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Por medo de perder o 
emprego técnica de 
enfermagem pode ter 
tirado a própria vida
A direita foto de Eliza, retirada de seu perfi l no Facebook
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Saiba quem são os candidatos a 
vereadores em Jaboticabal

Sob Caldeira, IDEB quase 
dobrou em Taiaçu! Moradores reclamam de um terreno baldio nas proximidades de um lava rápido 

no inicio da Avenida Marechal Deodoro – centro Jaboticabal, que estaria brotando 
animais peçonhentos que estão invadindo as residências. Eles não souberam dizer 
a quem pertence o terreno, mas ele fi ca as margens do córrego Jaboticabal, recém-
-canalizado. 

Os terrenos baldios e os 
animais peçonhentos!

Dia de Cão na cidade sem Lei
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No dia 23 de Abril de 2009, 
a GBA caldeiraria encerrou 
“provisoriamente” suas ativida-
des produtivas em Jaboticabal, 
e a responsabilidade sobre o 
encerramento recaiu maldosa-
mente sobre o vereador Murilo 
Gaspardo (PV) - foto. Aliás, 
uma pecha bem colocada que 
até hoje, muitos afi rmam que 
a responsabilidade pelo fecha-
mento da empresa foi dele. Na 
edição79 de 06 de maio 2009, 
publicamos duas matérias 
intituladas: Caso GBA: ruído 
ou paralisação premeditada? 

Mentiras têm “Pernas 
Curtas”! Caso GBA 
fi nalmente esclarecido!

- Uma empresa, o desrespeito 
à lei e o linchamento moral!  
Acesse www.jfonte.com.br - 
desmentindo essa fofoca bem 
articulada por membros da 
administração municipal para 
penalizar o vereador pela sua 
postura em denunciar falcatruas.  
Mas como mentiras têm “pernas 
curtas”, novamente o caso veio 
à tona pelo próprio proprietá-
rio da empresa, que falou o que 
aconteceu na realidade, e des-
mascarou os mentirosos. Leia 
abaixo a NOTA AO PÚBLICO 
DE JABOTICABAL.

A OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) 6ª subseção 
de Jaboticabal, inaugurou na 
manhã do dia 10 de agosto de 
2012, uma sala para atendi-
mento ao público mais carente – 
Assistência Judiciária Gratuita.  
Este espaço proporcionará mais 
privacidade aos advogados e 

Assistência 
Judiciária Gratuita.

seus clientes, o que sem dúvidas 
simboliza respeito dessa enti-
dade a aqueles que precisam de 
atendimento gratuito. A sala 
recebeu o nome da advogada 
Lucia Helena Turchia – uma 
justa homenagem para quem 
tanto lutou pelos mais necessi-
tados. 
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Eliza Macedo, 39 anos, técnica 
em enfermagem da Prefeitura 
de Jaboticabal, divorciada e mãe 
de um casal de fi lhos, mora-
dora em Bebedouro – SP teria 
provocado sua própria morte 
dentro do banheiro do Pronto 
Atendimento, antigo Pronto 
Socorro, no dia 10 de agosto 
de 2012, as 12:30 horas, porque 
teve medo de perder o emprego, 
após ser descoberto que ela era 
viciada em um medicamento 
de uso controlado, mas que ela 
tinha facilidade de acesso pelo 
desleixo dos responsáveis no 
controle dessa droga.

ENTENDA O CASO

Segundo informações, Eliza 
era viciada em Petidina, Mepe-
ridina, Piperosal, Dolosal, 
Demerol ou ainda Dolantina 
(nome comercial pelo qual a 
Petidina é conhecida popular-
mente no Brasil) é um narcó-
tico analgésico, que atua como 
depressor do sistema nervoso 
central, utilizado para alívio da 
dor de intensidade média ou 
alta e pode provocar dependên-
cia física. 

A interrupção brusca do uso 
pode desencadear síndrome de 
abstinência, nos casos de uso 
prolongado. Segundo especia-
listas essa droga substitui os 
prazeres do sexo, do dinheiro, 
do estudo, do descanso e fami-
liar. 

Dizem que acaba com todas 
as dores, morais, psicológicas e 
físicas. Mas o corpo é paulati-
namente destruído. 

Qualquer coisa que a pessoa 
coma, sente uma plenitude 
muito grande, há casos em 
que o apetite aumenta. Por 
isso os usuários evitam comer 
ou comem muito, evoluindo 
assim para problemas gástricos 
e circulatórios, aumentando a 
Aterosclerose (doença crônica 
degenerativa que leva à obs-
trução das artérias), Arterios-
clerose (processo degenerativo 

Por medo de perder o emprego 
técnica de enfermagem pode 

ter tirado a própria vida

que resulta no endurecimento 
e espessamento da parede das 
artérias), Esteatose (gordura no 
fígado), e câncer.

MEDICAMENTO CONTRO-
LADO

Pela sua alta periculosidade, 
esse medicamento, somente 
deve ser utilizado sob rigoroso 
controle médico, mas de acordo 
com fontes que pediram para 
não serem identifi cadas, não 
era ou não é o que acontece no 
Pronto Socorro jaboticabalense, 
lá o controle não seria tão rígido. 

Pelo alto consumo do medi-
camento Dolantina, houve 
uma “investigação interna” e 
a suspeita recaiu sobre Eliza, 
mas ainda, segundo as fontes 
ela teria prometido abandonar 
o “vicio” e pedido uma chance 
a diretora do Pronto Socorro, 
que a concedeu, mas não teria 
comunicado o fato aos seus 
superiores, no caso a chefe de 

gabinete da secretaria da saúde 
e a própria secretária. 

Posteriormente e recente-
mente a enfermeira responsá-
vel desconfi ou do excesso de 
receitas emitidas por médicos 
em nome de Eliza – teriam 
sido 29 em apenas 10 dias. No 
entanto, essas receitas consta-
vam o prenome Eliza, mas com 
sobre nomes diferentes. Além 
do mais, existe na secretaria de 
saúde um boletim numerado de 
controle interno que registra 
a saída e entrada de medica-
mentos controlados, mas após 
análise teria sido descoberto 
que numeração havia sido adul-
terada.

Na quarta-feira, 08, nova-
mente Eliza foi chamada pela 
direção do PS, e teria sido mar-
cada uma reunião para discutir 
o assunto na segunda-feira, 13, 
inclusive, com a presença da 
secretária de saúde Sonia Ferri.

Na quinta-feira, 09, Eliza 
estaria de folga, mas mesmo 

assim compareceu ao traba-
lho. Na sexta-feira, 10, Eliza 
teria cometido se matado no 
banheiro do PS, com um coque-
tel intravenoso (aplicado na 
veia) de Dolantina, Fenitoína 
(usado no tratamento da epilep-
sia) e Cloreto de Potássio. 

O MEDO

Eliza era concursada e traba-
lhava havia 8 meses no Pronto 
Atendimento, portanto, se 
encontrava em estágio proba-
tório, que é uma obrigação a 
que deve se submeter o servi-
dor público, em homenagem 
ao princípio da efi ciência para 
demonstrar, na prática, que tem 
aptidão para o cargo ao qual 
foi selecionado em concurso 
público, e tem duração de 3 
anos. 

A aprovação no estágio proba-
tório é um dos requisitos para 
aquisição da estabilidade.

FAMÍLIA

Na quarta-feira, 15, familiares 
de Eliza, mãe, ex-marido e um 
amigo estiveram em Jabotica-
bal no cartório de registro para 
acessar alguns documentos, 
nossa reportagem os procurou, 
mas eles não quiseram gravar 
entrevistas, porém disseram que 
Eliza não demonstrava tristezas 
ou quaisquer outros aborreci-
mentos, e não entendiam o que 
aconteceu. 

Também não tinham a inten-
ção de procedimentos judiciais 
contra a Prefeitura. “Isso não 
vai trazê-la de volta! O que 
queremos é garantir a pensão 
das crianças! Será que elas têm 
direito?” perguntaram! 

RESPOSTA

O servidor em estágio proba-
tório é servidor em exercício. 
Estando em exercício tem direi-
tos de servidor de forma total. 
Entre eles os previdenciários. 
Extensivos a seus dependentes 
na forma da lei. 

O estágio probatório é apenas 
para ganhar estabilidade. Mas 
não para ganhar efetividade.

OUTRO LADO

Nossa reportagem tentou con-
tato com a secretaria da saúde 
por telefone, por várias vezes, 
mas ninguém quis falar a res-
peito do caso. 

A chefe de gabinete Tatiana, 
segundo o atendente está em 
férias, e a secretária Sônia Ferri 
em reunião e não podia nos 
atender, deixamos recado e nos-
sos números de telefone, e até 
a conclusão desta edição não 
recebemos resposta, pelo jeito a 
reunião está perdurando dias e 
noites a fi o.

INQUÉRITO

A Polícia Civil abriu inquérito 
policial para apurar o caso.

Domingo, 19 de agosto de 
2012, os moradores dos bairros 
Recreio dos Bandeirantes, Nova 
Aparecida e adjacências tive-
ram “um dia de cão”, aliás, essa 
afi rmação não é correta porque 
os cães nem de longe merecem 
passar o que passamos – seria 
melhor afi rmar que foi um ver-
dadeiro inferno, ou seja, o cão 
aqui seria o próprio diabo.

ENTENDA O CASO

Por volta das 9:00 horas, 
fomos surpreendidos com 

Dia de Cão na cidade sem Lei
barulho ensurdecedor vindo do 
Clube Pioneiros da Sela, que é 
administrado pelo senhor Este-
phan Hani. O barulho era uma 
mistura de porcaria com imbe-
cilidade, ou seja, de músicas de 
péssima qualidade do tipo “eu 
quero o tchu, eu quero o tcha, 
eu quero o tchutchatchatchu-
tcha”, tocadas por gente de mau 
gosto em seus automóveis.

Muitos moradores, inclusive 
nós, telefonamos para a Polícia 
Militar pedindo providências, 
no entanto, a resposta era sem-
pre a mesma. Telefone para 

o Eduardo responsável pelo 
controle de perturbação sonora 
(8229-8578). Fizemos isso, mas 
perguntamos para o atendente 
da PM quem seria o respon-
sável pelo controle do trânsito, 
já que motoristas e motoquei-
ros com seus veículos potentes 
interromperam o trânsito no 
último quarteirão da Avenida 
Fernão Dias que dá acesso ao 
Clube e tragfegaram livremente 
pela contra mão? E ele respon-
deu que iria tentar viabilizar 
uma viatura. Aproximadamente 
as 13:00 horas o barulho dimi-

nuiu, e Eduardo nos informou 
que estava no local juntamente 
com a Polícia. Mas logo depois 
tudo recomeçou e perdurou 
até as 17:30 horas. Quando 
os “sonzeiros” se afastavam do 
Clube, percebemos 2 viaturas 
da Polícia Militar circulando 
nas proximidades – gritou um 
policial que bagunça é essa! 
Respondemos: isso aqui é terra 
de ninguém – é a cidade sem lei.

ALVARÁ

Essas bagunças são ofi cializa-

das pelo Poder Público Munici-
pal que fornece o alvará, obvia-
mente em troca de dinheiro, e 
isso se traduz em trechos letra 
da música de qualidade de 
Chico Buarque - O Que Será 
(A Flor da Terra) - o que não 
tem governo Nem nunca terá! 
O que não tem vergonha Nem 
nunca terá!

Veículo na contra mãoVeículo na contra mão
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Não venda seu voto, a vítima pode ser você!
Nos períodos pré-eleitorais o 

que mais ouvimos é quem será 
o prefeito, o governador e o 
presidente da república, mesmo 
porque a mídia seja grande ou 
pequena, só fala das candida-
turas majoritárias, e até certo 
ponto está correto, porque é 
praticamente impossível rela-
cionar/publicar as candidaturas 

minoritárias, especialmente 
vereadores, deputados estaduais 
e federais pela grande quan-
tidade de postulantes a esses 
cargos.

No entanto, é de suma impor-
tância que nos preocupemos em 
quem vamos votar no dia 7 de 
outubro de 2012, para vereador 
ou vereadora. Porque são eles 

e elas que farão e aprovarão as 
leis, e, são eles e elas que fi sca-
lizarão os atos do Poder Execu-
tivo. Sem um Legislativo forte e 
comprometido com os interes-
ses do povo não há respeito pela 
coisa pública. 

Ainda mais se o povo não 
votar conscientemente, ou seja, 
votar por votar sem conhecer 

as qualifi cações do candidato e 
sem conhecer suas verdadeiras 
intenções, e pior, trocar o voto 
por promessas ou por coisas 
materiais, como cesta básica, 
pagamentos de contas de luz, 
água e dinheiro em espécie. 
Cuidado a vitima por de ser 
você. Pensando nisso, o Fonte 
seguindo e cumprindo verda-

deiramente o seu slogan – Um 
Jornal a Serviço do Povo – 
Publica nesta edição os nomes 
da urna, número e partido de 
todos os candidatos a vereador 
de Jaboticabal. Escolha o seu e 
vote consciente. 

Na próxima edição faremos o 
mesmo com os candidatos de 
Monte Alto, Taiúva e Taiaçu.

Nome para urna Número Situação Partido
ADAUTO 28002 Renúncia PRTB 
ADÃO CHAVEIRO 15140 Deferido PMDB 
AGNALDO SEGURANÇA 11211 Deferido PP 
BINÃO 13000 Deferido PT 
ALINE COSTUREIRA 55521 Deferido PSD 
CAROL BETIOLI 17555 Deferido PSL 
ANA DA SILVA 20555 Deferido PSC 
ANALU PIMENTA 13001 Deferido PT 
ANDERSON DE ALMEIDA 13235 Deferido PT 
ANDERSON 10444 Deferido PRB 
ANDERSONROBERTO”BOZO” 40123 Deferido PSB 
ANDREA 40362 Indeferido  PSB 
MIGUEZINHO 10789 Deferido PRB 
DRA.ANDRÉADELEGADA 45999 Deferido PSDB 
ANTENOR BRASIL 17617 Deferido PSL 
TONINHO DO SORVETE AMERICANO 17456 Deferido PSL 
CEARÁ 13192 Deferido PT 
CAMARGO 20456 Deferido PSC 
XAVIER 22666 Deferido PR 
JUSTO 10111 Deferido PRB 
TONHO MAFRA MOTORISTA 43150 Deferido PV 
BATATINHA 13599 Deferido PT 
Dª. CIDINHA 10123 Deferido PRB 
TIRIRICA 55555 Deferido PSD 
CIDINHO 31000 Deferido PHS 
POIÓCA 12333 Deferido PDT 
SEU APPARECIDO 10456 Deferido PRB 
ARIBULL MOTOTAXISTA 20789 Deferido PSC 
DIANE MARCHIORATO 36036 Deferido PTC 
PROF. AUREO 43013 Deferido PV 
DR. MACHADO 12123 Indeferido PDT 
BENEDITO CELSO 12555 Deferido PDT 
JUNIOR DE VITTO 36777 Deferido PTC 
CARINA HUNGARO 43666 Deferido PV 
BATO BOTTINO 43001 Deferido PV 
KAL 36999 Deferido PTC 
CARLOS CABELEIREIRO 22555 Indeferido PR 
CARLINHOS SANTIAGO 23623 Deferido PPS 
DR. EDU FENERICH 23789 Deferido PPS 
PROFESSOR ROBERTO 22022 Deferido PR 
CARMO JORGE REINO 43999 Deferido PV 
CESAR POLETTI 14123 Deferido PTB 
CIBELICHIODA 28006 Deferido PRTB 
BIA CAMPANA 55123 Indeferido  PSD 
CLAUDIO ALMEIDA 23023 Deferido PPS 
NICE DO CIAF 22100 Deferido PR 
CLEUSA 23555 Deferido PPS 
Dª. CLEUSA 10666 Deferido PRB 
PROF. JÚNIOR 13690 Deferido PT 
PROF.CLÁUDIA GROTTA 27222 Deferido PSDC 
CRIS 40984 Deferido PSB 
DAGOBERTO 28003 Indeferido PRTB 
DANIEL RODRIGUES 36200 Deferido PTC 
DANIEL MENDES 11123 Deferido PP 
BIEL - IRMÃO DO BELELE 10999 Deferido PRB 
DEBORA CANTORA 12050 Deferido PDT 
DESIREE 19000 Deferido PTN 
DEUSA IASMIN 23666 Deferido PPS 
DEVAIR LEITE 36000 Deferido PTC 
EDGARD VICENTE AMOROSO 55600 Deferido PSD 
DR. EDIMAR 28222 Deferido PRTB 
EDISON FUNILEIRO 20111 Deferido PSC 
EDISON GANZAROLLI 55678 Deferido PSD 

Nome para urna Número Situação Partido
EDNEI VALENCIO 20100 Deferido PSC 
EDINHO CANTOR 17112 Deferido PSL 
PROF. EDUARDO CHIODA 43333 Deferido PV 
EDUARDO GAGLIACI 45100 Deferido PSDB 
DR. EDUIR - DENTISTA 43222 Deferido PV 
EDVALDO DO TRÂNSITO 13654 Deferido PT 
ELIANA DO CIRCULAR 19123 Deferido PTN 
ELIAS MACHADO 25025 Deferido DEM 
BETE SANTELLO 44440 Deferido PRP 
TIA ELZA 40335 Renúncia PSB 
PEZÃO EVENTOS 20444 Deferido PSC 
ERICA 45678 Deferido PSDB 
EVA DO BAR DO ORLANDO 17500 Deferido PSL 
JACARÉ 10225 Deferido PRB 
BIA DA PIRACEMA 13456 Deferido PT 
FÁBIO TREVISOLI 14444 Deferido PTB 
FABRICIO AGOSTINHO 45045 Deferido PSDB 
BELLAN 14100 Deferido PTB 
FIDEL 13131 Deferido PT 
FÁBIO DA AUTO ESCOLA 13013 Deferido PT 
GENY DA CASA DA SOPA 17111 Indeferido PSL 
GIL COMAR 12200 Deferido PDT 
GILBERTO DE FARIA 40240 Deferido PSB 
PASTOR GILSON 12000 Deferido PDT 
BEDIM DO SUPERMERCADO 10888 Deferido PRB 
DRA. IRAMAIA 20313 Deferido PSC 
ITA 55055 Deferido PSD 
PAÇOCA 36123 Deferido PTC 
JAN NICOLAU 11111 Deferido PP 
JEFFERSON 20888 Deferido PSC 
JOAO TORNEIRO 20666 Deferido PSC 
ZE CABELEIREIRO 20123 Deferido PSC 
CIDO PEREIRA 25213 Deferido DEM 
GOUVÊA 14000 Deferido PTB 
CAFU 14222 Deferido PTB 
TURBINA 31234 Deferido PHS 
CHICO BARATELA 22444 Deferido PR 
ZE LUIZ 23101 Deferido PPS 
FININHO 14927 Deferido PTB 
RONALDO BOLOGNEZZI 22500 Deferido PR 
JOSEANE CREMONEZ 22333 Indef. com recurso PR 
JOSÉ ANTONIO - TORTO 45123 Deferido PSDB 
J.A. VEREADOR 17123 Renúncia PSL 
ZEQUINHA 12666 Deferido PDT 
ZEZINHO DO LANCHE 10963 Deferido PRB 
EDIVALDO POLICIAL 43190 Deferido PV 
DR. JOSÉ FRANCISCO 13555 Deferido PT 
ZÉ BRANCO 13413 Deferido PT 
PROFº.DITÃO 10222 Deferido PRB 
JOSÉ ROBERTO DE SIMONE 65000 Deferido PC do B 
ZINHO 55777 Deferido PSD 
JOÃO BASSI 23000 Deferido PPS 
JOÃO DO QUEIJO 28005 Deferido PRTB 
JOÃO MARIANO 13111 Deferido PT 
JOÃO MARQUES 45555 Deferido PSDB 
JOÃO PAULO 45645 Deferido PSDB 
PROF. JOÃO ROBERTO 13444 Deferido PT 
PROF. JOÃO NETO 65432 Deferido PC do B 
VALÉRIO DA HANG ON 17017 Deferido PSL 
JULIANA 12350 Deferido PDT 
JULIE 45051 Deferido PSDB 
JULIO VERDUREIRO 19222 Deferido PTN 
JUSSARA DA SAUDE 31031 Deferido PHS 
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Nome para urna Número Situação Partido
JUSSARA OGASSAHARA 28009 Deferido PRTB 
CHIM 14440 Deferido PTB 
LEDA 12777 Deferido PDT 
PASTORA LUCIA 17999 Deferido PSL 
LU DO POSTO 40770 Deferido PSB 
LÚ 28001 Deferido PRTB 
LUIS ANTONIO DOS SANTOS - ROSA 55333 Deferido PSD 
LU DE JORGE 22000 Deferido PR 
LUIS CARLOS FERNANDES 43043 Deferido PV 
MAJOR ARTIOLI 28190 Deferido PRTB 
PROFESSOR AMARAL 43023 Deferido PV 
AMISTÁ 13123 Deferido PT 
DR. NATALINO 12345 Renúncia PDT 
DR. MARCELO 17113 Deferido PSL 
MARCELO PERES 12013 Deferido PDT 
PROFESSORA MARCIA 45111 Deferido PSDB 
MARCIA DA USINA 15012 Deferido PMDB 
COWBOY 13580 Deferido PT 
MARCOS BOZO 22123 Deferido PR 
MARGO 45154 Deferido PSDB 
AMELINHA 55525 Deferido PSD 
MARIA ANGELICA 15300 Deferido PMDB 
MARIA ANTÔNIA 12112 Deferido PDT 
CIDINHA THOMAZINI 27027 Deferido PSDC 
CIDINHA NOIVAS MATAQUEIRO 17888 Deferido PSL 
MARIA MENDES (PICI) 43444 Deferido PV 
MARIA BEDIN 40222 Deferido PSB 
LIA AMOR SOLIDÁRIO 43123 Deferido PV 
CARLOTA 13333 Deferido PT 
CRISTINA BELLODI 20333 Deferido PSC 
LURDINHA DEL VECHIO 43133 Deferido PV 
MARIA DO COMERCIO 20777 Deferido PSC 
MARIA ALVES FARIAS 22111 Deferido PR 
MARIA JOSÉ FILARDI 19777 Deferido PTN 
SHEYLA MARINHO 36500 Deferido PTC 
MARJORE NOBUKUNI 10333 Deferido PRB 
CHINA 17800 Deferido PSL 
MILTINHO 13613 Deferido PT 
MILTON AMARAL 15013 Deferido PMDB 
MILTON DO BAR 17115 Deferido PSL 
NATAN BARBEIRO 31333 Deferido PHS 
NELSON PARAGUAIO 31529 Aguard. julgamento PHS 
NELSON ROBERTO BARBIERI 13222 Deferido PT 
NETTO MENDONÇA 17171 Deferido PSL 
DR. NEREU 15015 Deferido PMDB 
NEUSA BEDIM 55128 Deferido PSD 
NILSON DA FARMÁCIA 36100 Deferido PTC 
ZANNI 17777 Deferido PSL 
PATRICIA BACCARIN 43431 Deferido PV 
TALARICO 12222 Deferido PDT 
PAULINHO DA COLOMBO 17700 Deferido PSL 
PAULO SILVA 10223 Deferido PRB 
PAULO HENRIQUE ADVOGADO 12012 Deferido PDT 
PAULO PERILLO - PAULÃO 45000 Deferido PSDB 
PAULINHO ALFAIATE 19666 Deferido PTN 
PRISCILA CABELEIREIRA 20130 Deferido PSC 
TAMINE 19333 Deferido PTN 
CHARUTÃO 12910 Indeferido PDT 
RAFAELA LOURENÇANO 43000 Deferido PV 
REGIANE DO DOLLAR 10777 Deferido PRB 
REGINA TORRES 13113 Deferido PT 
RENATO BEIÇO 43100 Deferido PV 
RIBAMAR BEZERRA 19999 Deferido PTN 
RICARDO DO SINDICATO 12927 Deferido PDT 
DEDINHO 40111 Deferido PSB 
RICARDO KEND DA PADARIA 20222 Deferido PSC 
SAPÃO 12456 Deferido PDT 
RICARDO MARTINS 22222 Deferido PR 
RITA MARTINEZ 22777 Deferido PR 
ROBERTO RAYMUNDO 20020 Deferido PSC 
ROBERTINHO 13100 Deferido PT 
ROBSON ESPANHOL 19001 Deferido PTN 
RODRIGO DO PRETTI 22999 Deferido PR 
RODRIGO SACANI 43111 Deferido PV 
RODRIGO SERVIDONE 12500 Deferido PDT 
RONALDO DO PEDROSO 40456 Deferido PSB 
RONALDO CAMPANA 11618 Indeferido PP 
ROSA DO CIAF 43651 Deferido PV 
ROSELI 23799 Deferido PPS 
ROSI 17666 Indeferido PSL 
RUBINHO GAMA 14777 Deferido PTB 

Nome para urna Número Situação Partido
SALVADOR BADO DO BAIRRO 28000 Deferido PRTB 
SAMUEL DA AMBULÂNCIA 55456 Deferido PSD 
SANDRA TIAZONA 12300 Deferido PDT 
SANTIAGO RISSI 43777 Deferido PV 
SAULO CAETANO 10000 Deferido PRB 
DENGO 55321 Deferido PSD 
TIANINHA 45500 Deferido PSDB 
TIÃO AMORIM 55666 Deferido PSD 
SERGINHO RAMOS 23444 Deferido PPS 
SIDNEY (MAGAL) 22888 Deferido PR 
SILVINHO CABRAL 17789 Deferido PSL 
SENSEI SIMONE 14888 Deferido PTB 
PROFª SINARA 15123 Deferido PMDB 
STELA SERRA 13789 Deferido PT 
SUELI ROCHA 22412 Deferido PR 
PROFESSOR THIAGO 14555 Deferido PTB 
HIDE 17000 Deferido PSL 
TÂNIA MARA 13999 Deferido PT 
PRETO CABELEIREIRO 55000 Deferido PSD 
MISSIONÁRIA VALDELÍCIA 55444 Deferido PSD 
LUTTI 23456 Deferido PPS 
LÃO 10010 Deferido PRB 
VALENTIM 45515 Deferido PSDB 
VERIDIANA MOTOTAXISTA 12999 Deferido PDT 
MEU QUERIDO VICENTÃO 17147 Deferido PSL 
VITORIO DE SIMONI 15000 Deferido PMDB 
PELÉ DA CPFL 55001 Deferido PSD 
WALTINHO 28028 Deferido PRTB 
WILSINHO LOCUTOR 43888 Deferido PV 
WILSON DOS SANTOS 13234 Deferido PT

ESCLARECIMENTO

Segundo Henrique Gonsales de Faria, chefe do cartório eleitoral, a candidatura de 
Ricardo Martins, foi deferida, mas o promotor público eleitoral ainda poderá recorrer, 
e Bia Campana teve a candidatura indeferida pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral), 
mas ela poderá recorrer para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 

Informações colhidas na tarde de terça-feira, 21/08.

Edital
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Vita Martins de Oliveira, 70 
(foto), moradora na Rua Marrey 
Junior, 417 – Nova Jaboticabal 
sofreu um acidente no interior 
de uma ambulância do Pronto 
Atendimento e fraturou uma 
vertebra. Além, do acidente 
Vita teria sido destratada por 
médicas do PA, e padeceu por 3 
longos dias até que fosse detec-
tada a sua lesão. Leia abaixo a 
história contada na íntegra pela 
própria vítima.

A HISTÓRIA

“No sábado, 04 de agosto de 
2012, eu estava indo para Ribei-
rão Preto para ser submetida a 
uma cirurgia de hérnia no Hos-
pital Estadual (USP – Universi-
dade Estadual Paulista), saímos 
daqui de casa por volta das 7:15 
horas, quando deveríamos sair 
as 6:00 horas. Ao chegarmos 
próximo ao Hospital havia uma 
lombada muito alta e o moto-
rista da ambulância do Pronto 
Socorro não percebeu, ele ten-
tou frear, mas não houve tempo, 
conforme o veículo bateu na 
lombada, com o baque fui até 
o teto, e ao retornar houve esse 

A Prefeitura de Jaboticabal 
contratou através de processo 
seletivo, dezenas de agentes 
comunitários de saúde, que 
têm como atividade realizar 
visitas domiciliares na zona 
rural e urbana, para fazer o 
acompanhamento de pacientes 
hipertensos, diabéticos, gestan-

Agentes comunitários estão 
ganhando sem trabalhar

Idosa sofre acidente em 
ambulância do P.A. e foi 
abandonada pelo Poder Público
problema. A dor foi insuportá-
vel, comecei a gritar e o moto-
rista parou a ambulância, e em 
seguida me deitaram sobre a 
maca e me levaram para o inte-
rior do Hospital. Lá quem me 
atendeu foi o anestesista que iria 
me assistir na cirurgia, já que o 
médico cirurgião estava em 
outro procedimento. O médico 
anestesista me deu umas gotas 
de dipirona e mandou transferi-
-me para outro Hospital. Mas o 
motorista achou que não, e me 
trouxe de volta para o Pronto 
Socorro de Jaboticabal que eu 
seria atendida mais rápido.

Mas tive a má sorte de chegar 
ao Pronto Socorro daqui e ser 
atendida por uma médica plan-
tonista que me atendeu com 
um descaso muito grande, e me 
disse: “puxa vida, a senhora dei-
xou de fazer uma cirurgia que 
esperou para fazê-la um ano 
e pouco, e não o fez por causa 
de uma dorzinha”. A médica 
conforme consta na receita é 
Carolina Azeredo da Cunha – 
CRM/SP 148.898. Respondi: 
é porque não é em você! Estou 
com 70 e já passei por muitas 
dores, mas esta é a pior que já 
passei até hoje, só que estou 
suportando, e se fosse você não 
a suportaria. Em seguida pedi 
para ela fazer um Raio X, mas 
ela disse que não era o caso por-
que não afetou minha coluna 
porque eu estava mexendo com 
as pernas e mandou me aplicar 
uma injeção e um comprimido 
para tomar e mandaram de 
volta para casa. Moro sozinha, 
fi quei o restante do sábado e no 
domingo sem condição de fazer 
nada por causa da dor, estava só 
com aquele medicamento que 

foi ministrado no sábado. Na 
segunda-feira, passei muito mal, 
não conseguia me movimentar, 
mas me arrastando consegui, ir 
ao banheiro para tomar banho, 
coisa que não devia ter feito se 
soubesse o que eu tinha. Tro-
quei de roupa e liguei para uma 
amiga para me levar ao Pronto 
Socorro. Chegando lá, outra 
médica me atendeu da mesma 
forma, menos com o descaso 
da outra, mas disse que não 
era caso de Raio-X. “A senhora 
está movendo as pernas, o que 
machucou foi o musculo, é 
por isso que está dolorido”. 
A médica conforme a receita 
é Th asciana Duarte Meda – 
CRM 151.796. Mandou apli-
car outra injeção e de volta para 
casa. Fiquei aqui, na terça-feira 
pela manhã eu estava enlouque-
cendo de tanta dor. Novamente 
liguei para minha amiga, aí 
pediram ajuda dos bombeiros 
que vieram e me levaram para 
o Pronto Socorro. Ao chegar-
mos lá um rapaz que não sei 
se é médico ou enfermeiro me 
atendeu muito bem, foi atrás de 
recursos e rapidinho retornou 
com pedido de Raio-X e tomo-
grafi a, chamou o ortopedista e 
encaminhou o pedido de inter-
nação. 

Os exames comprovaram que 
tive uma grande lesão em uma 
vertebra na coluna. Permaneci 
internada por 4 dias no Hos-
pital Santa Isabel e fui muito 
bem assistida por todo corpo 
de enfermagem e pelo Dr. Mar-
cel, também recebi a visita do 
Dr. Ângelo. Agora essas duas 
médicas deveriam tratar as 
pessoas com mais amor, até me 
emociono em ver pessoas novas 

tão frias no tratamento com 
o seu semelhante. Estou aqui 
sozinha, não tenho fi lhos, não 
tenho marido, trabalho a noite, 
e vou fi car 4 meses sem traba-
lhar porque o médico me deu 
esse período de repouso abso-
luto, usando esse colete, que 
foi dado pelo Pronto Socorro, 
isso aqui não é brincadeira, me 
deram também medicamentos 
e fraldas, foram às únicas coi-
sas que fi zeram por mim. Mas 
como disse, moro sozinha e não 
tenho condição de fazer nada, 
veja a situação da pia da cozi-
nha lotada de louças, não posso 
fi car muito tempo na mesma 
posição. 

Perguntamos se o Pronto 
Socorro, Prefeitura ou a Secre-
taria de Saúde enviou alguém 
para cuidar dela – a resposta foi 
não. Até agora ninguém sequer 
ligou para saber se morri ou se 
deixei de morrer!

 Perguntamos também como 
ia viver, já que ela disse que 
trabalhava a noite cuidando de 
idosos – Para ser sincera não sei 
como vou fazer, porque tenho 
um benefício de um salário 
mínimo para água, luz telefone 
e outras despesas, é tenebroso, 
são 4 meses que terei que fi car 
aqui nesta situação, acho que 
a Prefeitura não sabe do meu 
calvário. 

Procurei uma advogada na 
OAB, mas ela disse que não 
tenho direito a nada, machu-
cou fi ca machucado, acrescen-
tou que se eu receber alguma 
coisa em dinheiro terá que ser 
tirado do salário do motorista. 
Não vou prejudica-lo, ele deve 
ganhar muito pouco, estou pre-
judicada e não é por isso que 

vou prejudicar os outros.
Faço um apelo: que eles ins-

truam essas médicas para tratar 
bem as pessoas, não é porque 
elas atendem pessoas pobres 
que devem trata-las como fos-
semos uma coisa qualquer, da 
maneira como fui tratada, me 
senti como se não fosse nada, 
acho que elas deveriam tratar a 
gente com mais amor, não digo 
que elas alisem ninguém, tam-
bém não gosto de melado, mas 
que cuidem da gente, que nos 
ouçam que nem isso elas fazem. 

Outro apelo: o Dr. Waldir 
ortopedista do Posto de Saúde, 
após analisar meu caso disse 
que não posso fazer movimento 
nenhum durante esses 4 meses, 
é repouso absoluto, e se eu 
não o fi zer fi carei paraplégica 
– pausa... Choro. Por isso eu 
não esperava, não imaginei que 
fosse assim tão grave, sempre 
trabalhei, e agora me vejo numa 
situação dessas, sinceramente 
não sei como serão esses 4 a 5 
meses, não tenho condição de 
pagar uma pessoa para cuidar 
de mim, e na casa dos outros 
não posso fi car”.

OUTRO LADO

Vita Martins de Oliveira rece-
beu nossa reportagem em sua 
casa na sexta-feira, 17, no perí-
odo da manhã. No mesmo dia 
tentamos contato com a secre-
taria da saúde e fomos infor-
mados que a chefe de gabinete 
estava em férias e a secretária 
em reunião. 

Deixamos nossos números de 
telefones, mas até a conclusão 
desta edição não obtivemos 
quaisquer respostas. 

tes e de crianças até 2 anos de 
idade. Realizam ainda, o moni-
toramento das medicações e 
orientações de saúde em geral, 
sob a supervisão do gestor local 
do SUS/Secretaria Municipal 
de Saúde. Com salário de R$ 
747 por mês, cada um, 13 deles 
estão sem fazer absolutamente 

nada, sendo 7 no CIAF IV 
(Centro Integrado de Apoio 
a Família), localizado na Rua 
Djalma Aleixo de Souza, nº. 
499 - COHAB II - Telefone: 
(16) 3204-1183, e 6 no CIAF 
VI, localizado na Rua Jornalista 
Cláudio Luiz Berchieri, s/n - 
Santa Mônica Telefone: (16) 

3203-6172. 
Segundo informações, esses 

importantes profi ssionais per-
manecem o dia inteiro sentados 
nos fundos daquelas unidades 
de saúde, porque falta médico 
para orientá-los.

HORÁRIO

Recebemos em nossa redação 
muitas reclamações, que den-
tistas e seus auxiliares da rede 
pública não estariam cumprindo 
horário de trabalho, o que con-
traria o TAC (Termo de Ajus-
tamento de Conduta), assinado 
entre a Prefeitura e a promoto-
ria. 

Foto Ilustrativa
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E/D - Mauro,  Emerson, Baccarin e Pepa

Aconteceu no dia 11 de agosto 
de 2012, o primeiro debate 
entre os candidatos a prefeito 
de Jaboticabal, uma realização 
do OAB com apoio da CDL e 
ACIAJA e transmitido ao vivo 
pela Rádio “Vida Nova”.

Dos 5 candidatos, apenas 4 

Candidatos a prefeito 
debatem na OAB

candidatos compareceram – 
Baccarin (PT), Prof. Emerson 
(PSB), Pepa Servidone (PSD) 
e Dr. Mauro Cenço (PDT), o 
candidato Raul Girio (PSDB), 
não esteve presente nem justifi -
cou sua ausência. O que foi uma 
pena, talvez com a presença dele 

as discussões pudessem ter sido 
mais acirradas, já que ele repre-
senta a situação.

No geral, os 4 candidatos 
mantiveram posicionamentos 
equânimes dentro daquilo do 
nível de conhecimento de cada 
um.

Sob a administração do atual 
prefeito de Taiaçu, Antônio 
Rodrigues Caldeira (PTB) 
- foto, o IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica), praticamente dobrou. 
Quando Caldeira assumiu o 
Executivo Taiuvense em 2009, 
o IDEB em 2007 era de 4,7, e 
no seu primeiro ano de governo 
saltou para 6,6, e em 2011, 
atingiu o pico de 8,2 pontos, o 

Sob Caldeira, IDEB 
quase dobrou em 
Taiaçu!

segundo maior do Brasil. 

NO ESTADO

São Paulo alcançou o índice 
geral de 5,4 pontos, o 3º colo-
cado, perdendo para Minas 
Gerais com 6,0 e Santa Cata-
rina 5,4 pontos. Na região de 
Ribeirão Preto, Taiaçu alcançou 
o melhor e o maior índice. Veja 
abaixo alguns exemplos.

Segundo a vice-diretora Cris-
tina Silva Dezem da Escola 
Wilson Gonçalves de Taiaçu, 
a boa nota foi obtida pelo foco 
no português. “Estamos a três 
anos reforçando a questão de 
ler e escrever”, disse ela ao Jor-
nal Folha de S.Paulo – caderno 
Ribeirão de quarta-feira, 15 de 
agosto de 2012.

Parabéns prefeito Caldeira e 
toda sua equipe que contou com 
a importante participação do 
seu ex-chefe de gabinete Fran-
cisco Clapis, o Kiko.

O QUE É O IDEB

É o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica, 
é um indicador objetivo para 
verifi car o cumprimento das 
metas fi xadas no  PDE (Plano 

de Desenvolvimento da Edu-
cação), do MEC (Ministério 
da Educação). Com ele, o Bra-
sil busca alcançar médias de 
aprendizado semelhantes às de 
países mais desenvolvidos. O 
IDEB se expressa em valores de 
zero a 10. Foi lançado em 2007 
e é calculado pelo INEP (Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira). Relaciona informa-
ções sobre rendimento escolar 
(aprovação) com o aprendi-
zado (profi ciência) em exames 
padronizados - a Prova Brasil e 
o SAEB (Sistema de Avaliação 
da Educação Básica) - este já 
aplicado a cada dois anos desde 
1990 e que avalia alunos da 4ª 
e da 8ª séries do 1º grau e da 
3ª série do 2º grau, em Língua 
Portuguesa e Matemática.

José Fernando Stigliano

Grande parte da ordem rei-
nante no mundo não é efeito do 
governo.  Tem origens nos prin-
cípios da Sociedade e na natu-
ral constituição do Homem.  
Existiu antes de existir governo, 
e subsistirá se o governo desa-
parecer.  A mútua dependência 
e o jogo de interesses recípro-
cos, entre os Homens e entre as 
Comunidades civilizadas, criam 
essa grande cadeia de conexão 
que os liga...No fi m, a Socie-
dade realiza por si mesma quase 
tudo que é função do governo. 
(Tom Paine, Os Direitos do 
Homem).  Quem isto escreve, 
com tanta coragem e simplici-
dade? O bravo Tom Paine, pro-
tagonista de duas revoluções; o 
Voltaire norte americano, a voz 
inglesa do audacioso Século das 
Luzes.

Quando o poder econômico 
passou das mãos da aristo-
cracia ociosa para a diligente 
classe média, com ruptura de 
todos os costumes e repúdio 
das velhas superstições, o indi-
víduo encontrou-se mais livre 
do que nunca.  Desde o começo 
da história o indivíduo sempre 

A Religião da Liberdade 
viveu a contragosto dentro das 
restrições sociais; o seu natural 
barbarismo via em cada lei um 
atentado.  “As leis, proclamava 
Rosseau, sempre são úteis para 
os que possuem bens e nocivas 
para os demais. As leis agravam 
a carga dos fracos para acres-
centar poder aos fortes. Foram 
as leis que destruíram a liber-
dade natural, que perpetuaram 
a propriedade e a desigualdade, 
que transformaram a usurpa-
ção em Direito.  São elas que 
condenam os que ainda não 
nasceram à escravidão e à misé-
ria...Todos os Homens foram 
criados livres e por toda parte 
estão hoje escravos.”  O notável 
é como esta fome de Liberdade 
impregnou a Ideologia da classe 
média, a ponto de gerar a mais 
simples e atraente de todas 
as fi losofi as – o Anarquismo .  
Se a Liberdade era boa para a 
Indústria e o Comércio, tinha 
também de o ser para a Política 
e a Moral. Nada mais inútil 
que a Lei, se todas as Leis fos-
sem suprimidas a Humanidade 
progrediria rapidamente em 
Cultura e Caráter.  Nieztsche, 
protestando, desenvolve suas 
ideias na doutrina do Eu e Sua 
Propriedade: “Em qualquer 

parte (diz Zaratustra) ainda 
haverá Povos..mas aqui só há 
Estados...O Estado é o mais 
frio de todos os monstros.  E 
mente friamente: e esta men-
tira sai de sua boca:  “Eu, o 
Estado, sou o Povo”. É mentira! 
Criadores eram os que criaram 
os Povos e assim serviram à 
Vida.  Mas não destruidores os 
que enganam as Massas, apeli-
dando-as de Estado...O Estado 
mente em todas as línguas do 
Bem e do Mal;  tudo quanto ele 
diz é mentira...Onde o Estado 
cessa, surge o Homem.

Entre os Primitivos Cristãos 
o emprego da força era formal-
mente negado, e os primeiros 
grupos de Iniciadores viveram 
em perfeita Paz Fraternal.  Na 
Revolução Francesa, Marat e 
Babeuf proclamaram a aurora 
da liberdade e o crepúsculo 
do Estado.  Tolstoi defi niu o 
governo como a “Associação 
dos proprietários para a pro-
teção dos seus bens contra os 
que nada possuem.” E Th oreau, 
levou ao extremo: “O melhor 
governo é o que não governa. 
E será este governo que os 
Homens terão quando estive-
rem preparados para ele”.

Inspirado em texto de Will Durant
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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

Aniversariantes do Mês Coligação Política

Tim Ziviani e seu fi lho Junior.
Parabéns e muitas felicidades

Paula Waitemann.
Parabéns e felicidades


