno 
(PSC), R$ 21,750 mil. Gastos 
estimados de campanha R$ 1,2 
milhão.

Prof. Emerson (PSB) declarou 
um patrimônio de R$ 343 mil 
– a vice Renata Assirati (PSB), 
R$ 23 mil. Gastos estimados de 
campanha R$ 1 milhão.

Baccarin (PT) declarou um 
patrimônio de R$ 57.927,54 
mil - o vice Murilo Gaspardo 
(PV), R$ 39.178,80 mil. Gastos 
estimados de campanha R$ 2,5 
milhões.

Pepa Servidone (PSD) decla-
rou um patrimônio de R$ 
342.821,61 mil – o vice Cláu-
dio da Arca R$ 3.591.349,15 
milhões. Gastos estimados de 
campanha R$ 150 mil.

Eleições 2012 - Jaboticabal

Eleições 2012 - Monte Alto

 TSE divulga bens de candidatos a prefeitos, vices e vereadores

 TSE divulga bens de candidatos a prefeitos, vices e vereadores

Raul Girio (PSDB) decla-
rou um patrimônio de R$ 
359.851,50 mil – o vice Dr. Alo-
ísio (PMDB), R$ 169.555,08 
mil. Gastos estimados de cam-
panha R$ 2 milhões.

VEREADORES

Dos 226 candidatos a vere-
adores (Dr. Natalino – PDT 
renunciou), o que representa 
uma média de 17,4 por vaga, já 
que a partir de 2013 a Câmara 
será formada por 13 parlamen-
tares, Chico Baratela (PR), 
apresentou um patrimônio de 
R$ 7.995.734,57 milhões, e a 
previsão de gastos com cam-
panha é de R$ 80 mil, seguido 
por Jan Nicolau (PP) com R$ 
5.885.213,99 milhões e uma 
previsão de gastos na campanha 
de R$ 200 mil. Uma grande 
parcela declarou não possuir 
absolutamente nada, mas vão 
gastar com a campanha em 
média R$ 70 mil. 

Veja ao lado a relação dos que 
se declararam possuidores de 
bens iguais ou acima de 300 
mil.

CURIOSIDADE

Um candidato declarou-se 
possuidor de uma casa na Rua 
João Maricato e um veículo 

caravan, e cada um, vale R$ 10. 
Isso mesmo dez reais cada! 

ATUAIS

Candidato Partido Bens R$
Gastos c/ 
campanha 

R$
Julie PSDB 3.500.000,00 100.000,00
Dr. Machado PDT 1.560.000,00 100.000,00
Fábio Trevisoli PTB 1.186.998,50 100.000,00
Tião Amorim PSD 1.157.000,00 100.000,00
J.A. Vereador PSL 1.089.000,00 80.000,00
Eva do Bar PSL 995.000,00 80.000,00
Dr. José Francisco PT 933.304,23 250.000,00
Zequinha PDT 922.000,00
Sandra Tiazona PDT 812.000,00 100.000,00
Roberto Raymundo PSC 795.000,00 95.000,00 
Netto Mendonça PSL 587.000,00 80.000,00
Vitório de Simoni PMDB 573.354,39 150.000,00
Dr. Edu Fenerich PPS 545.877,48 150.000,00
Rubinho Gama PTB 561.000,00 100.000,00
Desiree PTN 500.000,00 80.000,00
Junior de Vitto PTC 465.954,55 80.000,00
Dra. Andréa Delegada PSDB 460.000,00 100.000,00
Pedro Sacani PV 388.528,16 80.000,00
Cláudio Almeida PPS 363.000,00 150.000,00
Pezão Eventos PSC 348.123,34 90.000,00
Zezinho do Lanche PRB 335.700,00 50.000,00
Dr. Eduir Dentista PV 322.807,29 80.000,00
Lutti PPS 300.000,00 150.000,00

Dos atuais 10 vereadores, 6 
concorrem à reeleição, dos quais 
Gouvêa (PTB), é o melhor situ-
ado fi nanceiramente, declarou-
-se possuidor de um patrimônio 
avaliado em R$ 337 mil. 

Em segundo lugar vem o 
Dr. Nereu (PMDB) com R$ 
205.893,44 mil, João Bassi 
(PPS) em terceiro com R$ 138 
mil, Wilsinho Locutor (PV) 
em quarto com R$ 99.443,49 
mil, Carmo Jorge Reino (PV) 
em quinto com R$ 99.423,74 
mil, e em sexto Gilberto de 
Faria com R$ 98 mil.

LEI

A justiça eleitoral exige que no 
ato registro, o candidato apre-
sente apenas uma declaração de 
bens assinada por ele, o que não 
se confunde com a declaração 
de imposto de renda. 

Porém, se eleito, após um 
ano e nos subsequentes hou-
ver grande diferença fi nanceira 
no imposto de renda com a 
declaração apresentada no ato 
do registro poderá caracterizar 
enriquecimento ilícito.

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) divulgou os bens e 
gastos estimados de campanha 
dos 3 candidatos a prefeitos, 
vices e vereadores de Monte 
Alto.

PREFEITOS

Dito Ferreira (PV) declarou 
ser possuidor de um patrimô-
nio avaliado R$ 1.398.033,21 
milhão, a pretensão de gasto na 
campanha é de R$ 330 mil. A 
vice Maria do Carmo (PV) R$ 
194.805,66 mil. 

Marcão (PSL) declarou 
possuir bens no valor de R$ 
68.524,21 mil, seu gasto para 
campanha será de R$ 200 mil. 
O vice Mauricio de Matos Pio-
vesan (PSD), declarou bens no 
valor de R$ 271.855,49 mil.

Silvia Meira (PTB), que busca 
a reeleição, declarou possuir 
apenas um veiculo no valor de 
R$ 45 mil – o gasto de cam-

Candidato Partido Bens R$ Gastos c/ 
campanha 

R$
Ziza da Farmácia PTB 949.300,00 30.000,00
Elias Bahdur PRB 837.863,26 30.000,00
Dr. Paulo Carnacchioni PTB 719.348,62 30.000,00
Tata PDT 547.131,63 30.000,00
Dirceu Sem Perna PDT 488.500,00 30.000,00
Sergio Pantoni PMDB 447.916,37 30.000,00
Olídio do Mercado PP 451.724,92 30.000,00
Mineiro PT 434.292,31 30.000,00
Zé Ricardo do Campestre PR 430.000,00 30.000,00
Carlos Gerber PT 362.651,45 30.000,00
Dr. Fran PT 339.050,38 30.000,00

panha está estimado em 250 
mil. O vice João Paulo (PDT), 
declarou possuir bens no valor 
de R$ 128.959,66 mil.

VEREADORES

Dos 139 candidatos o que 
representa uma média de 10,7 
por vaga, a Câmara será for-
mada a partir de 2013 por 13 
parlamentares, Aniz Haddad 
(PPS), declarou um patrimônio 
de R$ 1.955.941,19 milhão - e 
gastará com a campanha R$ 
30 mil. A maioria dos preten-
dentes a uma cadeira no legis-
lativo monte altense, declarou 
não possuir nenhum bem, mas 
declararam que gastarão na 
campanha em média R$ 30 mil. 
uma candidata sem bens infor-
mou gasto de campanha de R$ 
50 mil. Veja ao lado a relação 
dos que se declararam possui-
dores de bens iguais ou acima 
de 300 mil.

ATUAIS

Dos atuais 9 vereadores, 8 
concorrem a reeleição, dos quais 
o mais bem sucedido fi nancei-
ramente é Zé Galinha (PSD) 
com R$ 190.204 mil – gasto 
com campanha R$ 30 mil. O 
segundo colocado é Sanches 
da Farmácia com R$ 174,600 
mil – gasto com campanha R$ 

30 mil. O terceiro é Vitinho 
da Aparecida (PR) com R$ 
160,200 mil - gasto com cam-
panha R$ 35 mil. O quarto é 
Zezé Inforçatti (PTB) com R$ 
120 mil – gasto com campanha 
R$ 30 mil. 

O quinto é Layrton Infante 
(PP) com R$ 110.998,28 mil – 
gasto com campanha R$ 50 mil. 

O sexto é Bicudo (PSB) 

com R$ 35.923,23 mil – gasto 
com campanha R$  30 mil. O 
sétimo é Tio Frank (PTB) com 
32.602,14 mil – gasto com a 
campanha R$ 30 mil. No último 
lugar do ranking patrimonial 
aparece Alencar (PCdoB), que 
declarou não possuir nenhum 
bem material. 

Mas gastará com a campanha 
R$ 35 mil.

LEI

A justiça eleitoral exige que 
no ato registro, o candidato 
apresente apenas uma decla-
ração de bens assinada por ele, 
o que não se confunde com a 
declaração de imposto de renda. 
Porém, se eleito, após um ano e 
nos subsequentes houver grande 
diferença fi nanceira no imposto 
de renda com a declaração 
apresentada no ato do registro 
poderá caracterizar enriqueci-
mento ilícito. 
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Eleições 2012 - Taiúva

Eleições 2012 - Taiaçu

 TSE divulga bens de candidatos a prefeitos, vices e vereadores

 TSE divulga bens de candidatos a prefeitos, vices e vereadores

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) divulgou os bens e 
gastos estimados de campanha 
dos 3 candidatos a prefeitos, 
vices e vereadores de Taiúva.

PREFEITOS 

Marcelo Ramos (PT) declarou 
ser possuidor de um patrimônio 
avaliado em R$ 1,720 milhão, e 
o gasto estimado de campanha é 
de R$ 100 mil. 

Seu vice Donizete Navarro 
(PTB), é possuidor de uma 
caderneta de poupança de R$ 
721,31.

Mauro Bersi (PMDB) decla-
rou R$ 411 mil, e o gasto de 
campanha é de aproximada-
mente R$ 148 mil. 

Seu vice Berto Mariano (PV), 
possui patrimônio de R$ 49 mil.

Renato Vidal (PR) declarou 
não possuir nenhum bem. 

Sua previsão de gasto na cam-
panha é de R$ 25 mil. 

Candidato Partido Bens R$ Gastos c/ 
campanha R$

Luquinha PSDB 395.000,00 15.000,00
Cleiton Lopes PMDB 311.500,00 21.800,00
Chiquinho Magalhães PSDB 280.000,00 15.000,00
Dr. Fernando Gallo DEM 270.644,96 5.000,00
Altair PSDB 252.850,00 15.000,00
Mi Paschoa PTB 208.489,62 10.000,00
Miquim Bersi PMDB 157.000,00 21.800,00
Donizete Alves PV 156.000,00 20.000,00
Dimar Congonha PT 155.000,00 10.000,00
Baiano de Melo PT 146.000,00 10.000,00
Zé Carlos da Pref. PTB 120.000,00 10.000,00
Zé Domingos PTB 102.910,72 10.000,00
Paulinho do Ovo PT 102.500,00 10.000,00
Izabel Berci PMDB 100.000,00 21.800,00

A vice Maria Tereza Rodri-
gues (PR) declarou patrimônio 
de R$ 282.702,31mil. 

VEREADORES 

Dos 60 candidatos a vereado-
res o que representa uma média 
de 6,7 por vaga, a Câmara é 
formada por 9 parlamentares, 
Waldenice Puzone (PMDB), 
aparece com um patrimônio de 
R$ 424.500 mil, e a previsão de 
gastos com a campanha é de R$ 
21,800 mil. 

Uma boa parcela declarou não 
possuir absolutamente nada, 
mas vão gastar com a campanha 
em média R$ 10 mil. 

Veja ao lado a relação dos que 
se declararam possuidores de 
bens iguais ou acima de 100 mil.

ATUAIS

Dos atuais 9 vereadores 7 que 
concorrem à reeleição, dos quais 

Evandro Kibarato (PV) decla-
rou ser possuidor de um patri-
mônio de R$ 425 mil, e gastará 
na campanha 20 mil. 

Em segundo lugar aparece 
Marcia Botta (PSB) com R$ 
255 mil, os gastos de campanha 
R$ 10 mil. 

Em terceiro lugar vem Zeza 

da Delegacia (PP) com R$ 
153.800,23 mil, com a campa-
nha pretende gastar 10 mil. 

Em quarto lugar Adailson 
Rosa (PP) com R$ 105.491,59 
mil, os gastos com a campanha 
serão de R$ 10 mil. 

Kiko (PTB) aparece em 
quinto lugar com R$ 87.333,94 

mil, e com pretensão de gastos 
na campanha R$ 10 mil. 

Na sexta posição aparece Pau-
linho do Raio X (PMDB) com 
R$ 66 mil, e gastos previstos na 
campanha de R$ 21,800 mil. 

Na última posição aparece 
Rita Brandão (PTB) com R$ 
15.528,43 mil, e gastos de cam-
panha R$ 10 mil.

LEI

A justiça eleitoral exige que no 
ato registro, o candidato apre-
sente apenas uma declaração de 
bens assinada por ele, o que não 
se confunde com a declaração 
de imposto de renda. 

Porém, se eleito, após um 
ano e nos subsequentes hou-
ver grande diferença fi nanceira 
no imposto de renda com a 
declaração apresentada no ato 
do registro poderá caracterizar 
enriquecimento ilícito. 

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) divulgou os bens e 
gastos estimados de campanha 
dos 4 candidatos a prefeitos, 
vices e vereadores de Taiaçu.

PREFEITOS 

Caldeira (PTB) que disputa 
a reeleição declarou um patri-
mônio de R$ 94.946,47 mil, e 
gastos aproximados com a cam-
panha de R$ 150 mil – o vice 
Jamir Manente (PTB) declarou 
R$ 3335.586,37 mil.

Dr. Lineu Zuculo (PT) R$ 
93.200,31 mil, e pretende gas-
tar R$ 200 mil na campanha. 
O vice Pedro Almeida (PT) 
declarou não possuir bens.

Sueli (PMDB) declarou ser 
possuidora de um patrimônio 
avaliado em R$ 1,912 milhão, 
sua pretensão de gastos na 
campanha é de R$ 80 mil. O 
vice Zenil (PMDB) possui R$ 
381,500 mil.

Dr. Wladimir (DEM) decla-

Candidato Partido Bens R$ Gastos c/ 
campanha R$

Hamilton Galo PP 975.200,01 15.000,00
Lia Zuculo PSDB 529.790,60 15.000,00
Fátima Sciarra PSDB 502.000,00 15.000,00
Gilson da Auto Escola PSD 498.500,00 15.000,00
Luiz Paulo Miki PSD 342.000,00 15.000,00
Juninho Manente PPS 336.000,00 50.000,00
Rebeca PMDB 320.000,00 15.000,00
Adélio Dezem PSDB 310.020,00 15.000,00
Dr. Carlos Manduca PSD 310.000,00 15.000,00
Dona Marlene PT 202.500,00 50.000,00
Ricardo da Auto Escola PMDB 196.000,00 15.000,00
Marinaudo PSD 189.000,00 15.000,00
Empreiteiro Miquim PMDB 145.000,00 15.000,00
De do Velório PSDB 100.000,00 15.000,00

rou possuir bens avaliados em 
R$ 86 mil. Gastará na campa-
nha aproximadamente R$ 100 
mil. O vice Baía (PPS) possui 
R$ 11 mil. 

VEREADORES

Dos 71 candidatos o que 
representa uma média de 7,9 por 
vaga, a Câmara é formada por 9 
vereadores, Clovis (PPS) decla-
rou possuir bens no valor de R$ 
1.412.585,33 milhão, e pretende 
gastar na campanha R$ 50 mil.  
Parte dos pretendentes a uma 
cadeira no legislativo taiuvense, 
declarou não possuir nenhum 
bem, mas declararam  que gas-
tarão na campanha  em média 
R$ 15 mil. Veja ao lado a relação 
dos que se declararam possuido-
res de bens iguais ou acima de 
100 mil.

ATUAIS

Dos atuais 9 vereadores, 8 

concorrem a reeleição, dos quais 
o mais bem sucedido fi nancei-
ramente é Oswaldo Biancardi 
(PMDB) que declarou um 
patrimônio de R$ 289 mil, e R$ 
15 mil em gastos de campanha. 
Seguindo de João Pinto (PTB) 
com R$ 269,500 mil declarados. 

Em terceiro lugar aparece 
Rubens de Paula Rosa (PTB) 

com 67 mil, com previsão de 
gastos na campanha de R$ 10 
mil. 

Dadinho (DEM) ocupa o 
quarto lugar com R$ 56.675,36 
mil, e pretende gastar na cam-
panha R$ 50 mil. 

Na quinta posição está Junior 
Balsanelli (DEM) com R$ 
47.573,49 mil, e gastos de cam-

panha R$ 50 mil. 
Sonia Campos (PTB) apa-

rece em sexto lugar, possui R$ 
37,990 mil em bens, sua cam-
panha custará R$ 10 mil. 

Nas últimas colocações, apa-
recem empatados Adriano da 
AR Brindes e Joaquim, ambos 
do PTB com R$ 10 mil cada de 
patrimônio, e gastarão o mesmo 
valor nas campanhas. 

LEI

A justiça eleitoral exige que no 
ato registro, o candidato apre-
sente apenas uma declaração de 
bens assinada por ele, o que não 
se confunde com a declaração 
de imposto de renda. 

Porém, se eleito, após um 
ano e nos subsequentes hou-
ver grande diferença fi nanceira 
no imposto de renda com a 
declaração apresentada no ato 
do registro poderá caracterizar 
enriquecimento ilícito.  

06 de julho – inicio da cam-
panha eleitoral – comícios e 
propaganda na Internet. 

21 de agosto - início da propa-
ganda gratuita em rádio e TV. 

04 de outubro – último dia de 

realização de debates em rádio 
e TV e fi m do horário eleitoral. 

05 de outubro – último dia 
para propaganda na imprensa 
escrita e na Internet. 

06 de outubro – último dia da 

campanha eleitoral. 
07 de outubro - dia da eleição. 
08 de outubro - reinício da 

campanha em caso de 2º turno. 
28 de outubro - realização do 

2º turno.
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O promo-
tor de Jus-
tiça Paulo 
H e n r i q u e 
de Oliveira 
Arantes,  da 
Comarca de 

Jaboticabal teve uma con-
versa com Maria Gonçala dos 
Santos Braz, que desde 2009, 

Gonçala conta com o apoio 
da Promotoria Pública

tenta substituir duas proteses 
implantadas em seu quadril há 
24 anos, e pelo o tempo estão 
desgastadas lhe causando dores 
e difi culdades de locomoção, 
conforme matéria publicada na 
edição 141 – acesse www.jfonte.
com.br – e entenda a situação 
de Gonçala. 

Na conversa o promotor disse 

que vai acionar a DRS (Dele-
gacia Regional de Saúde) de 
Ribeirão Preto para que as 
proteses sejam trocadas o mais 
rápido possivel. 

“Não estou fazendo favor 
nenhum, é nossa obrigação 
cuidar para que os direitos dos 
cidadãos sejam respeitados”, 
disse Dr. Paulo Henrique. 

Até o final de junho foram esterilizados no CEAPA e CVSF  939 caninos e felinos, sendo 
que destes, 709 eram fêmeas caninas e felinas, representando 75,5% dos animais. 

ESTERILIZAÇÕES EM JANEIRO 
 CF CM FF  FM TOTAL SZ CF CM FF FM 
CEAPA 39 11 6 5 61      
CVSF 28 2 6 - 36 10 6 1 3 - 
Total 67 13 12 5 97 10 6 1 3 - 

ESTERILIZAÇÕES EM FEVEREIRO 
 CF CM FF FM TOTAL SZ CF CM FF FM 
CEAPA 43 5 21 22 91      
CVSF 11 - 5 - 16 14 10 - 4 - 
Total 54 5 26 22 107 14 10 - 4 - 

ESTERILIZAÇÕES EM MARÇO 
 CF CM FF FM TOTAL SZ CF CM FF FM 
CEAPA 86 26 35 29 176  3 - 1 - 2 
CVSF 18 1 10 - 29 25 15 - 10 - 
Total 104 27 45 29 205 28 15 1 10 2 

ESTERILIZAÇÕES EM ABRIL
 CF CM FF FM TOTAL SZ CF CM FF FM 
CEAPA 71 13 26 10 120  6 - 4 1 1 
CVSF 20 - 12 - 32 30 18 - 12 - 
Total 91 13 38 10 152 36 - 4 - 1 

ESTERILIZAÇÕES EM MAIO
 CF CM FF FM TOTAL SZ CF CM FF FM 
CEAPA 75 29 62 38 204 20   9 7 1 3 
CVSF  7 -   4 -   11 10   6  4 - 
Total 82 29 66 38 215 30 15 7 5 3 

ESTERILIZAÇÕES EM JUNHO
 CF CM FF FM TOTAL SZ CF CM FF FM 
CEAPA 48 19 26 20 113   9  3 6 - - 
CVSF 33 - 17 -   50 43 26 - 17 - 
Total 81 19 43 20 163 52 29 6 17 - 

TOTAL DE ESTERILIZAÇÕES DE JANEIRO A JUNHO – 1. Semestre de 2012.
CF CM FF FM TOTAL SZ CF CM FF FM 

CEAPA 362 103 176 124 765   38 12 18   2 6 
CVSF 117     3   54 - 174 132 81   1 50 - 
TOTAL 479 106 230 124 939 170 93 19 52 6 

Legenda: CEAPA: Centro 
de Esterilização da APA/
UNESP; CVSF: Clínica 
Veterinária São Francisco; 
CF: caninos fêmeas; CM: 
caninos machos; FF: felinos 
fêmeas; FM: felinos machos; 
SZ: Setor de Zoonoses (ani-
mais cadastrados no SZ e 
encaminhados para a esteri-
lização sob a coordenação da 
APA).

A

NOTA:
Os atendimentos veterinários 

com internações e cirurgias em 
caninos e felinos procedentes de 
proprietários de baixa renda ou 
em animais errantes (abando-
nados - soltos nas ruas) realiza-
dos no Hospital Veterinário da 
Unesp e Clínica Veterinária São 
Francisco de janeiro a junho de 
2012 ocorreram em 462 ani-
mais.

Informação importante:
CEAPA – Centro de Esteri-

lização da APA – local Setor 
de Cunicultura na UNESP 
deJaboticabal – Alameda Ipês 
(fi nal) - Fone 3209.2600 ramal 
2889 – Funcionamento de 
quarta e sexta-feira das 8-11h. 
Agendamento e castração sub-
sidiada. Setor de Zoonoses da 
Prefeitura: cadastro para cas-
trações gratuitas – 3202.8320

Resumo das Atividades de esterilizações e atendimento 
clínico coordenadas pela APA objetivando o controle 

populacional de caninos felinos e bem-estar animal no 
Município de Jaboticabal. Período: janeiro a junho de 2012 

Em 2007, sob a presidência 
do ex-vereador Edu Fenerich 
(PPS), a Câmara Municipal 
de Jaboticabal, alterou o nome 
de uma das mais tradicionais 
ruas de Brasília para Professor 
Valdir Pedro Morano, o que 
causou grande insatisfação dos 
moradores e comerciantes, que 
chegaram a fazer um abaixo 
assinado pedindo a manutenção 
do me (Rua Brasília). “Ninguém 
foi consultado, foi uma decisão 
autoritária e sem propósito, de 
quem não tem o que fazer”, disse 
na época um antigo morador.

Novamente, volta à tona outra 
discussão sobre a Rua Brasília – 
após a pintura de solo principal-

O aperto da Rua 
Brasília

mente, a Rua fi cou mais estreita 
ainda, e como ela é mão dupla e 
os veículos estacionam dos dois 
lados, cada vez que carros estão 
prestes a se cruzarem um tem 
que parar para dá passagem para 
o outro, especialmente se for 
veículo de grande porte. Outro 
aspecto negativo, é que muitas 
calçadas estão deterioradas e os 
pedestres têm que usar trechos 
carroçáveis, o que acarreta um 
grande perigo. 

Segundo moradores ouvidos 
por nossa reportagem a solução 
seria que a Rua fosse mão única, 
ou estacionamento apenas de 
um lado para amenizar a situ-
ação.

Em uma reunião realizada no 
Teatro Municipal de Jaboticabal 
com todos os assessores, o pre-
feito José Carlos Hori (PPS) - 
foto, anunciou que todos seriam 
demitidos no mês de junho – 
estamos no fi nal de julho e nada 
aconteceu. Segundo o depar-

Promessa não 
cumprida

tamento de recursos huma-
nos apenas 3 assessores foram 
demitidos no mês que no nosso 
entendimento seria junho de 
2012. Mas é importante escla-
recer que o prefeito se referiu ao 
mês de junho, mas não disse de 
que ano.
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José Fernando Stigliano

Para o fi lósofo José Gui-
lherme Merquior, o Iluminismo 
(foi um Movimento Intelectual 
dos séculos XVII e XVIII, em 
que os países europeus e suas 
colônias, que tem como base a 
crença na Razão e nas Ciências 
como motores do progresso) foi 
o “prelúdio à realidade técnica 
e social do mundo contempo-
rânea – a Sociedade Liberal e 
Industrial.”

O Iluminismo foi, ENTRE 
OUTRAS COISAS, a matriz 
do pensamento Liberal. 

O Iluminismo cria ou reela-

Refl exão - Os Herdeiros do Iluminismo
bora temas que constituiriam 
depois a base teórica do Libe-
ralismo.  Basta citar, por exem-
plo, a doutrina da tolerância, 
com Voltaire, ou das garantias 
contra o Estado, com Montes-
quie (em sua leitura um tanto 
idealizada do sistema consti-
tucional inglês), ou a ideia do 
progresso, com Condorcet, ou 
o papel da Ciência no aper-
feiçoamento Material e Moral 
dos Homens, com Diderot, ou, 
em geral, a teoria dos Direitos 
Humanos, presente em maior, 
ou menor graus dos principais 
autores, Merquior tem assim 
todo o direito de ver na Socie-
dade Liberal a herdeira do Ilu-
minismo e tem nessa opinião 
aliados de peso, como Cobban, 
Hobhouse ou Ruggiero.

Ao mesmo tempo, o Ilumi-
nismo é reivindicado, com igual 
veemência, pelos Marxistas.  

Valter Santos Inkel, mora-
dor na Rua Osmar Ramos 
Tocantins, 107 – COHAB III 
– Jaboticabal – foi vítima de 
uma doença rara denominada 
Síndrome de Stevens-Johnson 
que é causada pela reação alér-
gica grave, envolvendo erupção 
cutânea nas mucosas, podendo 
ocorrer nos olhos, nariz, uretra, 
vagina, trato gastrointestinal e 
trato respiratório, ocasionando 
processos de necrose, com cau-
sas muitas vezes desconhecidas, 
as lesões provocadas por essas 
erupções são extensas e envol-
vem várias áreas do corpo.

Nos primeiros sintomas a 
aproximadamente 21 atrás, 
Valter procurou atendimento 
médico no Posto de Saúde e 
no Pronto Atendimento. “Nin-
guém fazia nada, apenas man-
davam a gente ir de um lado 
para o outro para fazer exame 
de sangue, mas como ele estava 
muito inchadoe não tinha con-
dições nem de recolher o san-
gue da veia jugular, do Pronto 
Socorro mandavam de volta 
para o Posto de Saúde, esse jogo 
de empurra empura era diário. 
Essas idas e vindas faziamos a 
pé, porque não temos carro, nos 
causou muito sofrimento, mas 
o pior deles era não sabermos 
que tipo de doença meu marido 
tinha, foram 21dias de muita 
afl ição”, disse Jaqueline Inkel.

INTERNAÇÃO

“Já com todo o corpo em 
“carne viva”, na quinta-feira, 
12/07, Valter foi internado no 
Pronto Socorro às 17:37 horas, 
e lá permenceu sobre uma cama 
com o coxão sem lençol, ape-
nas com 2 fronhas conseguidas 

Homem com síndrome de 
Stevens-Johnson fi cou 3 

dias “jogado” no P.A.

por um enfermeiro, até sábado, 
14/07, as 3:00 horas da manhã, 
em estado lastimável, princi-
palmente pelo mal cheiro que 
era insuportável e com pouca 
esperança de vida, um médico 
que havia assumido o plantão 
as 19:00 horas, teve pena dele, 
entrou em contato com o Dr. 
Aulus da UNIMED, e fi nal-
mente ele foi transferido para 

o Hospital Santa Izabel. Esse 
tempo todo “jogado” no Pronto 
Socorro, era segundo eles, 
aguardando uma vaga no Hos-
pital das Clinicas de Ribeirão 
Preto”, acrescentou Jaqueline. 

Após a transferência para o 
Hospital Santa Izabel, alguns 
exames foram realizados e 
houve a constatação da Sín-
drome de Stevens-Johnson. 

Tratado adequadamente, 3 dias 
depois Valter recebeu alta e está 
em casa se recuperando.

MAIS UM DIA

“O médico do Hospital Santa 
Izabel falou que se eu tivesse 
fi cado mais um dia no Pronto 
Socorro teria morrido. Eu 
sentia muitas dores e febre, 

não conseguia me locomover 
porque estava muito inchado, 
estourou tudo, não tinha mais 
pele, eu estava fedendo em vida 
no Pronto Socorro, e eles não 
fi zeram nada, só me deram soro 
e mais nada, e não sabiam o que 
eu tinha. Essa é a minha revolta, 
a gente como ser humano não 
pode ser tratado daquela forma, 
fi car num depósito. No Posto 
de saúde passei por uma médica 
de pele e ela pediu uma biópsia, 
mas o resultado só saía 15 dias 
depois. A minha revolta tam-
bém é com os politicos desta 
cidade, que poderiam ter feito 
alguma coisa e não fi zeram 
nada. 

Mas na hora de virem na porta 
da minha casa para pedir votos 
eles são bons, mas quando um 
ser humano está morrendo 
nada fazem”, disse Valter emo-
cionado.

SEQUELAS 

Caso essa doença não seja 
tratada em tempo hábil, as cica-
trizes decorrentes da necrose 
podem levar à perda de funções 
orgânicas. 

Quando atinge os brônquios, 
pode levar à insufi ciência respi-
ratória. 

Outras conseqüências: 
cegueira, complicações renais, 
complicações pulmonares, per-
furação do globo ocular, hemor-
ragia gastrointestinal, hepatite, 
nefrite, artralgia, artrite, febre, 
mialgia, entre outros.

A prática médica tem obser-
vado que 3 a 5 por cento dos 
casos são letais. 

As lesões, nas formas mais 
brandas, começam de 2 a 3 
semanas após o início da reação.

Segundo eles, o Iluminismo foi 
à doutrina da burguesia euro-
peia durante sua luta contra o 
feudalismo. 

Transformada em classe 
dominante, ela renunciou ao 
Iluminismo militante e o trans-
formou em Ideologia Legiti-
madora.  

As “Liberdades” iluministas 
não se extinguiram, mas trans-
formaram-se em meras facha-
das formais.  

Desse modo, o Iluminismo 
está na raiz das suas principais 
Ideologias.  

As duas apropriações têm 
uma coisa em comum: para os 
Liberais como para os Mar-
xistas, o fantasma iluminista já 
encontrou repouso.

Recusamos tanto o Liberal-
-Iluminismo como o Marxo-
-Iluminismo, que supõe a 
institucionalização e a domesti-

cação das Luzes, e propusemos 
uma distinção perfeitamente 
evangélica (conhecemos, desde 
as epístolas de São Paulo, a 
diferença entre o Espírito que 
vivifi ca e a letra que mata) entre 
o Iluminismo vivo, demônio 
fáustico cuja função é negar, e 
o Iluminismo de museu, cuja 
função é negar celebrar a ordem 
constituída.  

Habitam-se então, herdeiros 
de um terceiro tipo: os Livre-
-atiradores do Iluminismo, 
que não falam em nome de 
nenhuma Sociedade e conser-
vam em toda a sua virulência o 
espírito iluminista original.

Assim, o Iluminismo foi ao 
mesmo tempo a empresa de 
demolição global corretamente 
descrita por Taine (segundo a 
qual o Iluminismo seria uma 
vasta obra de demolição, em 
três etapas – a desmoralização 

da Religião por Voltaire, dos 
Costumes por Didorot e da 
Ordem Social por Rosseau) 
e um Movimento regido pela 
Razão e pela Ciência.  

O Iluminismo é Crítico por 
ser Racional e Racional por ser 
Crítico.  

A Razão iluminista é sintética 
e construtiva, característica não 
destacada por Taine.

Em suma, o “Espírito Ilumi-
nista”, é ao mesmo tempo Sub-
versivo e Racional: pois a Razão 
é sempre crítica, e o Irraciona-
lismo é sempre reacionário.  

Essas duas condições, que 
caracterizam o Iluminismo 
clássico, caracterizam também 
seus autênticos herdeiros.

Texto inspirado no livro 
As Razões do Iluminismo 

Sérgio Paulo Rouanet 

Valter e Jaqueline 
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A ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar) puniu 
37 operadoras de saúde no dia 
10/07, com a suspensão da venda 
de planos. A punição admi-
nistrativa aconteceu porque as 
operadoras foram mal avaliadas 
pelos seus clientes duas vezes 
seguidas nos últimos seis meses. 
Não cumpriam prazos máximos 
de atendimento, de marcação 
de consultas, exames, cirurgias 
e procedimentos corriqueiros 
estabelecidos em dezembro pela 
ANS. 

As empresas que descumpri-
rem a determinação da ANS 
podem arcar com multas que 
vão de R$ 80 mil a R$ 250 mil. 
Casos mais graves podem evo-
luir para a suspensão da totali-
dade dos planos e a decretação 
do regime especial de direção 
técnica (espécie de intervenção), 
inclusive com a possibilidade de 
afastamento dos seus dirigentes. 

A medida não afetará os bene-
fi ciários. Infelizmente, uma 
operadora de saúde que atua na 
nossa região também foi punida.  

VEJA A LISTA COMPLETA DAS 
37 OPERADORAS SUSPEN-
SAS:

1. Admedico Administração 
de Serviços Médicos a Empresa 
LTDA

2. Administradora Brasileira 
de Assistência Médica LTDA

3. ASL – Assistência a Saúde
4. Assistência Médico Hospi-

talar São Lucas
5. Beneplan Plano de Saúde 

LTDA
6. Casa de Saúde São Ber-

nardo S/A
7. Centro Clínico Gaúcho 

LTDA
8. Centro Transmontano de 

São Paulo
9. Excelsior Med S/A
10. Fundação Santa Casa de 

Misericórdia de Belo Horizonte
11. Fundação Waldemar 

Barnsley Pessoa
12. Green Line Sistema de 

Saúde S.A.
13. Grupo Hospitalar do Rio 

de Janeiro LTDA
14. HBC Saúde S/C
15. Memorial Saúde LTDA
16. Nossa Saúde – Operadora 

de Planos Privados de Assistên-
cia à Saúde LTDA

17. Operadora Ideal Saúde 
LTDA

18. Porto Alegre Clínicas S/S 
LTDA

19. Prevent Senior Private 
Operadora de Saúde LTDA

20. Real Saúde LTDA EPP

Agências 
reguladoras: Enfi m 
ao lado do povo

21. Recife Meridional Assis-
tência Médica LTDA

22. Samp Espírito Santo 
Assistência Médica LTDA

23. São Francisco Assistência 
Médica LTDA

24. São Francisco Sistemas de 
Saúde Sociedade Empresária 
LTDA

25. Saúde Medicol S/A
26. SEISA Serviços Integra-

dos de Saúde LTDA
27. SMS – Assistência Médica 

LTDA
28. Social – Sociedade Assis-

tencial e Cultural
29. SOSAÚDE Assistência 

Médico Hospitalar LTDA
30. Unimed Brasília Coopera-

tiva de Trabalho Médico
31. Unimed Federação Inter-

federativa das Cooperativas 
Médicas do Centro-Oeste e 
Tocantins

32. Unimed Guararapes Coo-
perativa de Trabalho Médico 
LTDA

33. Unimed Maceió Coopera-
tiva de Trabalho Médico

34. Unimed Paulistana Socie-
dade Cooperativa de Trabalho 
Médico

35. Universal Saúde Assistên-
cia Médica S.A.

36. Vida Saudável S/C LTDA
37. Viva Planos de Saúde

CELULARES

No dia 19/07, foi à vez da 
ANATEL (Agência Nacional 
de Telecomunicações), proibir a 
venda de novas linhas de tele-
fones celulares das operadoras 
Oi, TIM e Claro a partir do 
dia 23/07, por má prestação de 
serviços.

As vendas da TIM estão sus-
pensas em 19 estados, da Oi em 
cinco e da Claro em três. Além 
das três maiores operadoras, a 
Cercomtel e a CTBC terão de 
apresentar planos de metas de 
qualidade.

CONFIRA LISTA DE ESTA-
DOS ONDE EMPRESAS NÃO 
PODERÃO VENDER LINHAS:

TIM: Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, Espí-
rito Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rondô-
nia e Tocantins 

OI: Amazonas, Amapá, Mato 
Grosso do Sul, Roraima e Rio 
Grande do Sul

CLARO: Santa Catarina, 
Sergipe e São Paulo.

Candidato pela primeira vez 
a vereador pelo PSL (Partido 
Social Liberal), Netto Men-
donça, (foto), concedeu entre-
vista ao Jornal Fonte. Leia 
abaixo.

Jornal Fonte – O senhor é 
candidato pela primeira vez para 
vereador. Se eleito qual será sua 
principal área de atuação?

Netto Mendonça – Jabotica-
bal é um município com muitos 
recursos, mas não são bem apro-

Lutarei por saúde 
pública de qualidade

veitados. Se eleito me dedicarei 
às áreas sociais, especialmente, 
a saúde pública que tem sido o 
principal alvo de reclamações da 
nossa população, todos somos 
iguais perante a lei. Não é possí-
vel, os nossos semelhantes espe-
rarem meses para serem aten-
didos por um especialista. Algo 
está errado e precisamos corrigir 
urgentemente essa defi ciência. 
Saúde pública de qualidade é a 
minha meta.

Mauro Cenço inaugura 
comitê politico

Quadra Poliesportiva da Ponte 
Seca: Nada foi resolvido. 

No sábado, 14/07, o candidato 
a prefeito de Jaboticabal pelo 
PDT, Dr. Mauro Cenço, o seu 
vice Dr. Nuno (PSC) e mais o 

PRTB, inauguraram o comitê 
politico. 

O espaço está localizado na 
Rua Rui Barbosa 1352 – Cen-

E/D - Silvano, Nuno, Mauro e César

tro. Na ocasião estiveram pre-
sentes vários candidatos a vere-
ador e sindicalistas que apoiam 
Mauro e Nuno. 

Veja mais na Edição 133. http://jfonte.com.br/pdfs/2012/Jornal_Fonte_133.pdf
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Todas as quartas e sextas-
feiras, o melhor churrasquinho 
de Jaboticabal. O atendimento, 

a higiene e a camaradagem 
fazem do Bar da Bocha um 

verdadeiro ponto de encontro 
de amigos e familiares. 

Avenida José da Costa, 
863 - Aparecida - 
Jaboticabal/SP 

Fone (16) 3202-8982 - 
Cel. 9768-0939 / barda-

bocha@gmail.com

Seu automóvel em boa companhia
Rua Professor Antonio Ruete, 422

(Bairro Nova Jaboticabal)

Fone: 3202.1028

Fone/Fax: 3203.7504

Derison Golfeto 
(Derso). Parabéns, 
saúde e felicidades.

Francisco Carlos 
(Tau). Parabéns, 

saúde e felicidades.

Mateus. 
Parabéns,  saúde     
e felicidades.

Lorena Godoy 
Coelho. Parabéns,  
saúde e felicidades.

Wilson             
Scaquitto          

(Dentinho). 
Parabéns, saúde e 

felicidades.

Dia 27 de Julho 
Tiago Soares da 

Cruz comemorou 
seu aniversário 

com  sua 
esposa e 
sua fi lha. 
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Leite para pacientes 
do Hospital do Câncer

a 27 de Julho 
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