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Cestas Básicas: 
“Não houve qualquer direcionamento 
na licitação”, afi rmam o prefeito Raul 
Girio e Mirela Senô! (foto)

Na tarde de quinta-feira, 29/08, o prefeito de Jaboticabal professor 

Doutor Raul José Silva Girio (PSDB) e a secretária de negócios jurídicos 

Dra. Mirela Ficher Senô, concederam entrevista ao Jornal Fonte e 

esclareceram porque o TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), 

através do processo TC-001392/989/13-3, aplicou sobre o prefeito uma 

multa de 160 UFESPs, R$ 3.099,20 mil, por supostas irregularidades na 

aquisição de cestas básicas para os funcionários públicos municipais.

SAAEJ e FC RENTAL 
na mira do MPE

Ana do Carmo e      
Vicentinho partici-

param de encontro 
com domésticas

O bom 
e o mau 
exemplos 

Fotos da SemanaEditais

Nova Casa Transitória 
foi inaugurada dia 28

Wilsinho 
pede frente 
de trabalho

A maior 
mentira 
do ano

Menino Travesso

pág. 07

pág. 02

pág. 03

pág. 07

w.jfonte.com.brrrr ------------------ jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfofofofffffffffffofofooffofoffffffofofofffffoffoofofoofofffffffoffofffffofoffofofffoffofffofofoofofofoffffffoofoffffoofofofofoffofoffooooofooooofofoffffofoofofofoffoofofoffooofofoofofffoofoooofooofofofffoonnnnnnnntnttnntntntnttntnttntttntntntnntnntntntntntntttntntnnnnntntnntntnttttntnntnttntttntnttnnnnntntntntttnttntnntntnttntttttnntttttttttntnntnnnntttntttnttnnnnnnnntttttnntnntnttttttntnnntnnnnttntttntnttntnnnnttntnnnttttnnntnnnntntnntntnttttnnnnntnttttttttnnnnttttttttnnnntttttttnnnnntttttttttntnnnntttttttnnntttttnnntttttnnnnnnttttttttttnnnnntttttttnnnnnnntttttttttnnnnnttnttttttttnnnnnnnnnttttttttttteeeeeeeeemememememememeemmmmmmmmmmmmememememememmmmmmeeeeeeeeeememeeemmemmmmmememmmememeeeeeememeemmemmmmmmememmmemmeeeeeeeememeeeemmemmmmmmmeeeeeemeeeeememmemmmmmemmmmeeeeeeeemmmmmmmmmeeeeeeeememmmmemmmmeeeeeeeemmmmmmemmmmeeeeeeemeememmeeeeeeeeeemmmemmeeeeemeeemememmeeeeeeeeememmmeeeeeeemmmeeeemeeemmeeeeeeeeeemmmmmeeeeeeeeemmmeeeeeeeeeeemmeeeeeeeeeeemmmeeeeeeeeeeemmmmeeeeeeeeemmeeeeeeemmeee aaaaiaiaaaaaiaiaiaiaaiaaaaaaaaiiiiaiaaaaiaiaiiaiaaaiiiaaaaaaiaiiiaiaiiiiaaiaiiiaaaaaiaiiiaaaaaaaaaaiiiaaiiiaaaaaiiaiiaaaaiiiaaiiiiaaiiiaiiiiaaaaaaaiiiiiaaiiiiiaaaaaaiiiiiaaaaaiaiiiiaaaaaiiiiiaaaaaiiiiiaaaiiiiaaaaiiiiiiiiaaaaaaiiiiiaaaaiiiaaaiaaaaaaaaaiaiil@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l@l@@@@l@l@llll@@@@@@@@@@@@@@@@l@l@@@@llll@@@@@@@@@@@@l@@@@l@lll@@@@@@@@@l@@@@l@l@lll@l@@@@@@@@l@l@l@@l@l@l@@@@@@@l@@ll@@@@@@l@@l@l@llll@@@@@@@@@@l@lll@@@@@l@@@@@lll@@@@@@@@l@lll@@@@@@@@@@@@l@l@ll@@@@@@@@ll@l@@@@@@@l@l@lll@@@@lll@@@@@@@@@@@@@@l@l@@@@@@@@@@@@@ll@@@@@@@@@@@@@@@lll@@@@@@@@@@@l@@@@@@ll@@@@ll@@@@@l@lll@@@@@@@lll@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ll gmgmgmgggmgggmgggmgmgmgmmmggmgmggggmgmgmgmgmggmggmgmmggmggmgmgmgmgggggggmmgmggmggmggmgggmggmggmmgmgmgmggmgmggmggggmggmmmmmgmggggggmmmmmmgmgmggggmggmggmmmgggggggggmggmmmmmggggmmmmmmgggggmmmmmgggggmggggmmmmmmmmggmgggmmmgggggmggggmgmgmgmmgmmmgggggmmmmmmgggggmmmmmmgggggmgmmmmmmgggggmmmmmggggmmgmggggggmmmmgggmmmmmgggmmmgggmgmggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg ail.com

- Edição Mensaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaasaaaaaaaaaasaaasaaaasaaaasaaaaaaaasaaasaaaaaaaasaaaassaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassaaaaaaaaasaaassaaaaaasassaasaaaaasassaaaaasasasaaaaaaaaaaaaaasassaaaassaaaasasaassaaaaallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --------------------------- AAAAAAAAAAAnAnAnAnAnAnAnnAnAnAnAnAnAnAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAnAAnAnAnAnAnAnAAAAAAAnAAAAAAAAnAnAnAnnAnAnAAAAAAAAAAAAAAnAnAnAnAnAnAnAAAAAAAAAAAAAnAnAnAnAAAAAAAAAAnAnAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAAAAAAAAAAnAnnnAAAAAAAAnnAnAnAnAnnnAAAAAAAAAAAnAnAnAnnnAAAAAAAAnnnAnAnAnAAAAAAAnnnAnAnnAAAAAAnnnAAAnAnAnAnAAnAnAAAnAnnAAAAnnnnAnnnnnnAnnnAAnnnnAnnAnAAAAAAnnAAAAnnnnnAnnAnnnnAAAnAAAAnAAAnAAAAAAAAAnnAnnnnAAAAAAnAAAnAnnnnAAAAAAnnnnnAnnnnnnnnAAAAAAnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo VIVIVIVVVIVVIVVVIVVVVVIVIVVIVIIVIVIVVVVIVVVVIIVVVIVVVVVVIIIVIVVVVIVIVVIVIVIIVVVIVVVVVVIIVIIVVVVVVVIIVVVIVVVVVIVIVVIVVVVVIIVIVVVVVVVVIIVVIVVIVIVIVVVVVIVVIVVVVIVVVVVVVVIVVVIVVVVIVIVVIVIVVVVVVVIVIVVVIVVVVVIVVVVVVVVVIVVVVVVVIVVVIIVVVIVIIVIVVVVVVVIVVIIVVVVVVIIVVVVVIIIIVVVVIIVVVVIVVVIIIVVVIIIVVVVVVVVVIIIIVVVVVVVVIIIVVVVVVVIIIIVVVVVVVVVIVVVVVVIIVVVVVVVVIIIVVVVVVVVVVVVIVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - R$ 1,00 

NNºº 116600
pág. 054 e 05

 

o), 

ma 

a 

pág. 05

Menino Travesso

pág. 06



2 Jaboticabal, 05 de Setembro de 2013

J.T. De Lima M.E • CNPJ 10.713.136/0001-00 • Inscrição Municipal 116.231

Jornalista Responsável: João Teixeira de Lima • MTB. 43290

Endereço: Rua Raposo Tavares, 230 • Recreio dos Bandeirantes, 

Cep: 14883-418 Jaboticabal/SP • Tel (16) 3202-7509

www.jfonte.com.br - Facebook: www.facebook.com/JornalFonteJab

jfontemail@gmail.com • jfonte@jfonte.com.br

Diagramação: Gráfi ca Santa Terezinha - rudyhenrique@gmail.com

Projeto Gráfi co: www.ivanhp.com.br. 

Impressão: Gráfi ca Santa Terezinha. Tiragem: 3.000 exemplares.

Os artigos e matérias assinadas não representam a opinião deste jornal. 

As matérias assinadas são de inteira resposabilidade de seus autores.

Anuncie ou assine o Jornal Fonte! Ligue para (16) 3202-7509.

Fotos da Semana

Entulho em frente ao número 30 - Rua José Bonifácio - Aparecida

Club Jaboticabal adquirido em 2012 pela prefeitura

Posto abandonado na esquina das ruas José Bonifácio e Cap. Fortunato - Aparecida

Postes de iluminação da ciclovia UNESP derrubados por vandalos

Prédio Ex-Ministério do Trabalho abandonado - Moradia de desocupados

Arvore antiga teve suas raizes cortadas para obra do Fórum de Jaboticabal
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O MPE (Ministério Público 
Estadual) apurará supostas 
irregularidades cometidas pelo 
SAAEJ (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboticabal), e 
a empresa F.C. Rental Locação 
de Máquinas e Veículos Ltda., 
no ano de 2007, apontadas pelo 
TCE (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo) processo 
TC-000979/006/07. 

ENTENDA O CASO

Na administração do ex-pre-
feito José Carlos Hori (PPS), 
2005/2012, e sob a presidência 
de Antônio Sergio Britto, o 

SAAEJ e FC RENTAL na mira do MPE
SAAEJ contratou em regime de 
urgência, portanto sem licitação, 
segundo o TCE, a F.C. Rental, 
para executar serviço de imper-
meabilização das lagoas da 
ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto) pelo valor de R$ 900 
mil. 

Na edição 055 de 10 de agosto 
de 2007, Britto afi rmou que a 
empresa havia sido contratada 
através de licitação, mas o con-
selheiro do TCE Dimas Edu-
ardo Ramalho diz ao contrário. 
Acesse www.jfonte.com.br e 
leia a íntegra da fala de Britto e 
outras importantes informações 
a respeito da ETE.

INAUGURAÇÃO

No dia 20 de agosto de 2006, 
a ETE que recebeu de Adelson 
Taroco, delegado de polícia 
morto na rebelião ocorrida na 
cadeia pública de Jaboticabal em 
14 de maio de 2006, foi inau-
gurada com toda pompa e dis-
cursos infl amados, mas um ano 
depois e ter consumido mais de 
R$ 5 milhões não havia tratado 
um litro de esgoto por causa de 
vazamentos nas lagoas. Acesse 
www.jfonte.com.br edições 43 
de 23 de fevereiro de 2007 e 48 
de 04 de maio de 2007, e saiba 
mais. 

Nascida em Guaraciaba – 
região da zona da mata mineira, 
que veio para São Paulo aos 
10 anos de idade, hoje com 58, 
a ex-empregada doméstica e 
atual deputada estadual Ana 
do Carmo (PT), 3º mandato, e 
que já foi vereadora por quatro 
mandatos seguidos em São Ber-
nardo do Campo – SP, e sempre 
a mais votada, retornou ao inte-
rior paulista sábado, 17/08, para 
debater os direitos do trabalha-
dor doméstico. Em Jaboticabal, 
a deputada acompanhou a 36ª 
edição do encontro estadual do 
setor. Acompanhada do depu-
tado federal Vicentinho (PT), 
Ana apresentou a sua trajetó-
ria na vida política, iniciada no 
bairro Ferrazópolis, quando atu-
ava como empregada doméstica. 

Durante apresentação a um 
grupo de sindicalistas e traba-
lhadores, Ana do Carmo pediu 
união à classe. “Ninguém tem 
nada sem lutar. A discriminação 
ainda é forte, mas vocês, traba-
lhadores domésticos, podem 
ocupar cargos de destaque, sim. 

Ana do Carmo e Vicentinho participaram de 
encontro com domésticas em Jaboticabal

Acredito no povo organizado”, 
disse Ana. Ela ainda utilizou o 
exemplo do ex-presidente Lula 
como motivação para organizar 
a classe e torna-la representa-
tiva na sociedade. “Ele (Lula) 
mostrou a todos que um meta-
lúrgico podia ser presidente e 
ajudar o país, as pessoas mais 
pobres. Minha história mostra 
isso também. Orgulho-me da 
minha vida, da minha luta”, 
completou.  

A deputada é responsável 
pelo projeto de lei do Trabalho 
Decente. O texto aponta a obri-
gação por parte do Estado em 
garantir condições adequadas 
ao trabalhador em organizações 
que forneçam produtos ou ser-
viços ao Governo do Estado. 
Em Serrana, a representante 
petista do ABC na Assembleia 
Legislativa visitou o Sindicato 
dos Domésticos. Ao lado de 
lideranças do mandato no inte-
rior, ela orientou o grupo petista 
da cidade no processo de eleição 
direta do PT (PED), a ser reali-
zado em novembro. 

VICENTINHO

O Potiguar nascido em Acari 
Vicente Paulo da Silva, o 
Vicentinho, é deputado federal 
pelo PT desde 2003, a trajetória 
desse nordestino não é diferente 
da maioria de pobres brasileiros 
que vencem através de muita 
luta e dedicação especialmente 
nos estudos.

FARINHA COM RAPADURA

Vicentinho concluiu o ensino 
primário no Grupo Escolar 
Tomás de Araújo em Acari, 
e depois de adulto o Ginásio 
na escola do sindicato, Centro 
Educacional Tiradentes e Colé-
gio Santa Inês, São Bernardo do 
Campo, o Segundo Grau, pelo 
Telecurso 2000; e Direito pela 
Universidade Bandeirante, São 
Bernardo do Campo em 2003.

O ex-Vice presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de São Bernardo do Campo 
e presidente da CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores) 

por dois mandatos seguidos, 
parou de estudar muito cedo 
porque sofria de bullying, a sua 
merenda escolar era rapadura 
com farinha, enquanto seus 
colegas levavam pão e outras 
iguarias. 

E isso era motivo de goza-
ção, inclusive o apelidaram de 
Vicente rapadura. “Eu fi cava 
com muita vergonha e parei de 
estudar. Mas minha mãe fazia 
com tanto gosto, e eu gostava 
muito, assim como gosto até 
hoje”, fala com orgulho.

PROJETOS

O parlamentar que é autor 
de 94 projetos de lei, falou de 
uma das lutas mais importantes 
na história recente do Con-
gresso Nacional que aprovou 
a lei que reconhece os direitos 
dos empregados domésticos. 
“A falta desses direitos era um 
resquício da escravidão”, salien-
tou Vicentinho. Mas desabafa 
em tom de revolta quando diz 
que perdeu a aprovação de um 

projeto de sua autoria que dava 
direito a aposentadoria especial 
aos cortadores de cana. “No 
Congresso existe uma verda-
deira luta de classes, deputados 
que são eleitos para defender 
os trabalhadores votam contra 
a nós. 

O cortador de cana é uma das 
profi ssões que mais tem insa-
lubridade e periculosidade, a 
expectativa de vida do cortador 
de cana é menor do que qual-
quer outro trabalhador. Mas 
quero dizer aos meus compa-
nheiros cortadores de cana que 
vou continuar nesta luta, vou 
reapresentar outro projeto que 
lhes traga dignidade”, disse. 
“Outro projeto que será votado 
é o que acaba com a “boia fria”, 
assegura o direito à alimentação 
de qualidade para esses traba-
lhadores custeada pelas empre-
sas mesmo que elas tenham 
um abatimento no Imposto de 
Renda, não podemos aceitar 
que quem gera riqueza e produz 
alimentos e passe fome”, acres-
centou.

E/D - Dona Odete (Pres. do Sind. dos Trab. Domésti-
cos) e Ana do Carmo

Vereadores Junior De Vitto e Rubinho Gama no 
evento

Deputado Federal Vicente Paulo da Silva, o 
Vicentino
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Na tarde de quinta-feira, 
29/08, o prefeito de Jabotica-
bal professor Doutor Raul José 
Silva Girio (PSDB) e a secre-
tária de negócios jurídicos Dra. 
Mirela Ficher Senô, concede-
ram entrevista ao Jornal Fonte 
e esclareceram porque o TCE 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo), através do pro-
cesso TC-001392/989/13-3, 
aplicou sobre o prefeito uma 
multa de 160 UFESPs, R$ 
3.099,20 mil, por supostas 
irregularidades na aquisição de 
cestas básicas para os funcioná-
rios públicos municipais. Leia 
abaixo a entrevista.

Jornal Fonte – O senhor foi 
multado em 160 UFESPs pelo 
TCE por supostas irregularida-
des cometidas na licitação para 
aquisição de cestas básicas. Isso 
procede?

Raul Girio – Primeira coisa. 
A empresa que pediu a suspen-
são da licitação deveria fazer o 
recurso aqui em Jaboticabal e 
não o fez, recorreu diretamente 
ao Tribunal de Contas, isso 
nos deixou indignados, aqui o 
pedido seria analisado e muito 
bem. O Tribunal apontou uma 
irregularidade e mandou modi-
fi car o edital, mas a multa foi 
aplicada porque o pedido do 
Tribunal para modifi car o edi-
tal em 48 horas veio eletroni-
camente, e não foi visto por 
nós. O certo seria recebermos 
essa notifi cação via ofício, até 
porque, existem orientações de 
órgãos públicos para não acei-
tarmos notifi cações eletrônicas 
que podem ser enganosas. No 
próprio TCE foi comprovado 
que não houve qualquer noti-
fi cação via ofi cio para a Prefei-
tura.

Fonte – A multa foi aplicada 
pela a falta da cópia do edital, 
não houve direcionamento para 
aquisição de produtos?

Raul Girio – Somente por 
causa disso. Os produtos acho-
colatado e leite em pó foram 
apontados pelo Tribunal como 
suspeitos de direcionamento na 
licitação. Muito pelo contrário, 
o que queríamos era fornecer 
uma cesta de qualidade para 
os nossos servidores, e por isso 
fi zemos algumas especifi cações 
dos tipos de achocolatado e 
leite em pó, para uma alimen-
tação saudável, um exemplo 
disso é o açúcar orgânico. Mas 
o Tribunal achou que estava 
direcionado, não entendi. Até 
porque, duas empresas que 

Cestas Básicas: “Não houve qualquer 
direcionamento na licitação”, afi rmam 
o prefeito Raul Girio e Mirela Senô!

participaram do pregão tinham 
os produtos. Ficamos sabendo 
posteriormente, que a empresa 
que pediu a suspensão da licita-
ção não tinha os produtos para 
entregar e foi ao tribunal para 
ganhar tempo.

Dra. Mirela – A licitação 
ocorre hoje, e a entrega é daqui 
a dez dias, então como ela 
(empresa) não tinha nenhum 
dos produtos para entregar, 
impugnou a licitação no Tri-
bunal para ganhar tempo e 
adquirir os produtos. Segundo 
informação ela é a maior com-
pradora desses produtos que são 
enriquecidos com vitaminas.

Fonte – O Tribunal não quer 
que especifi que os produtos. 
Como funciona isso?

Mirela – A decisão deles 
(conselheiros) é para retirar as 
características não usuais, exclu-
sivas do edital, para não haver 
direcionamento. Nós colocamos 
algumas características espe-
cifi cas para evitar que viesse o 
chamado leite de porco, ou seja, 
sem nenhuma sustância. Então 
neste sentido, a nutricionista fez 
um trabalho e apontou as carac-
terísticas nutricionais que ela 
queria, isto é, adição ferro, zinco, 
vitaminas e açúcar orgânico. Por 
isso, o Tribunal entendeu que 
foi direcionamento, e na nossa 
defesa provamos que outras 
empresas forneciam produtos 
dessa natureza.

Raul Girio - É importante 
esclarecer, que na nossa relação 
havia um macarrão que tinha 
especifi cação e não foi impug-
nado.

Fonte – Se o senhor quiser dá 
coisa boa para seu trabalhador 
não vai poder?

Raul Girio – É! Coisa de má 
qualidade. O pregão é ruim por 
causa disso, a qualidade não tem 
o menor valor. Ele é bom, ajuda 
economizar, é transparente, 
mas por outro lado, corremos 
o risco de comprarmos um por 
um preço muito baixo, mas com 
produtos de má qualidade.

Fonte – Foi feito recurso e já 
chegou resposta do Tribunal?

Mirela – Sim! Mas não che-
gou resposta. Nossa defesa foi 
no sentido de deixarmos muito 
claro que não fomos notifi cados 
conforme a própria lei orgânica 
deles (Tribunal) determina, ou 
seja, por ofi cio.

Fonte – Comunicações eletrô-
nicas são duvidosas?

Mirela – O Tribunal tem o 
costume de nos notifi car por 

internet, só que neste caso eles 
deveriam nos notifi car por lei 
através de ofício, e não o fez.

Fonte – E por essa razão mul-
tou o prefeito?

Mirela – Pela a falta do edital! 
Mas ele está na nossa página 
na Internet, se o conselheiro 
tivesse o cuidado de abrir a 
página da Prefeitura teria visto 
o edital que ele pediu publicado 
lá. A própria lei deles determina 
que a notifi cação fosse feita por 
ofício pela importância do feito. 
Foi determinada a retirada das 
características exclusivas dos 
produtos, e a caracterização que 
fi zemos visava o valor mínimo 
de nutrientes que queremos nos 
produtos que são servidos para 
os nossos funcionários, ou seja, 
não estávamos e não estamos 
direcionando para ninguém. 
Estabelecemos no próximo 
edital algumas características 
de qualidade para que não rece-
bamos leite de porco e nem o 
achocolatado marca traque para 
comprarmos. 

Fonte – Em outras palavras, os 
trabalhadores receberão produ-
tos de qualidade?

Mirela – Estamos lutando 
para isso. Não será com aquela 
qualidade inicial que quería-
mos. Mas apesar do Tribunal 
ter cerceado a nossa defesa 
nesse sentido, vamos lutar para 
que os produtos venham com o 
mínimo de qualidade. Portanto, 
se vier um produto de péssima 
qualidade à nutricionista será 
chamada e o reprovará. O pre-
feito não abre mão de produtos 
de primeira qualidade. 

Fonte – Quanto custa uma 
cesta para a Prefeitura?

Mirela – Cerca de R$ 80! Um 
funcionário nos disse que se 
fosse comprar individualmente 
uma cesta igual à fornecida 
pela Prefeitura o custo seria 
em torno de R$ 170.  Nesse 
pregão vindouro, não sabemos 
se haverá ou não um pequeno 
acréscimo no valor, mas a ten-
dência é manter o mesmo preço 
por causa da concorrência. 

Fonte – Nos deixou estarre-
cidos sabermos que o Tribunal 
não aceita que especifi que os 
produtos objetivando a quali-
dade independentemente de 
marca. Isso não estaria na con-
tra mão do bem estar dos traba-
lhadores?

Mirela – É o que acontece 
no Brasil! Os justos pagam 
pelos pecadores, porque polí-
ticos espertalhões se utilizam 

de manobras para direcionar. 
O que não foi o caso e prova-
mos na nossa defesa que outros 
fornecedores tinham esses pro-
dutos, o Tribunal deveria está 
avesso com algum politico aí e 
acabou nivelando por baixo. 

Raul Girio – Você falou sobre 
depositar o valor da cesta na 
conta dos trabalhadores, só que 
eles preferem receber a cesta ao 
invés do dinheiro, porque além 
de ser insufi ciente, existe a con-
fraternização no dia da entrega, 
todos os setores e departamen-
tos se encontram e aproveitam 
para botar a conversa em dia, 
comem pastel na barraquinha, 
se tornou uma tradição, é um 
dia especial.

DIVA ATIVA

Mirela – Estamos atuando 
para resgatar a divida ativa 
(impostos devidos pelos con-
tribuintes jaboticabalenses para 
a Prefeitura) que atinge o mon-
tante de R$ 23 milhões. Por 
exigência do próprio Tribunal 
temos que atuar para receber 
esses débitos, então uma das 
medidas que serão implanta-
das é o protesto do nome do 
devedor, e consequentemente 
a inclusão no SPC (Serviço de 
Proteção ao Crédito) e Serasa.

REFIS (PROGRAMA DE RECU-
PERAÇÃO FISCAL) 

Raul Girio – A ideia era não 
fazê-lo, mas como estamos com 
difi culdade fi nanceira, todo 
mundo está sabendo, o Refi s 
seria uma forma de angariarmos 
fundo para termos certeza do 
pagamento do 13º salário em 
dia para os funcionários.

Fonte – Corre o risco dos fun-
cionários não receberem o 13º 
salário?

Raul Girio – Estamos com 
difi culdade fi nanceira, e quando 
isso ocorre, o risco é iminente, 
podemos até deixar de pagar 
fornecedores. É uma bola de 
neve que pode alcançar o 13º. 
Então para que haja essa garan-
tia o importante é arrecadar 
e uma das formas é através do 
Refi s, que acho injusto, porque 
benefi cia a pessoa que deixou 
de pagar em dia, em detrimento 
daquela que pagou direitinho.

Fonte – Então por causa des-
sas difi culdades, neste ano o 
senhor fará o Refi s?

Raul Girio – Não! Estamos 
fazendo um estudo.

Fonte – E o protesto dos 
nomes dos maus pagadores?

Mirela – Nessa linha que o 
prefeito falou, se houver o Refi s, 
provavelmente logo depois 
dele, porque estamos dando 
uma oportunidade das pessoas 
pagarem suas dívidas. Isto é, se 
acontecer o Refi s, nesse comu-
nicado informando que haverá, 
também informaremos que 
quem não pagar terá o nome 
protestado. É importante deixar 
claro que nessa relação de deve-
dores há pessoas que já morre-
ram e empresas que quebraram, 
mesmo assim não podemos dá 
baixa nessas dívidas.

POUPATEMPO

Fonte – Prefeito, na terça-
-feira, 03/07, o senhor recebeu 
o gerente do Acessa São Paulo, 
Emílio Bizon Neto, e foi dito 
que em 30 dias nós teríamos 
Poupatempo, Super Acessa e 
Acessinha. Quase dois meses 
depois não aconteceu, algo deu 
errado?  

Raul Girio – O problema 
é de satélite que é da VIVO. 
Queremos atingir o Distrito de 
Luzitânia, que além do Acessa 
contará com sinal de telefonia 
móvel, estamos na dependência 
da empresa para liberar o sinal. 
Ontem conversei com o gerente 
do Acessa e ele disse que está 
praticamente pronto. Íamos 
aproveitar a vinda do governa-
dor que viria no dia 4/09 para 
inaugurar o prédio da defesa 
agropecuária e inauguraríamos 
também o Acessa, mas como a 
construção atrasou, a visita foi 
suspensa. Agora estamos livres 
para fazermos nossa inaugura-
ção. A casa onde funcionará o 
Poupatempo, Super Acessa e 
Acessinha, está 95% adequada, 
faltam pequenos detalhes. 
Estamos em fase fi nal de trei-
namento dos monitores. Logo, 
logo será a inauguração do 
Super Acessa na Rua Rui Bar-
bosa, 327 – Centro.  

Fonte – Essa casa é alugada, a 
Prefeitura gasta muito dinheiro 
com alugueis, e por outro lado 
é dona de alguns prédios que 
estão abandonados. Exem-
plo, aquele onde funcionava o 
Ministério do Trabalho e Junta 
Militar e o Club Jaboticabal que 
foi adquirido por R$ 147 mil 
em 2012, ambos na Rua São 

Continua >>
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Sebastião. Quando que o senhor 
pretende revitaliza-los?

Raul Girio – Tudo é uma 
questão de recurso. Para você ter 
uma ideia, o prédio onde funcio-
nava o Ministério do Trabalho 
e Junta Militar, para adequá-lo, 
gastaríamos em torno de R$ 
900 mil. E, no Club Jaboticabal 
no mínimo R$ 2 milhões, por-
que temos que preservar todas 
as características arquitetônicas, 
se trata de um prédio histórico. 
Vamos ver se ano que vem pelo 
menos esse onde era o Ministé-
rio do Trabalho e a Junta Mili-
tar, o reformamos. 

Fonte – A Prefeitura tem 
feito seu papel. Está calçando 
e revitalizando algumas praças. 
Mas alguns moradores deixam 
suas calçadas obstruídas com 
entulhos além dos buracos. E a 
fi scalização?

Raul Girio – A população 
tinha que se conscientizar – 
como pode na hora de uma 
reforma você obstruir a calçada? 
Nossa intenção não é multar e 
sim, pedir que todos respeitem 
o direito dos outros. O Paço, 
que tem um lago maravilhoso, 
algumas pessoas jogam lixo, 
destroem bancos e lixeiras.

Fonte – Não seria interessante 
fechar com alambrado todo o 

Paço Municipal, e estabelecer 
horários de circulação de tran-
seuntes? Até para preservar o 
bem público e evitar mortes por 
afogamento como já ocorreram, 
furtos e roubos que são frequen-
tes. O que o senhor acha?

Raul Girio – A ideia é boa. 
Não sei o custo disso, mas vejo 
com bons olhos, preservaria o 
patrimônio e a segurança das 
pessoas.

Fonte – O ex-prefeito Hori, 
deu uma boa ajeitada ao redor 
do lago, lixeiras plásticas, com 
separação de tipos de lixos e 
bancos de madeira. Mas alguns 
vândalos, simplesmente bota-
ram fogo nas lixeiras e destru-
íram os bancos. Recentemente 
tivemos a destruição (derru-
bada) de mais de 30 postes na 
ciclovia da UNESP. Esperar o 
que de certas pessoas?

Raul Girio – Aquilo da ciclo-
via foi muito triste. No futuro, 
colocaremos ali, outro tipo de 
iluminação, para que essas pes-
soas não tenham facilidade na 
destruição. Quando certas pes-
soas se educarem, conservarem 
o patrimônio público e privado, 
não jogarem lixo nas ruas, con-
servarem a fauna e a fl ora, res-
peitarem o direito de ir e vir dos 
seus semelhantes, aí, teremos 

um Brasil e um mundo melhor 
para vivermos.

Fonte – O senhor tem quan-
tos anos, porque eu tenho 63. 
Espero que vivamos mais 100! 
O senhor acha que veremos 
isso?

Raul Girio – 61! Hoje estive 
numa creche para saber como 
estava sendo aceitação da laranja 
descascada que foi introduzida 
na alimentação das crianças 
recentemente, e está sendo fan-
tástica, porque é nutritiva, sabo-
rosa, e docinha.  Assim, como 
foi à aceitação do leite tipo A, 
até achei as crianças mais forti-
nhas. E o comportamento que 
vi dessas criancinhas das creches 
foi fantástico, com dois anos de 
idade, elas recolhem seus pratos, 
se houver sobra de alimento, 
elas mesmas jogam no lixo e 
não sujam o local onde fazem 
as refeições. Essa conscientiza-
ção e educação que estão sendo 
transmitidas pelos educadores 
estão transformando. Acho que 
mudou bastante de um tempo 
para cá. Antigamente os pais 
davam educação para os fi lhos, 
hoje os pais na sua maioria, são 
provedores, fazem tudo para 
agradar os fi lhos. Será que edu-
cação é isso? Em outras pala-
vras, compram os fi lhos com 

presentes. Ser provedor não 
é educar! Em contra partida 
esses pais esperam que a escola 
cumpra o papel de educar, a 
escola não educa, dá formação e 
aprendizado, está havendo uma 
inversão de valores. Tudo isso 
precisa ser repensado. 

Fonte – O senhor é professor 
da UNESP, hoje aposentado, 
e foi seu diretor.  E, lembra-se 
bem dos problemas que boa 
parcela da população tinha com 
as repúblicas. E quando os alu-
nos diminuíram com essa per-
turbação?

Raul Girio – Com as multas!
Fonte – Outro problema sério 

que temos é com esses terrenos 
baldios. Quando o senhor pre-
tende implantar o IPTU pro-
gressivo?

Raul Girio – Estamos fazendo 
um estudo da Planta Genérica 
(reajuste do IPTU) que se 
encontra defasada há muitos 
anos. Esse estudo deve fi car 
pronto até o fi nal de setembro, 
e encaminharemos a Câmara 
Municipal.

Fonte – O senhor tem ideia de 
qual será o reajuste?

Raul Girio – Não! Ainda não 
discutimos valores. Teremos 
uma adequação uniforme, para 
não termos injustiças. Até por-

que, se não fi zermos esses rea-
justes, poderemos ser acusados 
pelo Tribunal por renúncia de 
receitas. O prefeito fi ca numa 
situação constrangedora, mas 
espero que a população entenda 
que o prefeito não quer penali-
zar ninguém.

Fonte – Gostaríamos de agra-
decer por nos receber. O senhor 
gostaria de acrescentar alguma 
coisa?

Raul Girio – Eu que agradeço 
pela oportunidade e pelo espaço 
para termos esta conversa 
franca, e aproveito para me 
colocar a disposição de outros 
veículos de comunicação.

Fonte – A senhora gostaria de 
acrescentar alguma coisa?

Mirela – Agradeço a oportu-
nidade para esclarecer dúvidas, 
especialmente das cestas bási-
cas, e deixar claro que não houve 
qualquer intenção de direcionar 
absolutamente nada, e sim de 
enriquecer a alimentação dos 
trabalhadores, esta oportuni-
dade tanto na rádio quanto o 
jornal é muito importante para 
os devidos esclarecimentos à 
população, e lembrando que o 
edital está na página da Prefei-
tura na Internet e os autos do 
processo estão à disposição de 
todos.

Pátria Madrasta Vil
Onde já se viu tanto excesso 

de falta? 
Abundância de inexistência... 
Exagero de escassez... 
Contraditórios? 
Então aí está! 
O novo nome do nosso país! 
Não pode haver sinônimo 

melhor para BRASIL. 
Porque o Brasil nada mais é do 

que o excesso de falta de caráter, 
a abundância de inexistência 
de solidariedade, o exagero de 
escassez de responsabilidade. 

O Brasil nada mais é do que 
uma combinação mal engen-
drada - e friamente sistemati-
zada - de contradições. 

Há quem diga que “dos fi lhos 
deste solo és mãe gentil”, mas 
eu digo que não é gentil e, 
muito menos, mãe. 

Pela defi nição que eu conheço 
de MÃE, o Brasil, está mais 

Refl exão - Como vencer a pobreza e a desigualdade!
Fernando Stigliano

para madrasta vil. 
A minha mãe não “tapa o sol 

com a peneira”.
Não me daria, por exemplo, 

um lugar na universidade sem 
ter-me dado uma bela formação 
básica.

E mesmo há 200 anos atrás 
não me aboliria da escravidão 
se soubesse que me restaria à 
liberdade apenas para morrer de 
fome. Porque a minha mãe não 
iria querer me enganar, iludir. 

Ela me daria um verdadeiro 
Pacote que fosse efetivo na 
resolução do problema, e que 
contivesse educação + liberdade 
+ igualdade. Ela sabe que de 
nada me adianta ter educação 
pela metade, ou tê-la aprisio-
nada pela falta de oportunidade, 
pela falta de escolha, acorren-
tada pela minha voz-nada-ativa. 

A minha mãe sabe que eu só 
vou crescer se a minha educação 

gerar liberdade e esta, por fi m, 
igualdade. 

Uma segue a outra... 
Sem nenhuma contradição!
É disso que o Brasil precisa: 

mudanças estruturais, revolu-
cionárias, que quebrem esse 
sistema-esquema social mon-
tado; mudanças que não sejam 
hipócritas, mudanças que trans-
formem!

A mudança que nada muda é 
só mais uma contradição.

Os governantes (às vezes) dão 
uns peixinhos, mas não ensinam 
a pescar. 

E a educação libertadora entra 
aí. 

O povo está tão paralisado 
pela ignorância que não sabe a 
que tem direito. 

Não aprendeu o que é ser cida-
dão. 

Porém, ainda nos falta um fator 
fundamental para o alcance da 

igualdade: nossa participação 
efetiva; as mudanças dentro do 
corpo burocrático do Estado 
não modifi cam a estrutura. 

As classes média e alta - tão 
confortavelmente situadas na 
pirâmide social - terão que fazer 
mais do que reclamar (o que só 
serve mesmo para aliviar nossa 
culpa)... 

Mas estão elas preparadas para 
isso? 

Eu acredito profundamente 
que só uma revolução estrutural, 
feita de dentro pra fora e que 
não exclua nada nem ninguém 
de seus efeitos, possa acabar 
com a pobreza e desigualdade 
no Brasil. 

Afi nal, de que serve um 
governo que não administra? 

De que serve uma mãe que 
não afaga? 

E, fi nalmente, de que serve um 
Homem que não se posiciona?

Talvez o sentido de nossa pró-
pria existência esteja ligado, jus-
tamente, a um posicionamento 
perante o mundo como um 
todo. Sem egoísmo. 

Cada um por todos. 
Algumas perguntas, quando 

auto indagadas, se tornam elu-
cidativas. 

Pergunte-se: quero ser pobre 
no Brasil? 

Filho de uma mãe gentil ou de 
uma madrasta vil? 

Ser tratado como cidadão ou 
excluído? 

Como gente... Ou como bicho! 
Por Clarice Zeitel Vianna Silva, 
estudante de 26 anos, que 
se formaria em Julho/2013, 
Faculdade de Direito da UFRJ 
- Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - Rio de Janeiro - RJ

Premiada pela UNESCO 
concorreu com outros 50 mil 
estudantes universitários.

Em 03/06, os vereadores 
Jaboticabalenses Jan Nicolau 
(PP), Dra. Andrea Delegada 
(PSDB), Junior De Vitto 
(PTC), Carmo Jorge (PV), 
Prof. João Roberto (PT), Prof. 
Amaral (PV), Roberto Ray-

A maior mentira do ano
mundo (PSC), Rubinho Gama 
(PTB), Sergio Ramos (PPS) e 
Vitório de Simoni (PMDB), 
aprovaram em 1ª votação o 
projeto nº 76/2013, de autoria 
do primeiro para eliminar o 
pagamento do pedágio situado 

na rodovia Carlos Tonani para 
veículos emplacados no muni-
cípio. Acesse www.jfonte.com.
br edição 157. Esta foi a maior 
mentira do ano cometida por 
aqueles que deveriam represen-
tar o povo com verdades 

Em 17/06, o projeto foi apro-
vado defi nitivamente pelos 
mesmos vereadores. Mas foi 
vetado pelo prefeito Raul Girio. 

O veto foi mantido pelos 
mesmos vereadores que haviam 
votado favoravelmente ao pro-

jeto, com exceção do Prof. João 
Roberto, o próprio Jan Nicolau 
e Wilsinho Locutor.  O relator 
do veto foi o vereador Dr. Edu 
Fenerich (PPS), que em sua 
dissertação, chamou o projeto 
de “coisa e monstrengo”.
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Editais
 

EDITAL - INTERDIÇÃO 
 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE ELIZABETH CAIVANO, REQUERIDO POR SALVADOR CAIVANO 
- PROCESSO Nº 0010565-09.2012.8.26.0291. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 29/04/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de ELIZABETH 
CAIVANO, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
SALVADOR CAIVANO. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de 
Jaboticabal em 27 de agosto de 2013. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR 

 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE PRAZO VINTE DIAS. 
Processo Nº: 0013428-35.2012.8.26.0291 – 1652/2012 
 
 
O(A) DOUTOR(A) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM(A). 
JUIZ(A) DE DIREITO da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI,  
 
 
FAZ SABER a VITOR DONIZETE CRUZ, RG 25230499, CPF 290984318-10, que, pelos 
autos da ação Regulamentação de Visitas - processo nº 0013428-35.2012.8.26.0291, que 
move em face de B.T.R., foi determinada a sua INTIMAÇÃO para que, no prazo de DEZ 
DIAS, constitua novo procurador nos autos em referência, contados da juntada aos 
autos do comprovante de publicação do presente edital. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, especialmente o 
requerido acima mencionado, é expedido o presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 16 de agosto de 2013.  

 
EDITAL DE CITAÇÃO  -PRAZO 20 (VINTE) DIAS 
 
 
Processo nº 0006660-93.2012.8.26.0291 Ordem  nº 843/2012  
 
 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito Titular da 3ª. Vara 
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei....... 
 
FAZ SABER a LUIZ CUSTÓDIO DA SILVA FILHO,   que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário, 
requerida por CONCEIÇÃO APARECIDA BRAZ, assim constando dos autos que o requerido LUIZ 
CUSTÓDIO DA SILVA FILHO, brasileiro, microempresário, encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
é expedido o presente edital, pelo qual ficam o mesmo devidamente CITADO por todo o conteúdo da 
ação supramencionada, bem como para que querendo, apresentem CONTESTAÇÃO  dentro do prazo 
legal de 15 (DEZ) DIAS sob pena de serem tidos e confessados como verdadeiros os fatos alegados 
pela requerente em seu pedido inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
ninguém possa alegar ignorância, especialmente os requeridos acima mencionados, é expedido o 
presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 22 de agosto de 2.013. Eu, (Iames Carina 
Garozzi), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Eu, (Valdeci Aparecido Damião), Diretor de 
Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, M.M.Juiz de 
Direito. 

 
EDITAL - INTERDIÇÃO 

 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
PATRICIA MACHADO CASSIANO, REQUERIDO POR LODITE MACHADO CASSIANO - 
PROCESSO Nº 015/2013. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara 
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 26/06/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de PATRICIA MACHADO CASSIANO, 
portadora do RG 38.318.593-2  e CPF 235.437.088-13, declarando-a absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil devido ao quadro de esquizofrenia e nomeada como 
CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. LODITE MACHADO CASSIANO, portadora do RG 
8.893.408, CPF nº 138.881.168-56. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 22 de 
agosto de 2013. 

 
EDITAL - INTERDIÇÃO 

 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
JOSÉ ROBERTO BUCK, REQUERIDO POR EDSON BUCK E ROSIMEIRE BUCK - PROCESSO Nº 
1445/2012. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara 
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/05/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ ROBERTO BUCK, portador do RG 
24.533.519-5 e CPF 141.194.498-40, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil e nomeada como CURADOROES, em caráter DEFINITIVO, o Sr. EDSON BUCK 
portador do RG. nº 24.533.519-5 e ROSEMEIRE BUCK, portadora do RG 19.834.637-0. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. 
Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 19 de agosto de 2013. 

 
EDITAL - INTERDIÇÃO 

 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
ISABEL APARECIDA MACHADO, REQUERIDO POR MARIA APPARECIDA MACHADO DOS 
SANTOS  - PROCESSO Nº 1454/2012. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara 
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 26/06/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de ISABEL APARECIDA MACHADO, 
portadora do RG 40.753.687-5 e CPF 231.677.688-43, declarando-a absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil devido ao quadro compatível com Retardo Mental 
Moderado e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. MARIA APPARECIDA 
MACHADO DOS SANTOS, portadora do RG 36.868.217-1 - SP. O presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade 
de Jaboticabal em 14 de agosto de 2013. 

 
EDITAL - INTERDIÇÃO 

 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
RITA MARIA DIAS DE LIMA, REQUERIDO POR PATRÍCIA ELISABETE DE LIMA - PROCESSO Nº 
0001758-34.2011.8.26.0291 – 288/2011. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara 
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 02/10/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de RITA MARIA DIAS DE LIMA, portador do 
RG 11.743.245 e CPF 026.619.048-08, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o Sra. PATRÍCIA 
ELISABETE DE LIMA portador do RG. nº 20.297.981-7, CPF nº 181.067.398-48. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e 
passado na cidade de Jaboticabal em 29 de agosto de 2013. 
 

 
EDITAL - INTERDIÇÃO 

 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVÉRIO, REQUERIDO POR IDA MARIS SILVÉRIO MÁXIMO - 
PROCESSO Nº 63/2013 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara 
Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 24/06/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVÉRIO, 
portadora do RG 27.269.792-8 e CPF 195.068.698-12, declarando-a absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil devido ao quadro de sequela de AVC e crise epiléticas 
generalizadas e nomeada como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. IDA MARIS SILVÉRIO 
MÁXIMO, portadora do RG 8.264.087 - SP. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal 
em 07 de agosto de 2013. 

 
EDITAL – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO – PRAZO 20 DIAS – DIVORCIO LITIGIOSO 

 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO 
Nº 0011158-04.2013.8.26.0291 – ORDEM Nº 1137/2013 
 
O(A) DOUTOR(A) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a JAIR VICENTE DA SILVA,  brasileiro, casado,  nascido(a) aos 
30.01.1956, em Araçatuba-SP, filho de Antonio Vicente da Silva e de Jovelina Maria da 
Silva, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso, requerida por MARIA 
WAMBAK DA SILVA, constando da inicial que as partes contraíram matrimonio em  
22.10.1977, pelo regime de Comunhão de Bens, que dessa união adveio o nascimento de 
filhos Marcia e Mercia; que o casal (não) adquiriu qualquer bem que pudesse vir a ser 
partilhado e que se encontram separados desde 1984, de forma ininterrupta, não 
havendo possibilidade de retorno à vida comum.  Diante do exposto, requer: a 
decretação do divórcio, voltar a usar o nome de solteira ou seja, Maria Wambak, dá à 
causa o valor de R$ 1.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO por edital para os atos e termos da ação proposta. Fica 
advertido o réu que o prazo para defesa é de 15 (QUINZE) DIAS, QUE SERÁ 
CONTADO a partir da publicação deste, e que nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor. Será o presente edital afixado no local de costume e publicado 
pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado na cidade e comarca de 
Jaboticabal em 23 de agosto de 2013. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
Processo nº 291.01.2012.008697-1/000000-000 Ordem nº 1113/2012
Com prazo de 30 dias

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM.Juiz(a) de Direito 3ª Vara 
Cível da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
Juízo e Cartório da 3ª Vara se processam os termos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida por JOSÉ AUGUSTO ALVES CARDOSO contra EWERTON BERCHIERI MERLINO - ME, o
exequente é credor do executado da importância de R$ 3.439,21 (três mil, quatrocentos e trinta e nove 
reais e vinte e um centavos) representada pelos inclusos cheques de nºs AA-000179, AA-0001380, 
AA-000178, respectivamente nos valores de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), R$ 1.432,00 
(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais) e R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), sacados contra 
o Banco Itaú S.A., agência de Jaboticabal – SP, que foram devolvidos por insuficiente provisão de 
fundos, e o requerido EWERTON BERCHIERI MERLINO - ME encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica o mesmo devidamente CITADO por todo o 
conteúdo da ação supramencionada, bem como para que querendo, apresentem CONTESTAÇÃO
dentro do prazo legal de 15 (quinze) DIAS sob pena de serem tidos e confessados como verdadeiros 
os fatos alegados pela requerente em seu pedido inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, especialmente o requerido acima mencionado, é
expedido o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 02 de setembro de 2.013. Eu, (Iames 
Carina Garozzi), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Eu, (Valdeci Aparecido Damião), 
Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, 
M.M.Juiz de Direito.
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Este terreno com esqueleto de 
construção abandonados per-
tencem ao vereador Jan Nico-
lau Baaklini - situados na Rua 
Ivo Bellodi – Jardim Eldorado 
– ao lado da faculdade Moura 
Lacerda - Jaboticabal. 

O mau exemplo
Os vizinhos dizem que suas 

residências são invadidas por 
diversos tipos de animais peço-
nhentos vindos do terreno de 
quem deveria dá bom exemplo 
para exigir e cobrar o cumpri-
mento da lei.

Há tempo Antônio Carlos 
Marconato, o Carlão procurava 
na estrada vicinal Jaboticabal/
Luzitânia, um cachorro aban-
donado. A caça foi intensa e 
Carlão não desistiu, e feliz-

O bom exemplo
mente na manhã de 31/08, foi 
encontrado, é uma fêmea e rece-
beu o nome de Belinha. Que 
agora tem um novo lar com 
dona Nadir Marconato. Para-
béns, e compartilhem essa ideia. 

Luana Vianna – Ass. de Im-
prensa da Prefeitura

A Prefeitura de Jaboticabal 
inaugurou quarta-feira, 28/08, 
às 16h, a nova sede da Casa 
Transitória, vinculada à Secre-
taria de Assistência Social. O 
novo prédio terá a capacidade 
de atendimento ampliada de 
20 para 30 pessoas. A sede fi ca 
localizada à Rua Juca Quito, 79 
- Centro.

A Casa Transitória atende, 
hoje, 20 moradores de rua. 
“Estamos sensibilizados e que-
remos acolher melhor as pessoas 
neste momento delicado da vida. 
A maioria busca vencer o vício 
do álcool e drogas ou buscam 

Nova Casa Transitória foi 
inaugurada dia 28

reestabelecer o vínculo familiar. 
Queremos oferecer um local 
mais confortável para quem 
precisa tanto deste carinho. É 
um novo projeto de vida que se 
inicia e quero muito apoiá-los”, 
diz o prefeito Raul Girio.

A casa atenderá até 30 pessoas, 
em um amplo prédio de sete 
quartos, cozinha e área admi-
nistrativa. A permanência é de 
três dias, mas alguns moradores 
permanecem no local por mais 
tempo. “A rua não é lugar para 
se viver. Aqui eles encontram 
amparo e uma equipe especia-
lizada para atendê-los. Enca-
minhamos para tratamentos de 
saúde e já conseguimos, inclu-
sive, que vários deles retornas-
sem para suas famílias. Essa é a 
nossa meta”, informa a secretá-
ria da pasta, Eliete Travaini.

Inaugurada no início da 
década de 90, a Casa Transi-
tória terá, pela primeira vez, 
uma ampla reforma. “Além da 

mudança, reformamos o local 
para atender melhor à popu-
lação. Optamos por uma casa 
ampla, com cômodos maiores 
e ventilados. O prefeito Raul, 
muito sensível à causa, decidiu 
oferecer um espaço mais agra-
dável aos moradores”, diz Eliete.

Os moradores recebem café 
da manhã, almoço e jantar. 
Mantida pelo projeto Migrante 
– uma parceria do governo 
estadual e Prefeitura – a Casa 
conta com cozinheira, auxiliar 
administrativa, assistente social, 
motorista e profi ssionais de 
limpeza. Cada morador recebe 
produtos de higiene indivi-
dualizados e são convidados a 
colaborar com a manutenção do 
prédio.

Para ser acolhido é imprescin-
dível que a pessoa aceite deixar 
as ruas e a respeite as regras 
básicas de convivência – entre 
elas o abandono do uso de 
armas brancas, álcool e drogas.

Na manhã de 21/08, o Vere-
ador e Presidente da Câmara 
Municipal de Jaboticabal Wil-
sinho Locutor (PV), visitou o 
Distrito de Luzitânia e foi rece-
bido pelos munícipes João Luiz 
Pereira e Laerte Garcia. 

Os principais problemas 
detectados pelo parlamentar 

Wilsinho pede frente de trabalho
foram: massa asfáltica deterio-
rada, falta de iluminação, buei-
ros sem tampas ou quebradas, 
lombadas desgastadas o que 
permitem que veículos trafe-
guem em alta velocidade na rua 
central, excesso de mato e lixo, 
telas dos alambrados que cercam 
a escola e o campo de futebol 

em condições precárias e a obra 
do campo de malha inacabada. 
“Pedirei ao Poder executivo, 
providências para esses reparos, 
e ainda, a possibilidade do envio 
de um grupo da frente de tra-
balho para efetuar a limpeza em 
Luzitânia e em Córrego Rico”, 
disse locutor.
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ANIVERSARIANTES

Wlad, completou
mais um ano de 
vida no dia 30/08.
Sorte, saúde
e Paz.
Parabéns!

Zé Careca, 
completou mais 
um ano de vida 
dia 02/09.
Sorte, saúde
e Paz.
Parabéns!

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

pletou
no de 
30/08.
e

Pontos de Venda: Pizzaria Cascata (16) 3203-9947 - Posto Ipiranga (Fú) (16) 3202-2944 - 
Bar da Loira (16) 3202-3467 - Papelaria Pégasos (16) 3202-5414 - Loja Cravo e Canela (16) 
3204-2690 - Posto Th e One - Am/Pm (Próximo a Unesp) (16) 3203-9195 - Chicken In (16) 
3202-3454 - Pastelaria do Facco (Em frente ao São Luís).


