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Em 2 anos COMED faturou 
mais de R$ 4,5 milhões

Jaboticabal aprova organização do InterUnesp. 
A resposta será publicada na próxima edição.
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Posse de prefeito, vice e vereadores

E/D – atrás: Obras Vergílio Greggio, o vice Dr. Aloísio, o prefeito Raul Girio, Edu-
cação Cesar Roberto Esper, Governo Serginho Ramos, Saúde Dr. Carlos Alberto 
Navarro, Fazenda Elivaine Almeida Silva e Administração Cesar Renato Poletti.

E/D na frente: Assistência Social Eliete Travaini Lopes, EMURJA Ruchele Mar-
chiori Coan, Planejamento André Kiyoshi Nozaki, Agricultura Sérgio de Souza 
Nakagi, Indústria e Comercio Valdemir Lutti, SEPREM Luiz Carlos Laurindo, 
SAAEJ José Augusto Fagundes Gouvêa e Jurídico Mirela Ficher Senô. 

Novo prefeito de Jaboticabal Raul Girio discursa sob observação de Don Fernando

Ex-prefeito, Hori e sua mulher Adriana, deixam a Prefeitura sob aplausos  e choro. Don Fernando abençôa Hori, Raul, Aloísio e suas respectivas mulheres e Wilsinho.

Vice prefeito Dr. Aloísio e sua mulher Silvia

E/D atrás os vereadores: Serginho Ramos (PPS), Junior De Vitto (PP), Roberto Raymundo 
(PSC) e Vitório (PMDB). E/D na frente: Wilsinho Locutor (PV), Andréia (PSDB), Amaral 
(PV), Edu Fenerich (PPS), Rubinho Gama (PTB),  Carlota (PT), Jan Nicolau (PP), João 
Roberto (PT) e Carmo (PV).
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Em entrevista numa rádio local 
no dia 03 de janeiro de 2013, o 
prefeito Raul Girio foi categó-
rico em suas explanações. Na 
nossa modesta opinião, Girio 
destacou os principais proble-
mas que atingem diretamente a 
população e se comprometeu a 
solucioná-los num curto espaço 
de tempo. Dentre eles, limpeza 
da cidade, limpeza e alarga-
mento do córrego Cerradinho, 
sincronização de semáforos na 
Avenida Carlos Berchieri, e foi 
enfático ao falar da saúde que é 
sua maior preocupação. 

Disse o prefeito, que os médi-
cos especialistas que se licencia-

Deixem o homem 
trabalhar

ram após a greve ocorrida em 
agosto de 2011 (leia matéria 
completa na edição 125), retor-
narão ao trabalho, e ainda, 3 
profi ssionais serão contratados 
pela secretaria da saúde coman-
dada pelo experiente médico 
e funcionário de carreira Dr. 
Navarro, que tem como chefe 
de gabinete a enfermeira Renata 
Assirati que segundo consta é 
uma técnica de extrema compe-
tência. 

Girio disse ainda, que não 
haverá carnaval de rua, a festa 
de Momo será no recinto de 
eventos “Cora Coralina”.  

O ex-prefeito de Jaboticabal 
José Carlos Hori (PPS), teve 
a sua disposição em 8 anos de 
governo R$ 1.109.116.969,00 
bilhão para administrar o 
município assim distribuído: 
em 2005 R$ 77.901 milhões – 
2006 R$ 84.504 milhões – 2007 
R$ 98.658 milhões – 2008 R$ 

Hori administrou mais de 
R$ 1,1 bilhão em 8 anos

123.002.126 milhões – 2009 R$ 
162.972.883 milhões – 2010 R$ 
183.296.432 milhões – 2011 R$ 
187.628.143 milhões e em 2012 
R$ 191.154.385 milhões.

Já para o ano de 2013 o prefeito 
Raul Girio (PSDB), terá um 
orçamento de R$ 205.828.447 
milhões. 

RESTOS A PAGAR

Não há informações ofi ciais, 
mas o Jornal Fonte apurou que 
o montante poderá ultrapassar 
R$ 5 milhões. Segundo apu-
rado, boa parte de fornecedores 
não recebem o que lhes é devido 
desde junho deste ano.

FRB

Não tenho o número de licen-
ciamento de veículos em Jabo-
ticabal, mas não há duvida que, 
assim como em todo pais, foi 
um número muito grande. Isso 
tem se repetido ano a ano e, de 
longe, o número de veículos que 
saem de circulação é infi nita-
mente menor. Resultado disso é 
que o transito está cada vez pior.

O centro comercial não tem 
se expandido, continua restrito 
às imediações da Av. Pintos e 
Rui Barbosa. Ao contrário, a 
concentração está aumentando: 
veja-se o entorno da Igreja de 
São Benedito, que, aliás, está 
muito bonito, com a igreja refor-
mada e lojas novas e modernas à 
sua volta.

Se de um lado a concentração 
de lojas e bancos facilita para 
o pedestre, por outro, a grande 
maioria de nós só se torna 
pedestre depois de sair de suas 
casas, motorizados, e encontrar 
um local para estacionar.

A área azul foi boa em alguma 
época, hoje é de muito pouca 
valia, pois ao contrário do 

Trânsito: O presente e o 
futuro

número de veículos, a quanti-
dade de vagas para estaciona-
mento vem diminuindo drasti-
camente, na proporção inversa 
do aumento de guias rebaixadas.

Várias lojas, farmácias, insti-
tuições fi nanceiras, tem criado 
seus próprios estacionamentos, 
em detrimento da maioria da 
população, o espaço para dentro 
da calçada é particular, mas a 
metragem de guias rebaixadas 
em espaço público nos tira o 
direito de estacionar, tira receita 
da Prefeitura, que deixa de arre-
cadar com a área azul, nos faz 
perder tempo atrás de estacio-
namento, diminui a velocidade 
de escoamento do tráfego e, 
entre outros dissabores, nos faz 
gastar mais combustível do que 
talvez necessitássemos, com 
consequente aumento da polui-
ção.

Temos ainda outras difi culda-
des.

Algumas grandes cidades já 
aplicam a “outorga onerosa”, ou 
seja, se algum projeto particular 
é desenvolvido e a sua existên-
cia traz impacto negativo para 
a população, entra em cena a 
outorga onerosa, que é o ressar-

cimento ao município de parte, 
pelo menos, dos transtornos que 
causou. Falo, nesse caso, de edi-
fícios, especialmente de escritó-
rios. No centro da cidade, tais 
empreendimentos trarão um 
transtorno enorme ao trânsito. 
É de se imaginar que um con-
junto com 100,150 escritórios e 
consultórios trarão um enorme 
fl uxo de veículos à região onde 
ele se instala.

Não sou contra a moderni-
dade, absolutamente, mas no 
meu entender, faltou visão de 
futuro à prefeitura municipal ao 
conceder o alvará de constru-
ção. Além de trazer transtornos 
a um trânsito já conturbado, 
perde-se a oportunidade de des-
centralizar as áreas de negócio, 
propiciando desenvolvimento 
de outras regiões da cidade que 
não estão saturadas.

Gostaria que fosse esclarecida 
a questão das guias rebaixadas 
e sugiro ao órgão público res-
ponsável que fi que atento às 
questões que podem determi-
nar o quanto Jaboticabal será 
uma cidade agradável de viver. 
E o trânsito certamente é uma 
dessas questões.

O 1º promotor de justiça de 
Jaboticabal Paulo Henrique de 
Oliveira Arantes, ajuizou em 
26 de novembro de 2012, Ação 
Civil Pública para adequa-
ção do edifício do Fórum para 
assegurar o livre e pleno acesso 
das pessoas com defi ciências e 
com mobilidade reduzida. Leia 
abaixo trechos do que disse o 
promotor na Ação Civil Pública.

“A notória existência de barrei-
ras arquitetônicas no prédio do 
Fórum local, quase instranspo-

Promotor ajuíza Ação para 
adequação do edifício do Fórum

nível às pessoas com defi ciência 
e mobilidade reduzida, houve a 
instauração do Inquérito Civil 
14.0308.0000426/2012-0, com 
o objetivo de implementar 
medidas capazes de assegurar 
o direito fundamental dessas 
pessoas à livre locomoção”. 
“Comunicado o Estado de São 
Paulo, o referido ente politico se 
manteve inerte”. “É certo que, 
há anos, a Administração do 
Geral do Fórum de Jaboticabal 
tem solicitado providências ao 

O vereador reeleito de Jabo-
ticabal Wilson Aparecido dos 
Santos, o Wilsinho Locutor 
(PV), assume pela segunda vez 
a presidência da Câmara Muni-
cipal para o biênio 2013 – 2014. 
Locutor foi presidente da casa 
de 2011 a 2012, lembrando 
que neste caso não se tratou 
de reeleição, já que uma nova 
legislatura, e, a reeleição é proi-
bida por lei aprovada na gestão 
do ex-presidente Mauro Cenço 
2009 – 2010.

NOVA COMPOSIÇÃO

A mesa diretora fi cou com-
posta por: presidente Wil-
sinho Locutor (PV), vice-
-presidente Jan Nicolau (PP), 
primeiro secretário professor 
João Roberto (PT) e segundo 
secretário Roberto Raymundo 
(PSC). 

QUEM VOTOU EM QUEM

Eleitores de Wilsinho: 
Andréa, Junior De Vitto, Edu 
Fenerich, Carmo Jorge, João 
Roberto, Amaral, Carlota, 
Roberto Raymundo, Serginho, 
Vitório e o próprio Wilsinho. 
O segundo mais votado foi 
Rubinho Gama que votou nele 
mesmo e mais o voto Jan Nico-
lau. Eleitores de Jan Nicolau: 
Junior De Vitto, Edu Fenerich, 
Jan Nicolau, João Roberto, 
Carlota, Roberto Raymundo 
e Rubinho Gama.  A segunda 
mais votada foi Andréa que 

Wilsinho é eleito 
presidente da 
Câmara

votou nela mesma e contou com 
Carmo Jorge, Amaral, Serginho, 
Vitório e Wilsinho.

Os eleitores de João Roberto: 
Andréa, Junior De Vitto, Edu 
Fenerich, Carmo Jorge, Jan 
Nicolau, João Roberto, Amaral, 
Carlota, Roberto Raymundo 
e Rubinho Gama e Wilsinho. 
Andréa também disputou o 
cargo de 1ª secretária, mas teve 
apenas 2 votos dos vereadores 
Serginho e Vitório. Os elei-
tores de Roberto Raymundo: 
Junior De Vitto, Edu Fene-
rich, Carmo Jorge, Jan Nicolau, 
João Roberto, Amaral, Carlota, 
Roberto Raymundo, Rubinho 
Gama, Serginho e Wilsinho. O 
segundo mais votado foi Vitó-
rio que votou em si mesmo e o 
mais o voto de Andréa. 

SURPRESA

Na página do Jornal Fonte 
no Facebook http://www.face-
book.com/jfonte.fonte - dis-
semos que a nova Mesa seria 
formada por Wilsinho, Andréa, 
João Roberto e Vitório. Erra-
mos 50%, porque sequer tínha-
mos a ideia do interesse de Jan 
Nicolau e o novato Roberto 
Raymundo em participarem 
da direção. Porém, na política a 
surpresa deve ser sempre espe-
rada. Vamos torcer para que 
todos sejam legisladores e fi sca-
lizadores efi cientes e trabalhem 
sempre em prol da população, 
em especial para os mais caren-
tes. 

Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, objetivando a 
reforma do prédio e a adequa-
ção das instalações forenses as 
necessidade das pessoas com 
defi ciência”. “Registre-se que 
a Ordem dos Advogados dom 
Brasil, 6ª subseção, por intermé-
dio do seu presidente, expressou 
essa necessidade”. “A última 
informação obtida no âmbito 
da investigação civil dá conta 
que não há previsão de início 
das obras”. 
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   O legado de Hori para s
Quem leu os jornais sema-

nários de Jaboticabal em suas 
edições especiais natalinas, 
pôde observar a massifi cação de 
matérias propagandas enalte-
cendo a administração de 8 anos 
de governo do ex-prefeito José 
Carlos Hori (PPS). Não sere-
mos justos se não concordarmos 
com parte delas, mas seriamos 
injustos se não mostrássemos o 
outro lado sem qualquer preten-
são de sermos os donos da ver-
dade, mas “contra fatos não há 
argumentos”. Partindo do prin-
cipio que o legado deixado pelo 
ex-prefeito para o atual que foi 
seu vice por 4 anos, é em muitos 
aspectos a chamada “herança 
maldita”, mas que pode se trans-
formar em “herança bendita”. 

OBRAS

A canalização do córrego 
Jaboticabal foi uma importante 
obra que resolveu o problema 
das enchentes principalmente 
no bairro da Ponte Seca. Para 
isso 8 pontes foram demolidas e 
reconstruídas, o custo total bei-
rou os R$ 15 milhões. Outras 2 
novas pontes foram construídas 
na Avenida Carlos Berchieri ao 
custo aproximado de R$ 900 
mil, mas que até hoje se discute 
a prioridade desse investimento, 
até porque o trânsito no local 
piorou pelo número excessivo 
de semáforos dessincronizados 
e as difi culdades de retorno do 
motorista que vem da rodovia 
“Brigadeiro Faria Lima” para 
o centro da cidade. O depar-
tamento de trânsito necessita 
urgentemente de alguém com 
formação na área.

O prefeito Raul Girio disse 
que os semáforos são de empre-
sas diferentes, portanto a sin-
cronização é quase impossível, 
mas que está contratando um 
especialista de trânsito da 
Universidade São Carlos para 
ajuda-lo a resolver essa situa-
ção, que ele chamou de onda 
verde, bem como do trânsito 
em geral.

ETE 

A conclusão da ETE (Esta-
ção de Tratamento de Esgoto) 
representou para Jaboticabal 
um grande avanço para o meio 
ambiente. Em contrapartida, as 
contas de água para os consu-
midores tiveram um acréscimo 
de 100%. E, até quem não tem 
esgoto tratado como é o caso 
dos moradores do Distrito de 
Luzitânia pagam por ele.

CRECHES

Em março de 2012, o ex-

-prefeito José Carlos Hori 
(PPS), inaugurou a maior cre-
che de Jaboticabal – a Armando 
Lerro no Jardim Paulista para 
350 crianças. Mas o défi cit de 
vagas ainda é grande, aproxi-
madamente 800 crianças estão 
fora das creches, o que motivou 
o promotor de justiça Paulo 
Henrique de Oliveira Arantes, 
a ajuizar uma execução junto 
à Vara da Infância e Juventude 
em junho de 2012, para obrigar 
a Prefeitura a cumprir o TCAC 
(Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta), sob 
pena de pagamento de multa 
de R$ 500 por criança. Acesse 
http://www.jfonte.com.br e leia 
a matéria completa na edição 
141 de 10 de julho de 2012.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Cerca de 800 quarteirões 
foram recapeados, segundo 
dados da secretaria de obras, no 
entanto, em boa parte deles foi 
usada massa asfáltica de baixa 
qualidade a chamada “borra 
de café”, o que provocou o faz 
e refaz e causou muita descon-
fi ança da população.

REFORMAS

Muitos prédios públicos foram 
reformados, escolas, creches, 
CIAF’s, Quadra Poli Esportiva 
do bairro Ponte Seca e outros, 
mas com raríssimas exceções 
todas essas reformas carecem de 
novas reformas.

OBRAS INACABADAS

O complexo esportivo Jardim 
Paulista, que foi licitado em 
2008, por R$ 879.176,66 mil, 
cuja empresa ganhadora da 
licitação foi a Construção Civil 
Vidotti & Benincasa Engenha-
ria Ltda., que abandonou a obra 
sem conclui-la. Essa edifi cação 
já custou aos cofres públicos 
mais de R$ 2 milhões, e não 
tem previsão para ser entregue 
a população. A nova placa fala 
em 6 meses.

MERCADO MUNICIPAL

Em janeiro de 2011, foi ini-
ciada a reforma do Mercado 
Municipal com proposta de 
revitalização do prédio para 
transformá-lo em ponto de 
encontro de jaboticabalenses e 
visitantes. O custo da reforma 
seria de aproximadamente R$ 
580 mil, sendo R$ 300 mil do 
Estado e R$ 280 mil da Prefei-
tura, o prazo de entrega da obra 
era de 6 meses. Exatamente 2 
anos se passaram e o Mercadão 
não passa de escombros, já que 

a “revitalização” está parada. O 
montante gasto até agora é de 
mais R$ 1 milhão, porque o 
governo estadual liberou mais 
R$ 500 mil. 

O prefeito Raul Girio disse 
que reiniciará as obras de 
reforma do mercadão em feve-
reiro de 2012, e vai concluí-las 
em tempo recorde.

ESCOLA DE TEMPO INTE-
GRAL

Em agosto de 2011, teve ini-
cio as obras de infraestrutura 
para a construção da escola em 
período integral, na Sanbra, 
mas nem isso foi concluído. 
Entre os governos estadual e 
federal o ex-prefeito José Carlos 
Hori (PPS) conseguiu R$ 3,7 
milhões para a construção da 
escola que deveria atender cerca 
de mil alunos, do berçário ao 9º 
ano. Segundo o projeto, o cam-
pus será arborizado, com anfi te-
atro, Escola de Arte, biblioteca, 
teatro, quadras poliesportivas e 
pista de atletismo. A estrutura 
também fi cará aberta à popu-
lação para atividades recreativas 
aos fi nais de semana. O então 
prefeito disse na época: “Este é 
o maior projeto na área da edu-
cação da região. Oferecerá aulas 
em tempo integral e contará 
com ofi cinas, aulas de teatro e 
música. É um grande desafi o 
e, com toda certeza, um motivo 
de orgulho para Jaboticabal”, e 
conclui: “é um exemplo de como 
unir forças só traz benefícios à 
cidade. O que importa não são 
os partidos, mas sim os bene-
fícios que trazem para nossa 
cidade”. 

CRECHE PRÓ-INFÂNCIA

Orçada em R$ 1,25 milhão, 
a Creche Pró-infância que está 
sendo construída na Sanbra, 
cuja obra foi iniciada em 23 de 
fevereiro de 2012 com previsão 
de entrega em 18 de novembro 
de 2012, ainda capenga, mas os 
trabalhos continuam. 

UPA

A UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento 24 horas), que 
está sendo construída na Rua 
Sete de Setembro, e teve início 
em 24 de novembro de 2010 
e deveria ter sido concluída 
em 24 de maio de 2011, a um 
custo total de R$ 1.442.829,93 
milhão, com verba do governo 
federal de R$ 1,4 milhão, 
Emenda do ex-deputado Dr. 
Nechar e cuja concorrência lici-
tatória 01/2010, foi ganha pela 
empresa Sparton – Construções 
e Incorporações Imobiliárias 

Ltda., EPP. - após 18 meses 
de atraso não há previsão de 
entrega dessa importante uni-
dade de saúde a população. 

CONCHA ACÚSTICA

Em 24 de março de 2011, a 
Prefeitura anunciou a revitali-
zação da Concha Acústica fi ca 
localizada na Avenida Carlos 
Berchieri e foi um marco da 
cultura jaboticabalense. O prazo 
para a conclusão da revitali-
zação que signifi ca revigorar, 
reviver, revivifi car, revivescer era 
de 8 meses ao custo de R$ 800 
mil. De lá para cá já se passaram 
21 meses e praticamente nada 
foi revitalizado. No dia anúncio 
disse o ex-prefeito Hori: “Prezo 
muito por ambientes culturais. 
A Concha tem um lugar muito 
especial no coração do jabotica-
balense. Tê-la de volta traz uma 
alegria enorme. Quero propor-
cionar momentos que a popula-
ção usufrua e reviva essa época 
de ouro na nossa história”. 

RODOANEL 

Um projeto audacioso e 
importante para Jaboticabal, 
mas que se encontra paralisado 
e gerou denúncias contra o ex-
-secretário de negócios jurídicos 
Elias de Souza Bahia que teria 
se utilizado e informações pri-
vilegiadas para adquirir um ter-
reno por onde passará o rodoa-
nel juntamente com seus sócios. 
Bahia negou, mas afi rmou que 
tinha conhecimento do traçado 
da obra. Acesse http://www.
jfonte.com.br e leia a matéria na 
edição 128 de 13 de outubro de 
2011, e nas subsequentes.

CENTRO DE EVENTOS

A obra do Centro de Even-
tos e recuperação da quadra 
do CIAF I (Centro Integrado 
de Atendimento a Família) no 
Bairro Santa Tereza, que teve 
início em18/05, e deveria ter 
sido concluída em 18/09/2010 
pela Construtora JNP, ao 
custo de R$ 283.986,67 mil, se 
encontra abandonada. Matéria 
publicada na edição 115 de 23 
de dezembro de 2010.

Em 21 de maio de 2012, a 
obra foi reiniciada e o término 
deveria ocorrer em 24 de agosto 
de 2012, mas continua parali-
sada. O custo estimado dessa 
nova etapa é de R$ 258 mil. 

INAUGURAÇÕES

Ao apagar das luzes, Hori 
inaugurou obras inacabadas e 
até fotografi as de prefeitos e ex-
-prefeitos, alguns já faleceram, 

faz tempo. Mas na política tudo 
é válido para dividendos futuros. 
“Sempre disse que trabalha-
ria até o dia 31 de dezembro. 
Tenho a alegria de entregar 
obras fantásticas, que mar-
cam todo o desenvolvimento 
dos últimos oito anos, como 
a FATEC e o Distrito Indus-
trial, já com várias empresas 
em construção”, comemora o 
prefeito. 

O prédio onde funcionará a 
FATEC (salas de aula), ainda 
não previsão para receber os 
cerca de 500 alunos. 

O laboratório está funciona-
mento precariamente, o sistema 
de iluminação é o conhecido 
gato. 

O Distrito Industrial por 
enquanto conta apenas com 
alguns barracões em construção. 
Veja abaixo a agenda de inaugu-
rações a partir do dia 21 a 31de 
dezembro de 2012. 

Galeria de Ex-Prefeitos
Local: Salão Nobre - Prefei-

tura Municipal 
Data: 21 de dezembro de 2012
Horário: 8h30

Praça Dr. José Paulo Lacativa
Local: Av. Gil Ramos de Car-

valho - Loteamento Monterrey 
II

Data: 22 de dezembro de 2012
Horário: 9h

Sede própria do SEPREM
Local: Av. Treze de Maio, 530 

– Centro
Data: 24 de dezembro de 2012
Horário: 9h

Distrito Industrial “José Apa-
recido Tomé” 

Local: Rodovia Brigadeiro 
Faria Lima (SP 326) Entre dois 
trevos de acesso à Jaboticabal 
(trevo da Rua Comendador 
João Maricato e trevo de Monte 
Alto)

Data: 28 de dezembro de 2012
Horário: 9h

Sede e Laboratórios da 
FATEC

Local: Av. Eduardo Zam-
bianch 31- Vila Industrial

Data: 28 de dezembro de 2012
Horário: 16h30

Dispositivo de acesso Ginásio 
de Esportes

Local: Entre as ruas Rui Bar-
bosa e Euclides da Cunha

Data: 31 de dezembro de 2012
Horário: 9h

Réveillon no Lago
Local: Lago Municipal
Data: 31 de dezembro de 2012
Horário: 23h
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a seu sucessor Raul Girio

Complexo esportivo Jardim PaulistaCórrego Jaboticabal Estação de Tratamento de Esgoto

Creche Pró-Infância

Centro de Eventos

Laboratório da FATEC Prédio de salas de aula da FATEC (visto por trás) Distrito Industrial

UPA Concha Acústica

Mercado Municipal Escola de Tempo Integral

A Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal, através da Secre-
taria da Indústria e Comércio, 
anunciou a instalação de uma 
multinacional na cidade, que irá 
gerar centenas de novos empre-
gos diretos e indiretos. Jaboti-
cabal (SP) foi escolhida para 
acolher a primeira indústria 
da Koike Aronson na América 
Latina. 

O prefeito José Carlos Hori, 
o prefeito eleito Raul Girio e 

o Vice-Presidente Mundial da 
Koike, Stephen R. Morris, par-
ticipam da cerimônia. 

A nova fábrica deve entrar em 
operação no fi nal de 2014. As 
contratações já começaram.

Em entrevista coletiva no Paço 
Municipal, Stephen R. Mor-
ris deu detalhes da construção 
e instalação da nova planta. 
Serão investidos cerca de R$ 30 
milhões na construção de uma 
nova fábrica, de 16 mil metros 

quadrados, ao lado do Aero-
porto Municipal. De imediato, 
já foram contratados mais de 60 
funcionários, que irão trabalhar 
provisoriamente no antigo gal-
pão da Biondi. “Já vamos iniciar 
a construção da nova planta, 
que irá gerar cerca de mil novos 
empregos diretos e indiretos”, 
informa Stephen. O Presidente 
explicou, ainda, a tendência dos 
próximos anos. 

“Este mercado está crescendo 

no mundo e não será diferente 
aqui no Brasil. Jaboticabal 
foi escolhida para ser a nossa 
segunda planta do mundo a 
fabricar posicionadores peças 
importantes em qualquer 
grande indústria. E vamos 
exportar para o mundo inteiro. 
Nota meta é interagir com a 
sociedade, investir em mão de 
obra e crescer. Estamos orgu-
lhosos por trazer nossa empresa 
para Jaboticabal”, fi naliza.

KOIKE ARONSON  

A indústria japonesa foi criada 
em 1918, em Tóquio. Fornece 
ao mercado soluções avançadas 
para corte, máquinas portáteis 
para corte e solda, posicionado-
res e aparatos de gás, tais como 
reguladores, maçaricos manuais, 
bicos de 3 sedes. Possui matriz 
em Tóquio e empresas do grupo 
na Alemanha, Índia, Holanda, 
China, Coreia e Estados Unidos.

Em 2014 a Multinacional Koike se instalará em Jaboticabal
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A COMED – Corpo Médico 
Ltda., prestadora de serviços 
médicos para o Pronto Atendi-
mento – antigo Pronto Socorro 
de Jaboticabal, recebeu dos 
cofres públicos R$ 4.647.578,80 
milhões no período de dezem-
bro de 2010 a novembro de 
2012, segundo informações ofi -
ciais concedidas pela secretaria 
municipal da saúde a pedido 
do Jornal Fonte com base na lei 
1252/2011 – Acesso a Infor-
mação Pública. As informações 
estão incompletas faltou dados 
como a quantidade de médicos 
que compareceram diariamente 

Em 2 anos COMED 
faturou mais de 
R$ 4,5 milhões

aos plantões, horário de entrada, 
cartão de ponto e planilhas de 
comparecimento de desses pro-
fi ssionais ao trabalho, dentre 
outros. 

Novamente solicitamos as 
informações completas para 
publicá-las na próxima edição.

O contrato com a COMED 
que era de R$ 2,2 milhões 
por ano, foi aditado para R$ 
2.475.193,33 milhões, por con-
siderar segundo a Prefeitura, 
que a contratada vem realizando 
os serviços com zelo e efi ciência, 
atendendo plenamente aos inte-
resses da administração.

A Câmara Municipal de Jabo-
ticabal, sob a presidência de 
Wilsinho Locutor e nome de 
todos seus pares, gestão 2009 

Devolução antecipada

Texto baseado em refl exões de 
Nélida Piñon, Frei Beto e Fer-
nando Stigliano. 

Apesar de já estarmos em 
Janeiro, Dezembro é voraz. 
Somos vítimas do seu falso 
esplendor. Este mês não nos 
engana. Alimenta-se da nossa 
fome e das ilusões coletivas. 
Assim, quando o Fim de Ano 
se aproxima, devemos preparar 
o coração e o estômago para as 
festividades. Celebramos como 
se estivéssemos talhados para 
acumular na memória festejos, 
instantes ricos, mas breves.

Na esperança, então, nos des-
ligamos na rotina da fartura. 
Aliás, já a partir do Carna-
val, sem considerar os idos de 

Refl exão – Novo Tempo...
Março, contestamos que o ano 
entrante seja portador de fra-
cassos, e que as asas da ilusão 
deixem de voar. 

Na corrida contra o relógio, 
que nos envelhece, e deixa-nos 
com os nervos à fl or da pele, 
apostamos nos Sonhos, supor-
tamos as badaladas do relógio 
prestes a expor as emoções do 
Mundo. E tudo para anunciar 
que o Novo Ano nos traga um 
prato de lentilhas, moedas de 
ouro, um teto, a fruta advinda 
da árvore do paraíso, uma Vida 
duradoura, um Amor que deses-
tabilize a Rotação da Terra.

Ambição esta que não basta. 
É importante atendermos ao 
impulso da sorte e da obrigação 

de sermos felizes. Saboreamos 
assim, às pressas, as doze uvas da 
sorte e bebo o CHAMPAGNE 
da taça de cristal. Esquecidos 
de agradecer à Vida as solicita-
ções atendidas no ano vencido. 
Como a saúde, os dentes fortes, 
o paladar apurado, às oito horas 
de sono, a respiração que não 
teme a súbita Morte. 

Feliz Ano Novo aos que 
acordarem sem a ressaca da 
culpa, Plenos de Vida na qual 
a Paixão sobrepuja a Omissão 
e o Encanto tece luzes onde a 
Amargura costuma bordar teias 
de aranha...

Ano - Novo a todos que des-
pertam hoje ao som de preces e 
agradecem o tido e não havido, 

maravilhados pelo Dom da 
Vida...

Novo Ano a quem se recusa 
a ser tão velho que ambiciona 
tudo novo: corpo, carro e amor: 
viver é graça a quem acaricia 
suas rugas e trata seus limites 
como cerca fl orida de choupana 
montanhês.

Feliz Ano- Novo aos órfãos 
de Deus e de esperanças, e aos 
mendigos com vergonha de 
pedir; aos cavaleiros da noite e 
às damas que jamais provaram 
do leite que carregam em seus 
seios.Felizes sejam também 
as mulheres que se matam de 
Amor, e de Dor por quem não 
merece, e que, no espelho, se 
descobrem tão belas por fora 

quanto o sabem por dentro. 
Feliz Ano - Novo para quem 

coleciona projetos irrealizáveis, 
faz de suas mãos arado e, com o 
próprio sangue, rega as semen-
tes que cultiva.

Conceda-nos Deus a bênção 
de tantos dons, livres de políti-
cos que constroem para si o céu 
na Terra com a matéria-prima 
do inferno coletivo.

Mencionamos ainda que a 
melancólica ilusão do cotidiano 
faz falta. E que, à meia – noite, 
convém que tenhamos incor-
porado as uvas ao repertório 
dos Bons Sentimentos, a fi m 
de afugentar os Maus Pressen-
timentos. E desejar a todos Um 
Ano que valha o esforço Viver. 

– 2012, conforme ofício 023 
devolveu as pressas no dia 28 
de dezembro de 2012, para a 
Prefeitura R$ 850 mil, para 

pagamento de dividas atrasadas 
com serviços prestados pelo o 
Hospital Santa Isabel.

O novo reitor da Unesp (Uni-
versidade Estadual Paulista), 
Julio Cezar Durigan, e a nova 
vice-reitora, Marilza Vieira 
Cunha Rudge, tomam posse 
no dia 11 de janeiro de 2013. A 
cerimônia será no Memorial da 
América Latina, com início às 
10 horas.

 Durigan e Marilza foram 
nomeados pelo governador do 
Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, no dia 17 de outubro 
para um mandato de 4 anos, a 
partir de 15 de janeiro de 2013.

Novos reitor e vice da Unesp 
tomam posse dia 11 de janeiro

 A cerimônia contará com as 
presenças dos secretários de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecno-
logia, em exercício, Luiz Car-
los Quadrelli, e da Educação, 
Herman Voorwald. Julio Cezar 
Durigan receberá o cargo de 
reitor da Unesp de Herman 
Voorwald, que licenciou-se das 
funções em 2011 para assumir a 
pasta da Educação a convite do 
governador Geraldo Alckmin.

 Os nomes de Durigan e 
Marilza lideraram as listas trí-

Mandato de Durigan e Marilza será no período 2013-2016
plices encaminhadas ao gover-
nador após resultado de con-
sulta on line à comunidade para 
escolha do reitor e vice-reitor da 
Unesp, feita nos dias 17 a 20 de 
setembro. 

A chapa Excelência Institu-
cional, composta por Durigan 
e Marilza obteve 89,61% dos 
votos válidos, aplicada a propor-
cionalidade de 70%, 15% e 15%, 
respectivamente, para docentes, 
alunos e servidores técnicos-
-administrativos.

 Atualmente, Durigan é vice-

-reitor no exer-
cício da reito-
ria da Unesp 
e professor da 
Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias 
(FCAV), Câmpus de Jabotica-
bal. Marilza é a atual pró-rei-
tora de pós-graduação e profes-
sora da Faculdade de Medicina, 
Câmpus de Botucatu.

 O Memorial da América 
Latina fi ca à avenida Auro Soa-
res de Moura Andrade, 664, 
Barra Funda. A cerimônia será 

no auditório Simon Bolívar.
 A Rádio Unesp (http://www.

radio.unesp.br/) e a TV Unesp 
(http://www.tv.unesp.br/) farão 
a cobertura ao vivo do evento.

Assessoria de Comunicação 
e Imprensa da Unesp - (11) 
5627-0329/0330/0429/566 
- unesp.imprensa@reitoria.
unesp.br
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A Prefeitura de Maringá 
efetua vistoria em diver-
sas regiões da cidade para 
identifi car terrenos vazios 
que se encontram com 
mato alto que causa a sen-
sação de insegurança para 
os moradores vizinhos 
e facilita a proliferação 
de focos do mosquito da 
dengue e de outros inse-
tos, roedores e animais 
peçonhentos.

Os imóveis em mal 
estado de conservação são 
identifi cados por fotografi as e 
os seus proprietários são pena-
lizados com aplicação de multa 
a partir de R$ 318,00. 

O valor da multa pode ser 
aumentado proporcionalmente 
em relação ao tamanho do ter-
reno. A multa para imóveis de 
até 360m² é R$ 318; o valor 

Um exemplo a ser seguido

sobe para R$ 635 para terrenos 
de 361m² a 600m². 

Imóveis com 601m² a 1.000m² 
pagarão R$ 1.270 de multa 
e a partir de 1.001m² o valor 
aumenta para R$ 2.539 por fra-
ção de 1.000 metros quadrados.

Os donos de imóveis poderão 
ter um desconto de 50% no 

valor da multa se a limpeza 
for efetuada por conta pró-
pria dentro do prazo de 30 
dias.

Vencido esse prazo a 
roçada será feita pelas equi-
pes da Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos 
(Semusp). 

Nesse caso, além de pagar 
o valor integral da multa, 
o dono do imóvel ainda 
terá de arcar com uma 
taxa de R$ 0,58 por metro 
quadrado de roçada e, se 

houver necessidade de remoção 
de entulhos, haverá também 
custo por hora de trabalho das 
máquinas.

O prefeito Raul Girio disse 
que a secretaria de assistência 
social contratará entre 70 e 80 
trabalhadores pela frente de tra-
balho para limpeza da cidade.

Sob o comando do juiz elei-
toral Alexandre Gonzaga Bap-
tista dos Santos e do promotor 
de justiça Paulo Henrique de 
Oliveira Arantes, aconteceu no 
dia 19 de dezembro de 2012, a 
diplomação de prefeitos, vices 
e vereadores de Jaboticabal, 
Taiaçu e Taiúva, na Câmara 
Municipal da cidade das rosas. 

Em seu discurso perante os 
diplomados e o público pre-
sente, a magistrado enfatizou 
que essas eleições aconteceram 

Justiça eleitoral 
diplomou prefeitos, 
vices e vereadores

dentro da normalidade. Palavras 
reforçadas pelo promotor. 

TAIÚVA

O prefeito eleito de Taiúva 
Mauro Bersi (PMDB) foi 
denunciado pelo promotor por 
compra de votos e outros crimes 
eleitorais e corre o risco de per-
der o mandato. 

O julgamento ocorrerá em 
fevereiro, após a justiça ouvir a 
defesa. 

TAIAÇÚ: Prefeito Wladimir Sanches e Vice Adalberto. Vere-
adores: Adnan De Carvalho, Aguinaldo Donizete, Alexandro 
Prais, Elcio Dezem, José Carlos Tenório, Liliana  Françolin 
Zuculo, Natalia Cristina, Oswaldo Biancardi e Sonia Campos. 
O juiz Alexandre Gonzaga e o promotor Paulo Henrique.

TAIÚVA: Prefeito Mauro Bersi e Vice Carlos Mariano. 
Vereadores: Donizete Alves, Douglair Donizetti, Edson 
Ruaro, Evandro Albino, Fernando Gallo, Francisco Cla-
pis, Marcia Botta, Rita Brandão e Patrícia Pires Videira. 
O juiz Alexandre Gonzaga e o promotor Paulo Henrique.

JABOTICABAL: Prefeito Raul Girio e Vice Aloisio.  O juiz 
Alexandre Gonzaga e o promotor Paulo Henrique. Vereadores: 
Roberto Raymundo, Junior De Vitto, Jan Nicolau, Wilsinho 
Locutor, Serginho Ramos, João Roberto, Amaral, Rubinho 
Gama, Edu Fenerich, Carlota, Vitório, Andréia e Carmo.

Na manhã de 04 de janeiro 
de 2012, o suplente de vereador 
Cláudio Almeida (PPS), foto,  
tomou posse na Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal no lugar de 

Posse de suplente
Serginho Ramos do mesmo 
partido que se licenciou para 
assumir a secretaria de governo 
do município a convite do pre-
feito Raul Girio (PSDB).

Eu 
prometo!

09/01 - Homens da prefeitura limpam praça do Jabuka
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ANIVERSARIANTES - DEZEMBRO

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

Dr. Stesse

Prof. Paulo Clementino Sabino Ana Clara

Dr. Natalino Fernando Stigliano

Bem-Vinda Maria Laura Teixeira 
Marques de Oliveira, nascida no 
dia 30.09.2012, fi lha de Paulo 
Luciano de Oliveira e Marcelle 
Teixeira Marques. Em Recife-PE. 
Linda. O tio concorda.


