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Prédios e condomínios 
de luxo não pagam 
taxa de esgoto!
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Jaboticabal, 10 de Outubr

Enquanto a grande maioria dos moradores de Jaboticabal paga 100% de taxa de 

esgoto, uma parcela privilegiada, isto é, moradores de condomínios fechados e 

prédios de luxo que possuem poços artesianos não pagam pela água consumida 

desses poços e muito menos pelo esgoto que ela gera. Pagam apenas pelo consumo 

de água do SAAEJ (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal), que é 

sempre o mínimo. Já que a quase totalidade da água gasta advém desses poços e 

não há qualquer controle do consumo por parte do SAAEJ. O mesmo acontece com 

empresas e indústrias instaladas no município que desfrutam desses poços. 

Fotos do mês / Jaboticabal

O implacável TCE-SP

Vinte e cinco aposentados e pensionistas 
tiveram reajustes de 137% em seus salários! 

Tribunal quer explicações 
de Hori sobre falhas e/ou 
improbidades

Chacina de cães e gatos
na vila Bueno Aires - Jaboticabal
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Apartamentos do CDHU e “Minha Casa, 
Minha Vida” estariam sendo alugados e 
vendidos!
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Fotos do mês / Jaboticabal

O destruidor

Terreno baldio Prof. Vicente Quirino c/ Franc.Puzzani

O salvador

Trânsito caótico na rua Brasilia

Trânsito: Palestra que orienta e salva

Reforma da Concha Acústica

José Fernando Stigliano - 
Refl exão sobre texto de José 
Arbex.

O escândalo da espiona-
gem promovida pelo governo 
Obama, embora espetacular, é 
apenas a ponta do ICEBERG 
de um Processo extremamente 
perigoso de ataque sistemático 
às LIBERDADES DEMO-
CRÁTICAS nos Estados Uni-
dos, acelerado e ampliado após 
o atentado de 11 de Setembro 
de 2001. 

Em nome da “Guerra do 
Terror”, por exemplo, Barack 
Obama concedeu a si próprio 
o poder de criar listas secretas 
de pessoas, supostos “terroris-
tas”, a serem executadas por 
Aviões Robô (Drones), como 
denunciou o jornal Th e New 
York Times, em Maio de 2012. 
Não por acaso, Obama nomeou 
para a chefi a da CIA (polícia 
secreta) John Brennan – um 

A “Democracia” Norte-Americana
conhecido “linha dura”, publi-
camente Apoiador da Tortura 
como método de interroga-
tório. Desde que assumiu o 
Comando, em 2009, Brennan 
autorizou cerca de 400 mis-
sões de ataque por Drones no 
Paquistão, Iêmen e Somália, 
matando pelo menos duas mil 
pessoas, incluindo 500 civis, 
entre os quais 200 crianças. 
Depois - “só” os Outros são 
Terroristas”. Os dados são 
fornecidos pela Organização 
Independente Agência de 
Jornalismo Investigativo, com 
base em Londres, que também 
revela outro dado bastante 
signifi cativo: quando se trata 
de utilizar Robôs Assassi-
nos, Obama bate de longe em 
George Bush. Bush autori-
zou “Apenas” 51 missões, em 
oito anos de governo. E, tanto 
quanto se sabe, não elaborou 
KILL  LIST. Bush, quem diria, 
deixa saudades.

Obama realiza um ataque 

“sem precedentes” à Liberdade 
de Imprensa, afi rma o advogado 
James Goodale, que venceu a 
batalha jurídica contra Richard 
Nixon, para garantir ao NYT, 
em 1971, o direito de publicar 
os famosos Pentagon Papers, 
que demonstravam que a Casa 
Branca, deliberadamente, men-
tia sobre o que de fato se pas-
sava na Guerra do Vietnã. 

O bravo soldado Badley Man-
ning, 25 anos, preso em Maio 
de 2010, quando servia no Ira-
que, por ter vazado documentos 
secretos militares dos Estados 
Unidos para o Wilkileaks. 
Qualifi cado como “Traidor”, 
enfrenta acusações de espio-
nagem, fraude informática e 
roubo, e pode ser punido com 
prisão perpétua, mesmo após 
ter admitido que forneceu 
documentos com o objetivo de 
denunciar crimes de Guerra. 
Para todas as Organizações 
que defendem a Democracia 
e a Liberdade de Expressão, 

a extrema dureza com que a 
Casa Branca trata Manning 
vale como umja clara ameaça a 
qualquer um que queira denun-
ciar os eventuais Abusos do 
Governo.

Edward Snowden, o ex-
-funcionário do NSA (Serviço 
Central de Espionagem dos 
Estados Unidos) tem plena 
consciência disso. Responsável  
pelo  vazamento de informa-
ções sobre o Programa Prism 
de Espionagem, Snowden sabe 
que se voltar aos Estados Uni-
dos enfrentará sorte semelhante 
a de Manning. Por essa razão, 
pediu e obteve Asilo temporá-
rio na Rússia.       

O quadro, portanto, é triste e 
ameaçador: KILL  LIST, ata-
ques promovidos por robôs, 
ameaças a quem faz denúncias 
contra o Governo, nomeação 
a cargos importantes de gente 
que Apoia a Tortura, pressão e 
ameaça de prisão contra adver-
sários. Esta é a “Democracia 

dos Estados Unidos”.       
Enquanto isso, os nossos 

Grandes Meios de Comunica-
ção fi ngem que está tudo bem. 
Apenas, aqui e ali alguém faz 
alguma crítica aos “exageros” de 
Obama. Mas seria fácil imagi-
nar o que aconteceria se outro 
Governo qualquer – digamos 
o de Cristina Kirchner ou o de 
Evo Morales – fi zesse 10% do 
que faz Obama: seria o inferno. 
Manchetes, comentários, edito-
riais contra Ditadura retrograda 
dos Comunistas fora de moda, 
fora de tempo.

O grande cacique da casa 
branca conta com seus porta-
-vozes mesquinhos.
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Enquanto a grande maioria 
dos moradores de Jaboticabal 
paga 100% de taxa de esgoto, 
uma parcela privilegiada, isto 
é, moradores de condomínios 
fechados e prédios de luxo que 
possuem poços artesianos não 
pagam pela água consumida 
desses poços e muito menos 
pelo esgoto que ela gera. Pagam 
apenas pelo consumo de água 
do SAAEJ (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jabotica-
bal), que é sempre o mínimo. 
Já que a quase totalidade da 
água gasta advém desses poços 
e não há qualquer controle do 
consumo por parte do SAAEJ. 
O mesmo acontece com empre-
sas e indústrias instaladas no 
município que desfrutam desses 
poços. 

TABELA/RESIDENCIAL

De acordo com a nova tabela 
de preços de água e esgoto 
uma residência que consome 
o mínimo de água, ou seja, 10 
mil litros por mês o proprietá-
rio paga R$ 10,52 pela água e 
mais 10,52 de taxa de esgoto, 
totalizando R$ 21,04, esses 
valores crescem de acordo com 
o consumo.

Prédios e condomínios de luxo 
não pagam taxa de esgoto!

ALTO PADRÃO

No caso de um edifício que 
possui poço e 37 apartamen-
tos de alto padrão, a média 
de consumo mensal de água 
que passa pelo hidrômetro do 
SAAEJ, não extrapola 330 mil 
litros, ou seja, 9 mil litros por 
apartamento, e consequente-
mente seus moradores pagam 
a mesma taxa de uma humilde 
residência da cidade, R$ 21,04. 
A mesma conta vale para os 
condomínios fechados também 
de alto padrão. Mas a água dos 
poços também vai para a rede 
de esgoto e é tratada na ETE 
(Estação de tratamento de 
Esgoto), a um custo muito alto. 
Com essa artimanha o SAAEJ 
deixa de arrecadar milhares 
de reais mensalmente, e nós o 
povão, custeamos essa benesse 
para as classes de grande poder 
aquisitivo. 

POPULARES

Por outro lado, condomínios 
dos prédios do “Minha Casa, 
Minha Vida” e CDHU, que não 
possuem poços, com 80 aparta-
mentos, cada um consome em 
média por mês 13 mil litros, e 

cada morador paga R$ 21,75 
de água e mais R$ 21,75 totali-
zando R$ 45.50. 

TABELA/COMERCIAL

Há casos de indústrias, empre-
sas e comércios que pagam a 
taxa mínima porque são possui-
doras de poços, R$ 32,40, sendo 
R$ 16,20 de água e R$ 16,20 
de esgoto. Enquanto, pequenos 
comércios que não desfrutam de 
poços chegam a pagar mensal-
mente R$ mais de R$ 900. 

ENTREVISTAS

O Jornal Fonte conversou com 
Aparecido Hojaij, o Pelão, e 
José Augusto Fagundes Gou-
vêa, sanitarista e presidente 
do SAAEJ respectivamente. 
Ambos confi rmaram a ausência 
de controle do consumo da água 
de poço pela Autarquia. 

Pelão – Prédios, condomínios 
fechados e indústrias que perfu-
ram seus poços e utilizam essa 
água, gera esgoto e vai para a 
nossa rede e provoca impacto 
da mesma maneira que as resi-
dências e nós temos que tratar, 
e eles só pagam aquilo que 
é do SAAEJ. Não temos no 

município, nenhuma norma, 
nenhuma diretriz para ava-
liar esse consumo dos poços. 
Lembrando que a água é um 
domínio da União, para você 
perfurar um poço tem que ter 
a outorga (concessão). O poço 
é um sistema alternativo e deve 
ter um controle de qualidade 
da água especialmente quando 
ela é usada para beber. Há uma 
discussão no IPEM (Insti-
tuto de Pesos e Medidas), para 
implantar um medidor de vasão 
de esgoto gerado. Precisamos 
fazer um levantamento urgente 
para mencionarmos a quanti-
dade desses poços existentes 
no município, mas o Gouvêa 
está atento a isso. Um poço não 
é solução porque existe o risco 
de tomar água contaminada, 
perfuração de poço é algo muito 
sério, uma empresa sem creden-
cial pode perfura-lo sem qual-
quer qualidade e ao desativa-lo 
sem os devidos cuidados certa-
mente provocará contaminação 
do lençol freático, temos que ter 
muito cuidado. As pessoas têm 
uma visão equivocada, a água 
pode ser translúcida, mas bac-
téria você não enxerga e poderá 
transmitir as chamadas doenças 
hídricas. Os poços do SAAEJ 

têm controle de qualidade, 
exemplo aquele da rodoviária 
que o pessoal do laboratório faz 
análise diariamente. 

Gouvêa – Estamos fazendo 
um trabalho nesse sentido para 
pontuarmos onde existem esses 
poços e também quais os tipos 
de medidores a serem instalados 
para detectarmos a vasão, bem 
como a alteração do regimento 
do SAAEJ e preparando um 
projeto de lei para efetuarmos 
essa cobrança o que esperamos 
envia-lo para Câmara Munici-
pal até o fi nal do ano. 

Estamos analisando também, 
se essa cobrança pode ser feita 
através de decreto que será mais 
fácil. Nada mais justo, a grande 
maioria da população de Jabo-
ticabal paga a taxa de esgoto e 
deve ser para todos, e nós vamos 
provocar isso. 

O pessoal critica muito a 
taxa de 100% do esgoto, mas o 
seu tratamento tem um custo 
muito alto e deve ser dividido 
igualitariamente por todos 
independentemente da condi-
ção social. 

Portanto, já estamos traba-
lhando nessa linha para fazer-
mos a cobrança a partir do ano 
que vem. 

O TCE-SP (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo) tem sido implacável 
com as administrações públicas 
de Jaboticabal. Na edição 161 
deste fonte, publicamos que o 
prefeito Raul Girio (PSDB), 
foi multado pelo  Órgão em  
160 UFESP’s, R$ 3.099,20 mil 
(processo TC-001392/989/13-
3), por supostas irregularidades 
na aquisição de cestas básicas 
para os funcionários públicos 
municipais. O que foi negado 
pelo chefe do executivo e pela 
secretária de negócios jurídicos 
Mirela Senô.

SAAEJ

Na mesma edição sob o titulo: 
“SAAEJ e FC Rental na mira 
do MPE”, noticiamos que o 
TCE-SP encaminhou o pro-
cesso TC-000979/006/07 para 
o MPE (Ministério Público 
Estadual) apurar supostas irre-
gularidades cometidas pelo 
SAAEJ (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Jabotica-
bal), que na época era presidido 
por Antonio Sergio Britto, e a 
empresa F.C. Rental Locação 
de Máquinas e Veículos Ltda., 
no ano de 2007, por falta de lici-

O implacável TCE-SP
tação para impermeabilização 
das lagoas da ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) no valor 
de R$ 900 mil. Acesse http://
www.jfonte.com.br/pdfs/2013/
Jornal_Fonte_160.pdf e leia as 
matérias completas.

EMURJA

Em 21 de maio de 2013, foi 
publicado no Diário Ofi cial do 
Estado de São Paulo, que através 
do processo TC-650/006/10, 
o TCE-SP julgou ilegais as 
contratações de trabalhadores 
feitas na EMURJA (Empresa 
Municipal de Urbanização de 
Jaboticabal), pelo então presi-
dente Vitório de Simoni, e o 
multou em 200 UFESP’s – R$ 
3.874 mil.

EMURJA

No balanço geral do ano 
de 2012, o TCE-SP detec-
tou alguns óbices (embara-
ços) na prestação de contas da 
EMURJA (Empresa Municipal 
de Urbanização de Jaboticabal), 
processo TC–3232/026/12, e 
responsabiliza os responsáveis 
na época Luís Carlos de Jorge 
e Carlos Roberto Dé Berchielli.

FAE

Também no balanço geral de 
2012, o TCE-SP encontrou 
alguns óbices (embaraços) na 
prestação de contas da FAE 
(Fundação de Amparo ao 
Esporte de Jaboticabal), processo 
TC–3230/026/12, na época 
presidida por Moacir Pazeto.

CÂMARA MUNICIPAL

A empresa Sodexo Pass do 
Brasil Serviços e Comércio 
S/A, representou a Câmara 
Municipal de Jaboticabal junto 
ao TCE-SP por dispensa de 
licitação para aquisição de vale 
alimentação para os funcioná-
rios no ano de 2011 no valor de 
R$ 223.214,08 mil, em prol da 
contratação da empresa Ticket 
Serviços S/A, sem o devido 
certame, o que teria contrariado 
o Artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93 (Lei das Licitações). 
Autoridade responsável pela 
dispensa da licitação Wilson 
Aparecido dos Santos. 

Processo TC-017940/026/12.

Todos recorreram e estão 
recorrendo das decisões do Tri-
bunal.

Nem OI Nem UI – Nem TIM Nem TUM

Nem CLARO Nem ESCURO

Nem VIVO Nem MORTO

Cadê vocês Operadoras? 

Aqui é Luzitânia Distrito de Jaboticabal – Brasil!

Nossa reportagem recebeu 
denúncias de aluguéis e vendas 
através de contratos de gavetas 
de apartamentos do CDHU 
(Governo do Estado), localiza-
dos na COHAB I e do Projeto 
“Minha Casa, Minha Vida” 
(Governo Federal), localizados 
na COHAB II em Jaboticabal. 
Como é do conhecimento de 
todos, vendas e alugueis desses 

Apartamentos do CDHU e “Minha 
Casa, Minha Vida” estariam 
sendo alugados e vendidos!

apartamentos são terminan-
temente proibidos. Caso esses 
proprietários sejam fl agrados 
perderão suas moradias e quem 
comprou perderá o dinheiro.

Aliás, o Jornal Fonte já 
denunciou essa ocorrência no 
“Minha Casa, Minha Vida”, e 
os proprietários perderam seus 
imóveis e suplentes foram cha-
mados. 

Celular: Aqui 
não temos sinal!

GouvêaGouvêa PelãoPelão



4 Jaboticabal, 10 de Outubro de 2013

Um grupo de 15 aposentados 
e 10 pensionistas da Prefei-
tura de Jaboticabal passou de 
agentes administrativos para 
analistas administrativos por 
força da Lei 4.415 de 24 de 
maio de 2013, de autoria do 
Poder Executivo, e aprovada 

Vinte e cinco aposentados e pensionistas 
tiveram reajustes de 137% em seus salários! 

por unanimidade pelos verea-
dores na sessão ordinária de 20 
de maio de 2013, e com esse 
enquadramento de cargos seus 
salários tiveram um reajuste 
de 137% (Cento e trinta e sete 
por cento), o que provocou um 
impacto na folha de pagamento 

Adelina Cândida da Silva pensão de Renato Mattos Soares adm. 05/07/55 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

Alice Zanca Bernal pensão de Luiz Antônio Bernal adm. 03/10/66 Salário Anterior R$ 2.095,14 Salário Atual R$ 4.971,13

Aparecida Pereira Bruno pensão de José Bruno adm. 04/01/49 Salário Anterior R$ 2.202,13 Salário Atual R$ 5.522,80

Benedito Quintana Aposentado adm. 18/01/60 Salário Anterior R$ 2.147,95 Salário Atual R$ 5.095,41

Edith Marinelli de Oliveira Aposentada adm. 02/01/47 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

Edith Marinelli de Oliveira Pensão de Ulisses C. A. de Oliveira adm. 27/11/43 Salário Anterior R$ 2.095,14 Salário Atual R$ 4.971,13

Giselda Maria Ostini pensão de Frederico Ostini Netto adm. 08/11/50 Salário Anterior R$ 1.944,22 Salário Atual 4.616,19

Iracema Villela pensão de Antônio Villela Netto adm. 07/01/48 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

José Carlos Capeloto Aposentado adm. 12/04/65 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

José Roberto Califre Aposentado adm. 27/05/77 Salário Anterior R$ 1.993,28 Salário Atual R$ 4.731,60

Leny Ap. Barbosa Taliberti Aposentada adm. 01/03/68 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

Luiz Carlos Laurindo Aposentado adm. 13/05/75 Salário Anterior R$ 2.257,38 Salário Atual R$ 5.353,37

Maria Antônia F. de Marco Pensão de Elsio de Marco adm. 01/09/58 Salário Anterior R$ 1.896,44 Salário Atual R$ 4.503,60

Maria Antônia Sparvoli Aposentada adm. 01/05/74 Salário Anterior R$ 2.147,95 Salário Atual R$ 5.095,41

Maria Elvira Armentano Senem Aposentada adm. 15/04/77 Salário Anterior R$ 1.993,28 Salário Atual R$ 4.731,60

Maria Lourdes P. Gundman Aposentada adm. 19/03/62 Salário Anterior R$ 2.095,14 Salário Atual R$ 4.971,13

Maria Regina Marques Carregari Aposentada adm. 15/02/77 Salário Anterior R$ 2.257,38 Salário Atual R$ 5.353,37

Neide Barbosa de Mattos Aposentada adm. 06/09/48 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

Neide de Mello Paulino Aposentada adm. 18/06/55 Salário Anterior R$ 2.147,95 Salário Atual R$ 5.095,41

Norma T. Galvani Espanhol Pensão de José Francisco Espanhol adm. 09/11/64 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

Olivaldo Ap. de Castro Aposentado adm. 01/02/46 Salário Anterior R$ 2.257,38 Salário Atual R$ 5.353,37

Rita Ap. Elias Martinez Aposentada adm. 01/12/94 Salário Anterior R$ 1.896,44 Salário Atual R$ 4.503,60

Rosangela Lampa Bulgarelli pensão de Neiperg M. Bulgarelli adm. 01/06/60 Salário Anterior R$ 2.202,03 Salário Atual R$ 5.222,80

Salvador Sellaro Aposentado adm. 06/08/55 Salário Anterior R$ 2095,14 Salário Atual R$ 4.971,13

Zaira Brizolla Vitta Pensão de Nelson Vitta adm. 01/03/50 Salário Anterior R$ 2.202, 02 Salário Atual R$ 5.222,80

anual do SEPREM (Serviço de 
Previdência, Saúde e Assistên-
cia Municipal) de R$ 952 mil, 
incluindo o 13º (décimo terceiro 
salário).

Alguns funcionários estão 
revoltados, porque segundo eles 
os aposentados não contribu-

íram com o SEPREM, para 
fazerem jus a esses salários, e 
muito menos pensionistas, até 
porque, estão recebendo dos 
titulares pós-morte. 

O único servidor da ativa 
benefi ciado pela Lei 4.415 
é Jurandir Rossi Junior que 

trabalha no SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal), e seu salário 
pulou de R$ 1.993,25 para R$ 
4.731,35. 

Veja abaixo a lista de aposen-
tados e pensionistas contempla-
dos.

QUINQUÊNIOS/SEXTA PARTE

Lembrando, que na lista 
consta o salário base, não estão 
incluídos Sexta Parte e Quin-
quênios, que representam mais 
R$ 349.464,44 mil, que dividi-
dos por 25, cada um receberá 
em média mais R$ 13.978,77 
mil em 13 meses. E se somar-
mos tudo, o impacto nos cofres 
do SEPREM anualmente será 
de R$ 1.301 milhão (valor arre-
dondado). Conta que será paga 
pelos servidores da ativa com o 
desconto de 13% nos seus salá-
rios mensalmente

OUTRO LADO

Leia abaixo a íntegra do escla-
recimento enviado para o Jornal 
Fonte, pela secretaria de admi-
nistração da Prefeitura através 
da Chefe de Gabinete a advo-
gada Eglã de Sarom. 

“A Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal, por intermédio 

da Secretaria de Administra-
ção, vem esclarecer a matéria 
concernente à Lei que alterou 
o enquadramento do antigo 
cargo de AGENTE ADMI-
NISTRATIVO.

Cumpre esclarecer que a Lei 
Municipal nº 3734/2008 que 
dispõe sobre a estruturação do 
Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos do Poder Execu-
tivo do Município de Jabotica-
bal, fez a transposição de alguns 
cargos, ou seja, fez o enquadra-
mento de alguns cargos, den-
tre eles os cargos de: Adjunto 
Administrativo, Agente Admi-
nistrativo, Almoxarife, Assis-
tente Administrativo e Espe-
cialista Administrativo.

A referida lei enquadrou os 
cargos supramencionados em 
AGENTE ADMINISTRA-
TIVO, assim, após o enqua-
dramento desta lei, o cargo de 
agente administrativo foi com-
posto pelos referidos cargos, 
conforme quadro ao lado: 

Denominação do Cargo após Enquadramento Denominação do cargo antes do Enquadramento

AGENTE ADMINISTRATIVO ADJUNTO ADMINISTRATIVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
ALMOXARIFE 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

Ocorre que os servidores que 
ocupavam inicialmente o cargo 
de Agente Administrativo não 
concordaram com o enquadra-
mento, visto que suas atribui-
ções de acordo com o Decreto 
Municipal nº 2.555/1991 era de 
supervisão, bem como exerciam 
funções correlatas as de chefi a e 
direção. 

Assim, inconformados ingres-
saram com um processo admi-
nistrativo, pedindo a revisão 
de tal enquadramento e que os 
retirasse do referido grupo, visto 
que suas atribuições eram outras 
e hierarquicamente superiores 
as dos demais.

Ao analisarmos as atribui-
ções dos outros cargos, notou-
-se que realmente eram hie-
rarquicamente inferiores as 
do antigo cargo de Agente 
Administrativo, visto que con-
forme o Decreto Municipal nº 
2.555/1991, os cargos como 
de Adjunto Administrativo 
e Assistente Administrativo 
tinham como função “Executar, 
sob supervisão direta ….”, já o 
antigo cargo de Agente Admi-
nistrativo tinha como função 
“Planejar, supervisionar, con-
trolar....elabora estudos, pare-
ceres e projetos...”; ou seja, com 
certeza havia diferença hierár-

quica entre o antigo cargo de 
Agente Administrativo com os 
demais.

A Administração no intuito 
de corrigir o erro que haviam 
cometido na Lei Municipal 
nº 3734/2008, pois de certa 
forma o antigo cargo de Agente 
Administrativo passou por uma 
regressão, pois suas atribuições 
foram alteradas para as funções 
dos outros cargos, editou a Lei 
nº 4415/2013, retirando do 
enquadramento feito em 2008 o 
antigo cargo de agente adminis-
trativo, renomeando-o de Ana-
lista Administrativo. 

Conforme quadro ao lado.
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Denominação do Cargo após Enquadramento Denominação do cargo antes do Enquadramento

AGENTE ADMINISTRATIVO ADJUNTO ADMINISTRATIVO
ALMOXARIFE 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

ANALISTA ADMINISTRATIVO AGENTE ADMINISTRATIVO

Considerando que os outros 
cargos passaram a ter o mesmo 
vencimento do antigo cargo 
de Agente Administrativo, 
ao cargo de Analista Admi-
nistrativo (antigo Agente 
Administrativo) foi instituído 
salário base inicial equiparado 
ao do Chefe de Gabinete (R$ 
3.898,81).

Ocorre que tais servidores 
possuem tempo de serviço dife-
rente um do outro, logo, é apli-
cado ao salário base de cada um 
os benefícios do tempo de ser-
viço que cada um possui, como 
quinquênio e sexta-parte. O que 
com certeza, ao fi nal resulta em 
salários diferentes, fato atri-
buído ao tempo de serviço de 
cada um e não ao salário base 
do cargo, pois o salário base do 
cargo é igual para todos que 
ocupam o mesmo cargo indis-
tintamente.

Cumpre ressaltar também 
que, no quadro de servidores 
ativos da Prefeitura Municipal 
de Jaboticabal não exitem mais 
analistas administrativos (os 
antigos agentes administrati-
vos), todos estão aposentados. 
Logo, seus vencimentos são 
custeados pelo SEPREM – 
Serviço de Previdência, Saúde e 

Assistência Municipal.
Vale ressaltar também que tal 

fato não se trata de promoção 
sem concurso público e sim de 
enquadramento de cargo.

Sobre o conceito de enqua-
dramento, valemo-nos dos ensi-
namentos do consagrado Hely 
Lopes Meirelles que, com base 
na atual ordem constitucio-
nal, admite o enquadramento, 
decorrente da transformação 
de cargos, sem necessidade de 
aprovação em novo concurso 
público. Segundo ele: 

Pela transformação extinguem-
-se os cargos anteriores e se criam 

novos, que serão providos por con-
curso ou simples enquadramento 
dos servidores já integrantes da 
Administração, mediante apos-
tila de seus títulos ou nomeação. 
Assim, a investidura nos novos 
cargos poderá ser originária (para 
os estranhos ao serviço público) 
ou derivada (para os servidores 
que forem enquadrados). (Direito 
Administrativo Brasileiro. 
Saraiva, São Paulo, 27 ed. pág. 
395) 

Neste sentido é a Súmula 685, 
do Supremo Tribunal Federal, 
que traz a seguinte disposição:

Súmula 685 – É inconsti-
tucional toda modalidade de 
provimento de que propicie ao 
servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público 
destinado ao seu provimento, 
em cargo que não integra a 
carreira na qual anteriormente 
investido. (grifo nosso)

Esse enunciado deixa patente 
a possibilidade da transposição 
de cargos públicos para cargo 
que integrem a carreira original 
do servidor transposto.

Portanto, a Administração 
agiu em conformidade com 
os Princípios Constitucionais, 
principalmente o da Legali-
dade.

Ainda, cumpre mencionar que 
a Constituição Federal de 1988 
defi nitivamente consolidou o 
princípio da autonomia dos 
municípios em nossa “Ordem 
Jurídica”, encontrando-se ins-
culpido no Título III, Capítulo 
I, Organização Político-Admi-
nistrativa, Art. 18 da Constitui-
ção Federal, vejamos:

Art. 18 – “A organização 
político-administrativa da 
República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os 
Municípios, todos autônomos, 
nos termos desta Constituição”.

Assim, a Administração pos-
sui autonomia funcional e deve 
rever seus atos quando julgar 
necessário, principalmente 
quando tal ato venha prejudicar 
ou tolher os direitos de seus ser-

vidores. 
Dra. Eglã de Sarom Rodri-

gues Pinto – chefe de gabinete 
da secretaria de administração 
– Prefeitura Municipal de Jabo-
ticabal.” 

ENTENDA O CASO

Em 2008, a Prefeitura Muni-
cipal de Jaboticabal criou um 
plano de cargos e carreiras que 
promoveu diversas mudanças. 
Entretanto, uma das categorias 
sofreu regressão de cargo, visto 
que exerciam por lei funções de 
supervisão. 

Após análises promovidas pelo 
departamento competente, em 
função de processos adminis-
trativos abertos, foi corrigido o 
enquadramento de tais cargos. 

As mudanças benefi ciaram 
principalmente os servidores 
aposentados, atendendo uma 
antiga reivindicação. 

Assim, essa Administração 
promoveu justiça ao garantir os 
direitos de seus servidores. 

César Renato Poletti - Secre-
tário de Administração”

Michele Lacerda da Silva, 
23, enviou e-mail para o Jornal 
Fonte relatando a perda do seu 
fi lho no dia 20 de agosto de 
2013. Nossa reportagem entre-
vistou Michele e seu marido, 
mas não houve nenhum acrés-
cimo no relato. Leia abaixo a 
íntegra do correio eletrônico.

“Tive uma gravidez tranquila, 
sem nenhum problema, fi z todas 
as consultas de pré-natal, todos 
os ultrassons, tudo estava per-
feito, até o momento de ir para 
o Hospital Maternidade Santa 
Isabel. O ganharia pelo SUS, 
aonde cheguei com contrações 
e me internaram por volta das 
19:15 horas, nesse momento já 
estava com 40 semanas de ges-
tação. Bem fi quei sentindo con-
trações, e por volta das 23:30 
horas a bolsa rompeu, e então 
a médica que estava de plantão 
constatou que já estava com 
dilatação total, e por volta das 
00:00 hora,  me levaram para 
uma sala para eu ganhar meu 
bebe. Foram muitas tentativas 
de ganha-lo  normal, muitas 

Mulher relata como perdeu seu fi lho no parto
mesmos. Varias enfermeiras 
subindo na minha barriga na 
tentativa do bebe sair e nada. 
Quando viram que ele não nas-
ceria de parto normal resolve-
ram fazer uma cesárea isso por 
volta das 00:40, tentaram ouvir 
o coração dele com um aparelho 
que mal funcionava mais ainda 
estava batendo. Dai começaram 
aquela discutição vai fazer aqui 
ou na outra sala de cirurgia, pega 
isso, pega aquilo, tira isso, ponha 
aquilo. O ambiente não estava 
preparado para uma cesariana, 
improvisaram tudo e por volta 
de 01:10 horas, começaram a 
cesariana, mais infelizmente já 
era tarde meu fi lho teve uma 
parada cardiorrespiratória, tive 
um descolamento de placenta 
na hora do parto, acho que de 
tanto forçarem minha barriga 
para que nascesse ‘’normal’’. 
Tive também uma hemorragia 
que até eu corri risco de vida, 
eu acordada vendo tudo, vendo 
a correria dos médicos e enfer-
meiros sem poder fazer nada!!!!. 
Sai da sala por volta das 03:30, 

serio quase morri junto com 
meu fi lho!!!

Infelizmente entrei naquele 
hospital com meu fi lho e sai 
sem ele, meu fi lho era perfeito, 
mas a demora, para fazer à 
cesariana e a falta de condições 
daquela sala para a realização da 
cesárea tiraram ele de mim.

Infelizmente perdi meu anjo 
para a Saúde Publica de Jabo-
ticabal. Meu fi lho foi planejado, 
desejado, tinha tudo especial-
mente amor. Parabéns Saúde 
Pública de Jaboticabal, vocês 
tiraram o melhor de mim!”.

OUTRO LADO

Leia abaixo a íntegra da nota 
enviada para o Jornal Fonte pelo 
Hospital e Maternidade Santa 
Isabel. 

“Jaboticabal, 07 de outubro de 
2.013.

Lamentamos muito o fato 
ocorrido com a Sra. Michele 
Lacerda da Silva e não só 
entendemos sua posição como 
somos solidários a ela e aos seus 

familiares. 
Primeiramente esclarecemos 

que absolutamente tudo o que 
poderia ter sido feito a Sra. 
Michele, antes, durante e após 
seu parto, foi realizado, sendo 
isso nossa obrigação e para isso 
contamos com profi ssionais 24 
horas, na maternidade, apoio 
multidisciplinar, instalações 
adequadas com todo o suporte 
tecnológico necessário, con-
forme recomenda a legislação 
vigente.

Lembramos que a cesariana 
é uma cirurgia que só passou 
a ser utilizada exatamente em 
casos onde a natureza por si não 
consegue, por motivos dos mais 
diversos, executar o nascimento 
natural. Essa cirurgia segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde, só está indicada em 15% 
dos casos, exatamente na tenta-
tiva de salvar a mãe e bebê.

Portanto com o trabalho de 
parto evoluindo bem, inclusive 
com o pai presente na sala, com 
analgesia do parto realizada pela 
anestesiologia, monitoramento 

fetal continuo e já com a pedia-
tria na sala, aguardando o nas-
cimento, tudo se encaminhava 
para o esperado desfecho favo-
rável. Infelizmente todos nós, 
tanto na área médica quanto 
no nosso cotidiano, convivemos 
com fatalidades, quase sempre 
inexplicáveis, como no caso em 
questão.

A opção foi por cesariana de 
emergência e entendemos, com 
todo respeito a Sra. Michele, 
que uma pessoa leiga ainda 
submetida a forte estresse como 
era o caso, tem difi culdade em 
entender “o corre-corre” que 
se deu, na tentativa de salvar o 
seu bebê e confundiu, naquele 
momento, com “falta de condi-
ções da sala”.

Isso posto, novamente nos 
solidarizamos com a Sra. 
Michele e seus familiares e rea-
fi rmamos nosso compromisso 
de atendimento de qualidade 
extensivo a população de Jabo-
ticabal e região. 

Hospital e Maternidade Santa 
Isabel”. 

Dra. EglãDra. Eglã
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 30 DIAS 

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
Processo Nº: 0009968-74.2011.8.26.0291 

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 ISILDA NOBUKUNI,  RG nº 24.320.597-1, CPF nº 144.439.328-60 que, pelos autos da ação 
Procedimento Ordinário - processo nº 0009968-74.2011.8.26.0291, que move em face de ANTONIO BENEDITO 
DA CUNHA, foi determinada a sua INTIMAÇÃO para que, no prazo de 30 dias, dê andamento ao feito, sob pena 
de extinção do processo, com fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC:  “Art. 267: Extingue-se o processo, 
sem julgamento do mérito: II – quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III – 
quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias. § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos,  declarando a 
extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta  em 30 (trinta) dias.”  E, para 
constar, mandou expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Jaboticabal, 13 de 
setembro de 2013. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. 
Processo nº 0015147-52.2012.8.26.0291  Ordem nº 68/2013  

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.

F A Z  S A B E R  a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, bem como os 
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, e ainda os confrontantes JOÃO DOS SANTOS 
SEGURA RODRIGUES e seu cônjuge IZABEL SEGURA FERNANDES que, por este Juízo e Cartório 
da 3ª Vara se processam os termos da Ação de Retificação de Área, requerida por JOSÉ LUIZ LOPES  
E OUTROS - Feito n.º 068/12 - 3ª VARA, cujo o teor da petição inicial, em síntese, é o seguinte: os 
requerentes , por justo título são legítimos e únicos proprietários dos imóveis urbanos localizados na 
Rua Coronel Cabral, nº 383 e 377, Taiúva, exercendo sobre eles, posse mansa, pacífica, direta, 
continua e plena. Os requerentes desejam regularizar a situação fática de ambas as áreas existentes 
em uma única matrícula, eis que por intermédio de profissional da área, tomaram ciência de algumas 
“irregularidades” que pairam sobre as medidas que delimitam tais bens imóveis com as áreas urbanas 
vizinhas; isso tanto em relação às confrontações, como também no que diz respeito às suas 
respectivas medidas, pois estas não se encontram condizentes com a realidade fática atual. Em virtude 
do que é expedido o presente edital, com o prazo de 20 dias pelo qual ficam TODOS OS 
INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, devidamente CITADOS, para que, 
querendo, apresentem CONTESTAÇÃO dentro do prazo legal de 10(dez) DIAS, contados da 
publicação do presente edital, sob pena de serem tidos e confessados como verdadeiros os fatos 
alegados pela requerente em seu pedido inicial, ficando os mesmos, desde já, INTIMADOS de que 
somente serão intimados da decisão as partes que estiverem devidamente representadas por 
advogados. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância, em especial os confrontantes acima citados, é expedido o presente edital, com o prazo de 
20 dias, que será publicado e afixado na forma da lei.. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal em 08 de maio de 2013. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. 
Processo nº 291.01.2010.007741-0/000000-000 Ordem nº 1351/2010 

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 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 Alimentos movida por  T.
F. R. S. neste ato representado por sua genitora ZILA CRISTINA RODRIGUES, assistida por sua 
genitora MARGARIDA SILVIA RODRIGUES contra LUCIANO FLORENCIO DA SILVA, assim 
constando dos autos que “A exequente é filha do executado e, através de sentença homologatória de 
acordo judicial de Ação de Alimentos (processo nº 714/99, 3ª Vara Cível da comarca de Jaboticabal), 
ficou estabelecida a obrigação alimentícia equivalente a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente. 
Entretanto o executado não vem cumprindo o acordo, motivo pela qual vem reclamar das mesmas”. O 
requerido LUCIANO FLORENCIO DA SILVA encontra-se em lugar incerto e não sabido, portanto 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 30 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. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. 
Processo nº 0002085-08.2013.8.26.0291 Ordem nº 255/2013 

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 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 Inclusão Indevida em cadastro de 
Inadimplentes movida por  CARLOS ANTONIO BARONE JUNIOR contra PRÓ PREÇOS, assim 
constando dos autos que “O consignante em meados de 2008, celebrou com a consignada contrato de 
compra e venda na loja que a mesma possuía em Jaboticabal. Possuía o consignante tentou cumprir 
com o último pagamento de sua obrigação no valor de R$ 40,80 (quarenta reais e oitenta centavos), 
porém, como a consignante fechou a sua loja nesta cidade e não deixou nenhum endereço ou pessoa 
responsável para receber os pagamentos dos clientes, não conseguiu liquidar com a sua obrigação. 
Como afirmado acima, a dívida totaliza a importância de R$ 40,80, e para surpresa do consignantes, ao 
realizar compra no comércio local, foi informado que o seu nome estava negativado nos cadastros do 
SCPC e SERASA... Tendo em vista o encerramento das atividades da empresa consignada, e não 
tendo outra forma de adimplir com a sua obrigação contratual, para que não venha a ser constituído em 
mora, vê-se o consignante compelido a recorrer às vias judiciais para ser sanada sua obrigação...”  A 
requerida PRÓ PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, portanto 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 01 de outubro de 2.013.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. 
Processo nº 291.01.2012.003260-6/000000-000 Ordem nº 435/2012 

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 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 Indenização movida por Clédis 
Evangelista de Souza contra  Maria Aparecida Teixeira de Souza e outro(s), assim constando dos 
autos que “o autor construiu uma casa de três cômodos em parte do terreno que pertence a seus pais, 
vindo o mesmo a residir ali com a família, cuja construção contou com a anuência dos requeridos. 
Ocorre que o imóvel apresentou algumas infiltrações e necessitou de alguns reparos. Diante disso, o 
Requerente saiu do imóvel que havia construído com sua família a fim de reforma-lo e antes mesmo 
que iniciasse as obras de reforma foi surpreendido pelos Requeridos que alugaram o imóvel contruido 
pelo autor a terceiros, inclusive retirando todos os pertences do autor que ainda ali permaneciam. A 
locação se deu sem anuência do autor e este nunca recebeu qualquer importância referente a esse 
aluguel, bem como , também não foi ressarcido das benfeitorias  que ali efetuou , razão pela qual vem 
por meio desta, como lhe é direito, pleitear o ressarcimento das benfeitorias feitas no local, conforme 
comprova com os documentos anexos”. A requerida CLARITA EVANGELISTA DE SOUZA ARAÚJO
encontra-se em lugar incerto e não sabido, portanto é expedido o presente edital, pelo qual fica a 
mesma devidamente CITADA 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 a requerida acima mencionada, 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 23 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. 

A Doutora CARMEN SILVIA ALVES, Meritíssima Juíza de 
Direito Titular da 1ª Vara Judicial de Jaboticabal,  

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, tendo designado o dia 2 de outubro de 
2013, com início às 08h30, no salão do Tribunal do Júri desta 
comarca de Jaboticabal, sito na praça do Café s/nº, Edifício do 
Fórum, a instalação das sessões de julgamentos do quarto trimestre 
do corrente exercício (2013), com este edital, divulga os vinte e cinco 
(25) jurados sorteados, os quais deverão comparecer nas sessões. 
Foram sorteadas as seguintes pessoas: 

01 – ADRIANA APARECIDA DE SISTO
02 – ALESSANDRA APARECIDA BRANCO VIEIRA 
03 – ANTONIO ROBERTO AGOSTINI
04 – ARCEIZIO DE SOUZA JÚNIOR
05 – CARLOS ALBERTO LOPES
06 – CARMEN SILVIA DOS SANTOS
07 – DAIRTON PEREIRA
08 – DANIELA DE ARAÚJO BARROS
09 – DENISE BORSARI
10 – JULIANA LIMA FERREIRA
11 – KARIN VANESSA DE OLIVEIRA MARTINS
12 – EDUARDO APARECIDO ACUNÃ
13 – FRANCISCO JORGE SPINDOLA FARIAS
14 – HELENA MACIEL DEL VECHIO
15 – LUIZ ANTONIO ROSA
16 – LUIZ FERNANDO TOFANELLI
17 – MURILO ANDRIOLI
18 – SÉRGIO APARECIDO MOITEIRO
19 – MARIA CRISTINA DÓRIA COSTA
20 – MARIA EUNICE GABRIEL DOS ANJOS
21 – MAURÍCIO POLI ARRÉ
22 – ROBERTO CARLOS COSTA
23 – TAISE AMADEU
24 – THIAGO JORGE SENUKI
25 – VERA LÚCIA BARBOSA

Ainda, com este edital, ficam também convidados demais 
interessados nos julgamentos que serão designados, a começar por 
2 de outubro de 2013. Para conhecimento de todos, é expedido este 
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Jaboticabal, 8 de 
outubro de 2013.

 CARMEN SILVIA ALVES 
 Juíza Presidente do Tribunal do Júri

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. 
Processo nº 0007642-73.2013.8.26.0291 Ordem nº 821/2013 

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 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 Inclusão Indevida em cadastro de 
Inadimplentes movida por CÍCERA LINA DE SOUZA DUARTE contra PRÓ PREÇOS COMÉRCIO DE 
ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, assim constando dos autos que “A requerente fez compra à prazo 
na filial da requerida desta cidade e ficou devendo a importância de R$40,64 (quarenta e seis reais e 
sessenta e quatro centavos), representada por uma nota promissória com vencimento para 30 de 
novembro  de 2005, em setembro de 2012 as partes chegaram a um acordo para quitação do débito, 
através do qual a requerente pagou a requerida a importância de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco 
reais) no dia 11.09.2012. Ocorre que a requerente, no mês passado, foi fazer compra a prazo  no 
comércio local e foi informada pela vendedora que seu nome se encontrava cadastrado no banco de 
dados de maus pagadores do SCPC por determinação da requerida, pelo não pagamento da parcela 
retromencionada...”  A requerida PRÓ PREÇOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
encontra-se em lugar incerto e não sabido, portanto 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 01 de outubro de 2.013.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO- 
PRAZO 20 (VINTE) DIAS 
Processo nº 0002953-88.2010.8.26.0291 Ordem  nº 490/2010  

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 NELSON M. CALEGARI,  qualificação desconhecida, que lhe foi proposta uma ação de 
Consignação em Pagamento, requerida por MARILDA SIMPLÍCIO FERREIRA, assim constando dos autos 
que o requerido NELSON M. CALEGARI, qualificação desconhecida, 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, levante o depósito efetuado nos 
autos no valor de R$ 69,56 (sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) ou ofereça 
resposta no prazo legal de 10 (DEZ) DIAS. 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 09 de setembro de 2.013.

Editais
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O prefeito de Catanduva Geraldo Vinholi, nomeou em 01/10, 
o ex-prefeito de Jaboticabal José Carlos Hori (2005/2012) como 
novo Gestor de Gabinete, com salário mensal de R$ 9.396,09 
mil. Hori terá a incumbência de estreitar o relacionamento com 
a população, funcionalismo público, Câmara Municipal, além de 
otimizar  os meios de obtenção de recursos externos. O gestor 
implantará no gabinete o acompanhamento e aprimoramento de 
produtividade, controle de custos por setor e controle de quali-
dade. 

Gestor de gabinete

TCE-SP (Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo) através 
do Processo TC-001323/026/11 
(Contas Anuais), Conselheiro 
Dimas Ramalho, querem expli-
cações do ex-prefeito de Jaboti-
cabal José Carlos Hori (PPS), 
sobre falhas e/ou improbidades 
destacadas pela fi scalização, que 
carecem de maiores esclareci-
mentos dos seguintes fatos: o 
elevado montante de créditos 
adicionais abertos; a elevação 
signifi cativa da dívida de longo 
prazo, especialmente, do débito 
do serviço de previdência; nota 
4,9 no IDSUS - Índice de 
Desenvolvimento do Sistema 

Tribunal quer explicações de Hori 
sobre falhas e/ou improbidades

Único de Saúde, que fi cou 
abaixo da média do Grupo; a 
quebra da ordem cronológica de 
pagamentos; contratações infor-
mais de pessoal; cessão de ser-
vidores; falhas de instrução, no 
tópico “licitações”; e de acordo 
com o disposto no artigo 29, da 
Lei Complementar nº 709/93. 
E, notifi ca o ex-chefe do Exe-
cutivo Jaboticabalense, respon-
sável pelas contas da Prefeitura 
Municipal, para que, no prazo 
de (quinze) 15 dias, a partir da 
data da NOTIFICAÇÃO (25 
de setembro de 2013), apresente 
as alegações que forem do seu 
interesse.

OPINIÃO

Só quem não sabe dessas 
e outras mazelas apontadas 
pelo Tribunal e o Conselheiro 
Dimas Ramalho, são nossos 
vereadores, que se fazem roga-
dos e fecham os olhos diante 
de tal estado de coisas, mesmo 
sendo eles os únicos, pagos e 
bem pagos para fi scalizar os 
atos do Poder Executivo. Não 
é de hoje que o Jornal Fonte 
vem alertando para esses fatos. 
Podemos citar aqui edições 
que alertaram para essas falhas 
e/ou improbidades, cometi-
das com dinheiro do povo. A 

edição mais recente – acesse e 
leia a matéria completa  http://
www.jfonte.com.br/pdfs/2013/
Jornal_Fonte_150.pdf, sob o 
titulo “O Legado de Hori para 
seu sucessor Raul Gírio”, mos-
tramos as obras inacabadas 
deixadas pelo ex-prefeito, mas 
absolutamente nada foi feito 
pelos nossos Edis. 

Recentemente nossa reporta-
gem conversou com o vereador 
Professor João Roberto (PT), e 
ele disse que todos os vereado-
res assinaram um convite para 
ser enviado aos administradores 
públicos nas gestões (2005/2008 
e 2009/2012), para que eles des-

sem explicações, e caso essas 
explicações não fossem con-
vincentes uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) seria 
aberta para apurar supostas 
irregularidades. Pelo que sai-
bamos até a conclusão desta 
edição ninguém compareceu a 
“Casa de Leis”, para explicar o 
inexplicável. 

Os ex-vereadores, Murilo 
Gaspardo (PV), Dr. Nereu 
(PMDB), Professor Emerson 
(PSB) e Gouvêa (PTB), se 
dedicavam e atuavam mais na 
fi scalização do dinheiro público. 

HoriHori

Maurício China

Dia 21 de Setembro o Bra-
sil comemora a chegada da 
primavera e o Dia da Árvore 
como representante maior da 
imensa riqueza natural deste 
país. Implantar vegetação arbó-
rea nos centros urbanos tem 
sido um desafi o aos governan-
tes, embora reconheçam que 
a árvore serve às pessoas que 
buscam realizarem diariamente 
suas atividades urbanas.

Em Jaboticabal toda vez este 
dia 21 de Setembro tenta mar-
car um novo ciclo para o meio 
ambiente, de amor e respeito 
pelas árvores. Será que é assim 
que realmente acontece? Ou 
no fi nal anulam o interesse 
ambiental das árvores vivas para 
prevalecer os resultados todos 
econômicos?

Anos atrás a população rea-
lizou um abaixo assinado com 
milhares de assinaturas em 
defesa da “Paineira Sabiá Bibi” e 
como resultado deu no que deu, 
ou seja, a Paineira foi retirada. 
Depois foi a vez da Lagoa-do-
-Peta e do Bosque Municipal 
Francisco Buck, com resultados 
ambientais ainda incertos. Mas 
a esperança persiste.

Agora é a vez do abaixo 
assinado (com mais de 1.500 
assinaturas) em que solicita 
providência das autoridades 
para transformar a Chácara do 
Locke em Patrimônio Ambien-
tal e Cultural de Jaboticabal, 
No Plano Diretor de Desen-
volvimento do Município de 
Jaboticabal esta CHÁCARA é 
defi nida como ZP – Zona de 
Preservação. Devem ser criadas 

Crônicas: Dia da Árvore
condições para que permaneça 
com toda a sua área de 5,2 hec-
tares (tamanho semelhante à 
area do Bosque Francisco Buck) 
preservada e enriquecida com 
temas ambientais e culturais 
para o Município como um 
todo. 

Para reforçar esta iniciativa 
popular foi encaminhado pedido 
de apoio ao Prefeito de Jabo-
ticabal, Presidente da Câmara 
Municipal, Promotor de Justiça 
do Meio Ambiente, Presidente 
do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – 
COMDEMA, Presidente da 
Ordem dos Advogados Regio-
nal Jaboticabal – OAB e ao 
Gerente Regional da Agência 
Ambiental – CETESB.

No Programa Município 
Verde Azul dos governos esta-
dual e municipal, a Floresta 
Urbana traz benefícios de pre-
venção da saúde da população e 
em economia de dinheiro para 
as cidades, reduzindo investi-
mentos em dragagem dos rios, 
tratamento da água e consumo 
de energia elétrica (aparelhos de 
ar condicionado). 

Morar próximo às áreas arbo-
rizadas na forma de fl oresta 
proporciona um ambiente refri-
gerado, servindo até a prevenção 
da obesidade infantil. 

A arborização é considerada 
fator inibidor do risco de danos 
à pele, aos olhos e ao sistema 
imunológico, prevenindo tipos 
de tumor de pele derivado da 
exposição excessiva aos raios 
solares e à radiação ultravioleta.

Outro fator importante de 
contribuição desses fragmentos 
de fl orestas dentro das cida-
des é manter a biodiversidade, 

cujas plantas, insetos e animais 
encontram abrigo e alimento. A 
Floresta Urbana serve de alter-
nativa de lazer que permite a 
população da cidade se deparar 
numa caminhada com várias 
espécies de pássaros e plantas 
fl oradas. 

Os fragmentos vegetais agre-
gados à Floresta Urbana podem 
mitigar a poluição química e 
sonora, reduzir o efeito de ilha 
de calor, aumentar a disponibili-
dade e qualidade da água, redu-
zir a erosão nas encostas e, por 
consequência, os assoreamentos 
dos rios.

Além desses fatores de impor-
tância local, soma-se o fato de 
as árvores serem grandes reser-
vatórios de carbono. 

Essa “massa vegetal” pode 
absorver grande quantidade de 
CO2, favorecer o bioclima da 
região e contribuir na redução 
dos efeitos das mudanças cli-
máticas.

Sobre nossa insistência em se 
preservar a Chácara do Locke 
retornamos ao aspecto histórico 
cultural que devemos apren-
der com o saudoso “Estádio da 
Marechal – Dr. Robert Tood 
Locke”, onde o apelo popular 
foi aparentemente insufi ciente 
para salvar o único campo de 
futebol que durante décadas 
permitiu a disputa de jogos ofi -
ciais na cidade de Jaboticabal.

Se depois de todas estas van-
tagens ainda pairar dúvidas 
recorremos aos ancestrais como 
Abraham Lincoln, autor da 
seguinte frase para se pensar: 
“O caráter é como uma árvore 
e a reputação como sua sombra. 
A sombra é o que nós pensamos 
dela; a árvore é a coisa real”. 
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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

ANIVERSARIANTES
Ana Vitória,
completou
13 anos, dia
09/10.
Parabéns,
sorte, saúde,
felicidade e 
muitos anos
de vida.

Zilda Alves
(Loira),
completou mais 
um ano de vida, 
dia 28/09.
Parabéns,
sorte, saúde,
felicidade e 
muitos anos
de vida.

Zé da Bocha
completou mais 
um ano de vida, 
dia 30/09.
Parabéns,
sorte, saúde,
felicidade e 
muitos 
anos
de vida.

Goiano
completará mais 
um ano de vida, 
dia 18/10.
Parabéns,
sorte, saúde,
felicidade e 
muitos 
anos
de vida.

Aroldo Rodrigues
completou mais 
um ano de vida, 
dia 05/10.
Parabéns,
sorte, saúde,
felicidade e 
muitos 
anos
de vida.

Orlando Orphei
completou mais 
um ano de vida, 
dia 06/10.
Parabéns,
sorte, saúde,
felicidade e 
muitos 
anos
de vida.


