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No ano de 2012, se alastrou pelo Brasil uma luta 
popular para reduzir a quantidade de vereadores. 
Neste ano o foco é a redução de subsídios (salários), 
que engloba também Prefeitos, Vices e Secretários. 

O Jornal Fonte encaminhou através da Assessoria 
de Imprensa, e por e-mail (correio eletrônico), algu-
mas perguntas, ao prefeito de Jaboticabal Raul Gírio 
(PSDB), objetivando esclarecer fatos que se comen-
tam no dia a dia no nosso município. Agradecemos ao 
prefeito e sua assessoria por nos responderem. Leiam 
na pág 2 a íntegra das perguntas e das respostas. 
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O Jornal Fonte encaminhou 
através da Assessoria de Im-
prensa, e por e-mail (correio 
eletrônico), algumas pergun-
tas, ao prefeito de Jabotica-
bal Raul Gírio (PSDB), obje-
tivando esclarecer fatos que 
se comentam no dia a dia no 
nosso município. Agradece-
mos ao prefeito e sua asses-
soria por nos responderem. 
Leiam abaixo a íntegra das 
perguntas e das respostas. 

Jornal Fonte - O senhor 
é candidato à reeleição? E 
quais as suas perspectivas?

Prefeito Raul Girio: O Di-
retório Municipal do PSDB, 
em assembleia, me pediu 
para ser candidato e isto foi 
ratifi cado em um encontro 
que tive com o governador 
Geraldo Alckmin. Em visita 
a uma cidade vizinha, o go-
vernador me chamou para 
tomar um café e externou 
sua vontade de que eu seja 
candidato, portanto, sou sim, 
candidato a reeleição. Ain-
da é muito cedo, no entanto, 
para falar em perspectivas 
porque estou concentrado 
em resolver os problemas 
que nossa Prefeitura enfrente 
e melhorar nossa cidade. Isto 
tem demandado 100% da 
minha atenção. O foco agora 
é administrar a Prefeitura de 
Jaboticabal e, consequente-
mente, a cidade, da melhor 
maneira possível. 

JF - Como o senhor avalia 
a sua administração até ago-
ra?

Raul Gírio - Muito positi-
va principalmente se levar-
mos em consideração que até 
2014 tivemos uma série de 
contas a pagar da outra ad-
ministração. Quando come-

çamos a nos estabilizar veio 
à crise econômica nacional, 
que está prejudicando todos 
os municípios. Estive em um 
encontro de prefeitos e con-
versando com todos soube 
que há muitas prefeituras que 
sequer conseguem pagar sua 
folha. Aqui, graças a Deus 
e ao trabalho incessante dos 
nossos servidores, nunca 
atrasamos o pagamento.

JF - O TCE (Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo), julgou irregular a 
contratação de trabalhadores 
informais, ou seja, por RPA 
(Recibo de Pagamento a Au-
tônomo), no ano de 2011, na 
administração do ex-prefeito 
José Carlos Hori, inclusive 
o multou em 500 UFESP’s 
(R$ 10.625 mil). Mas é sabi-
do que na sua administração 
essa irregularidade continua 
sendo cometida. Quantos 
trabalhadores estão nessa 
situação? E quanto é gasto 
com eles mensalmente?

Raul Gírio - Infelizmente a 
situação prossegue, embora 
em menor escala por conta 
da nossa impossibilidade de 
fazer concurso. O Ministério 
Público determinou a sus-
pensão do último concurso 
público por conta de denún-
cias contra a empresa que 
havia ganhado a licitação. 
Estamos esperando autoriza-
ção para fazer uma nova li-
citação e, portanto, organizar 
a situação. O que não pode-
mos é deixar áreas estratégi-
cas da administração, como, 
por exemplo, a saúde, sem 
profi ssionais adequados.

JF - Correm boatos, que 
o senhor fará um enxuga-
mento da máquina pública 

com demissão de assessores. 
Quantos assessores existem 
na Prefeitura? E qual o gasto 
com eles incluindo encargos 
sociais? E quantos serão de-
mitidos?

Raul Gírio - O enxuga-
mento se faz necessário por 
conta da situação econômica 
da Prefeitura e, neste senti-
do, estamos estudando todas 
as formas de economizar e o 
desligamento de assessores 
acontecerá de fato. Estamos 
estudando quantos deverão 
ser dispensados.  

JF - Existem movimentos 
populares em todo País que 
reivindicam a redução de sa-
lários (subsídios) de prefei-
tos, vices, secretários e ve-
readores. O senhor é contra 
ou favor dessas reduções?

Raul Gírio - João, esta é 
uma discussão, a meu ver, 
muito profunda. Será que 
diminuir demais os salá-
rios não pode incentivar a 
corrupção? Salários justos 
devem ser dados para pro-
fi ssionais que priorizam a 
competência, a excelência e 
a austeridade.

JF - A Prefeitura possui dez 
secretarias e três autarquias, 
além, de diversas diretorias. 
O senhor acha que todas são 
necessárias?

Raul Gírio - Acho sim, 
João. Todos os nossos equi-
pamentos são necessários.

JF - Qual a situação fi nan-
ceira da Prefeitura? Existem 
dívidas? Qual o montante?

Raul Gírio - Nossa situa-
ção fi nanceira é complicada, 
temos cerca de seis milhões 
de dívidas e minha meta é sa-
near nossas contas até 2016. 
Não pretendo deixar restos a 

pagar para a próxima admi-
nistração, independente de 
quem venha a ser o prefeito.

JF- Há informações que 
foram cometidas algumas 
irregularidades no DTT 
(Departamento de Trânsito 
e Transportes de Jabotica-
bal), que inclusive, estão na 
secretaria municipal de ne-
gócios jurídico para serem 
apuradas. Quais são essas 
irregularidades, e quem as 
cometeu?

Raul Gírio - Há mesmo 
denúncias de irregularidades 
que estão sendo apuradas. 
Estou aguardando, como a 
população, o resultado desta 
apuração, para saber quem as 
cometeu, e que atitudes tere-
mos diante dos fatos ocorri-
dos. 

JF - Na Edição 181 do Jor-
nal Fonte publicamos uma 
matéria sob o título “PPP 
para nossas praças”. Há in-
formações que a Prefeitu-
ra está desenvolvendo um 
projeto com esse objetivo. 
O senhor poderia explicá-lo 
melhor?

Raul Gírio - Existe um 
processo da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento para 
viabilizar esta parceria. O 
processo foi encaminhado 
para a Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídicos, que 
está apreciando a sua viabili-
dade em conformidade com 
a lei. Particularmente, sou 
muito favorável a esta par-
ceria entre o poder público e 
a iniciativa privada na ado-
ção de espaços públicos. na 
Europa isto é super comum 
e deu muito certo. Muitas 
cidades brasileiras também 
têm este modelo de parceria 

e funciona bem. Esperamos 
que aqui também dê bons 
frutos.

JF - Mesmo com toda difi -
culdade, o senhor tem con-
seguido concluir algumas 
obras que fi caram inacaba-
das pela administração ante-
rior e inaugurar outras. Quais 
as obras que foram concluí-
das, quantas faltam, as inau-
guradas, e quais mais virão?

Raul Gírio - Conseguimos 
concluir a UPA e a Concha 
Acústica, obras da adminis-
tração anterior que não foram 
concluídas. O Mercado Mu-
nicipal, o Centro de Eventos 
e a quadra do CDHU tam-
bém são obras cujas verbas 
vieram na última adminis-
tração e que, no entanto, não 
foram concçuídas, mas estão 
em andamento e serão entre-
gues na nossa administração. 
Nossas obras, de responsa-
bilidade da atual adminis-
tração, foram muitas e isto 
me deixa muito feliz porque 
mesmo em meio à crise esta-
mos conseguindo caminhar, 
mesmo que seja com passos 
mais lentos do que o que de-
sejamos. A Praça do Jardim 
Guanabara e o Bosque Mu-
nicipal estão 98% prontos. 
Inauguramos o CRAS III e 
a Ponte das Araras. E temos 
as seguintes obras em an-
damento: três creches, duas 
quadras, os CIAFs VIII e 
IX, o Centro Dia do Idoso 
(CDI), Centro de Referência 
Especial em Assistência So-
cial (Creas), pista de skate, 
reforma do Centro de Saúde 
e Laboratório, entre outras. 

JF - O senhor teria outras 
considerações que gostaria 
de acrescentar?

Raul Gírio - Quero agrade-
cer ao Jornal Fonte a opor-
tunidade de expor a situação 
da Prefeitura de Jaboticabal 
e traçar um panorama da 
atual situação. E aprovei-
to para pedir a população 
colaboração no sentido de 
lembrar que o bem comum 
é o que queremos, ou seja, 
uma cidade limpa, saudável, 
organizada e desenvolvida. 
Mesmo com as difi culda-
des, estamos fazendo a nossa 
parte e contamos com nossa 
querida população na parce-
ria constante contra os focos 
de dengue; na limpeza dos 
terrenos particulares, permi-
tindo que nossa equipe se 
concentre nas áreas públicas; 
no uso consciente dos recur-
sos naturais, principalmente 
da água; na manutenção de 
uma cidade limpa, deposi-
tando lixo nos locais adequa-
dos; e enfi m, ajudando nossa 
cidade a fi car cada vez me-
lhor.

Fomos escolhidos para um 
momento histórico, que é o 
revezamento da Tocha Olím-
pica. Fomos apontados como 
cidade com excelente quali-
dade de vida. Temos a res-
ponsabilidade de reconhecer 
que comparada com inúme-
ros municípios brasileiros 
de mesmo porte somos uma 
cidade muito boa. 

O que temos que fazer é 
conhecer os problemas, ten-
tar resolvê-los e concentrar 
nossos esforços em tornar 
Jaboticabal cada vez melhor. 
Usar criatividade para dri-
blar a crise e tentar crescer 
mesmo com adversidades. 
Crescer com responsabilida-
de e honestidade. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE José Garcia Fernandes, REQUE-
RIDO POR Ana Paula Garcia da Costa - PROCESSO Nº0002501-
39.2014.8.26.0291.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Es-
tado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 10/04/2015 17:28:02, foi de-
cretada a INTERDIÇÃO de José Garcia Fernandes, CPF 387.863.469-
20, 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). Ana Paula Garcia da Costa. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afi xado na 
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jabotica-
bal, aos 22 de maio de 2015.

Nossa Situação é complicada, temos cerca de 
R$ 6 milhões de dívidas, diz prefeito Raul Gírio!

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ALDAIZA 
SOUZA RAMOS, REQUERIDO POR ALDA LÉA SOUZA 
RAMOS - PROCESSO Nº0001962-39.2015.8.26.0291 – 595/2015

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 15.07.2015, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de ALDAIZA SOUZA RAMOS, CPF 485.777.668-
53, 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). Aldaiza Souza Ramos e Alda Léa Souza 
Ramos. O presente edital será publicado por três vezes, com 
intervalo de dez dias, e afi xado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 20 de agosto de 2015.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Ronaldo Pereira da Cruz 
Campana, REQUERIDO POR Ana Pereira da Cruz - PROCESSO 
Nº0014134-81.2013.8.26.0291. – 1378/2013

O(A) Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara do Foro de Jaboticabal, Comarca de 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 21/01/2015 foi decretada 
a INTERDIÇÃO de Ronaldo Pereira da Cruz Campana, CPF 
402.125.088-30, 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). Ana Pereira da Cruz O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afi xado 
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal 
em 26 de maio de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0007601-77.2011.8.26.0291
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Inadimplemento
Requerente: Jeferson Araújo da Fonseca
Requerido: Ricardo Polesel e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0007601-77.2011.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Ricardo Polesel, Rua Barthimeu Vaz de Almeida, 200, Planalto Italia - CEP
14890-452, Jaboticabal-SP, CPF 220.665.078-90, RG 27907301, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Ordinário por parte de Jeferson Araújo da Fonseca, alegando em síntese: O
requerente é proprietário de um imóvel localizado à Rua Maestro Grossi, 417, Nova Jaboticabal,
sendo que em 16/08/2008 as partes acima assinaram contrato de locação, para fins residências,
pelo período de 15/10/2008 a 15/04/2011, no entanto, o locatário deixou o imóvel em 15/06/2011,
sem quitar o aluguel referente ao período de março de 2011 a 15/06/2011, assim requereu a
citação do réu para responder os termos da ação, sob pena de revelia e confissão, a fim de ver
julgada procedente a ação, protestou provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidas. Constando dos autos que o requerido Ricardo Polesel, acima qualificado, encontra-se
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, em extrato, com prazo de vinte (20)
dias, através do qual fica devidamente CITADO por todo o conteúdo da ação mencionada,
podendo contestar a ação dentro do prazo legal de quinze (15) dias, contados a partir da fluência
do presente edital, que é de vinte (20) dias, sob pena de serem tidos e confessados como
verdadeiros os fatos articulados pela autora em sua petição inicial, que resumidamente acima foi
exposto. Para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente do réu, será este afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 de
agosto de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEMDIREITA

No mês de agosto a APA 
(Associação Protetora dos 
Animais de Jaboticabal), pre-
sidida pelo Professor Doutor 
da UNESP Jeffrey Frederi-
co Lui, e seus colaboradores 
voluntários, coordenaram a 
esterilização de 223 animais. 
Foram 85 cadelas, 43 cães, 
62 gatas e 33 gatos. De janei-
ro até fi nal de agosto já foram 
1.536 animais esterilizados 
pela APA. Destes, 68% eram 
fêmeas caninas e felinas. De-
zenas de animais atendidos 
clinicamente e cirurgicamen-

te, animais provenientes de 
proprietários de baixa renda. 
O serviço de zoonoses da 
Prefeitura agenda animais 
para a esterilização gratui-
ta (informações 3202.8320) 
e a APA agenda pelo fone 
3209.7507. Castre seu animal 
o mais breve possível. Não 
precisa e nem deve esperar 
o primeiro cio ou cria. Trate 
bem de seu amigo pet. A APA 
agradece todos os voluntários 
e associados que ajudam no 
programa de esterilização de 
caninos e felinos.

APA informa!
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No ano de 2012, se alas-
trou pelo Brasil uma luta 
popular para reduzir a 
quantidade de vereadores. 
Neste ano o foco é a redu-
ção de subsídios (salários), 
que engloba também Pre-
feitos, Vices e Secretários. 
Naquele ano Jaboticabal 
não fi cou de fora, e através 
de uma campanha lança-
da pelo Jornal Fonte com 
o tema: “Dez vereadores 
bastam para Jaboticabal”, 
e graças à adesão imediata 
do ex-vereador Dr. Nereu, 
na época no PMDB, que 
enviou cartas para diver-
sas entidades, como OAB, 
ACIAJA, CDL, Sindicatos, 
Lojas Maçônicas, Associa-
ções de Bairros e outras que 
deram ouvidos ao pleito, o 
resultado foi promissor. 

Ao invés de 15 vereadores 
fi caram 13, o orçamento 
da Câmara que era de 7% 
baixou para 6%, através 
da Emenda à Lei Orgâni-
ca nº 34, de 21 de maio de 
2012, proposta pelo ex-ve-
reador Murilo Gaspardo e 
aprovada por unanimidade 
pelos vereadores da época, 
e isso proporcionou uma 
economia de mais de R$ 1 
milhão por ano. E o reajuste 
dos subsídios foi de 21%, e 
não o teto máximo que se-
ria de 40% dos subsídios 
dos deputados estaduais, 
que pularia para mais de R$ 
8 mil, mas fi cou nos atuais 
R$ 6.131 mil.

ORÇAMENTO

Na atual Legislatura foi 

aprovada também 
por unanimidade 
a Emenda 38 de 
17 de março de 
2013, que revo-
gou a 34, e o or-
çamento retornou 
ao patamar de 
7%, teto máximo 
permitido pela 
Constituição Fe-
deral. Neste ano 
de 2015, o orça-
mento é de R$ 
8.984 milhões, 
contra R$ 7.701 
milhões, caso ti-

vessem sido mantidos os 
6%. Na edição 169 publi-
camos essa alteração, mas 
não houve qualquer mani-
festação popular e muito 
menos das entidades. 

MOVIMENTO

No dia 29/08, na Praça 9 
de julho, foi lançado um 
movimento para arrecadar 
assinaturas, objetivando 
um Projeto de Iniciativa 
Popular para a redução dos 
subsídios do Prefeito, Vice, 
Secretários e Vereadores, e, 
segundo os organizadores, 
esse movimento continua-
rá até que seja alcançada 5 
mil assinaturas. Todo movi-
mento partindo dos anseios 
populares é válido e demo-

crático, mas só com esse 
objetivo de reduzir subsí-
dios, especialmente dos ve-
readores, se torna inócuo, 
ou seja, não traz qualquer 
benefício para as fi nanças 
públicas. Até porque, no 
ano que vem (2016), os 
vereadores jaboticabalen-
ses terão R$ 9.421 milhões 
para gastarem, se continua-
rem os 7%, mas se forem 
reduzidos para 6%, esse 
valor cairá para R$ 8.075 
milhões.

A LEI

SUBSÍDIO – A Emenda 
Constitucional número 25 
de 14 de fevereiro de 2000 
diz:

Artigo 1o  - Inciso VI do 
artigo 29 da Constituição 
Federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: o 
subsídio dos Vereadores 
será fi xado pelas respec-
tivas Câmaras Municipais 
em cada legislatura para a 
subsequente, observado o 
que dispõe esta Constitui-
ção, observados os critérios 
estabelecidos na respectiva 
Lei Orgânica e os seguintes 
limites máximos: Em Mu-
nicípios de cinquenta mil 
e um a cem mil habitantes, 
o subsídio máximo dos Ve-
readores corresponderá a 

quarenta por cento do sub-
sídio dos Deputados Esta-
duais. [Atualmente é de R$ 
25.322,25 mil].

QUANTIDADE - Emen-
da Constitucional nº 58, 
de 23 de setembro de 2009

15 (quinze) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 
50.000 (cinquenta mil) ha-
bitantes e de até 80.000 (oi-
tenta mil) habitantes.

ORÇAMENTO

Artigo 29-A. 7% (sete por 
cento) para Municípios com 
população de até 100.000 
(cem mil) habitantes.

OPINIÃO

Como podemos observar, 
é o que diz a Constituição 
Federal. Mas estabelece 
limites máximos, não é 
proibido reduzir, é proibi-
do aumentar, o que vai de-
pender da consciência dos 
políticos jaboticabalenses, 
e claro da união do povo. 
Portanto, nem tudo que é 
legal é moral.

SESSÃO

Na sessão ordinária reali-
zada em 08 de setembro de 
2015, o presidente da Casa 

Dr. Edu Fenerich, falou por 
cerca de 1h30 minutos. Em 
seu longo pronunciamen-
to Fenerich usou de vários 
adjetivos para desqualifi car 
a maioria dos participantes 
desse movimento.

JORNALISTA

Na mesma sessão o jor-
nalista Rogério Constan-
tino proprietário do Jor-
nal “Cidades”, teve suas 
atividades “jornalísticas” 
escancaradas por algumas 
publicações que fez rela-
tivas à Câmara que seriam 
mentirosas. 

No telão Fenerich mostrou 
4 notas fi scais emitidas por 
esse jornal para a Prefeitura 
de Jaboticabal no valor to-
tal de R$ 15.6 mil, e reci-
bos de pagamentos no Ban-
co Santander numa conta 
particular em nome de Ro-
gério Constantino Junior, 
nos meses de junho, julho 
e agosto de 2015, dinhei-
ro pago para Rogério falar 
bem da Prefeitura segundo 
Fenerich. Saiba mais sobre 
a pancadaria. 

 Acesse http://tv.cama-
rajaboticabal .sp.gov.br/
sessoes-ordinarias/legisla-
tura-2013-2016/cmjaboti-
cabal-08-09-2015_19-58.
mp4/view 

No dia 25/08/2015, nossa 
reportagem fl agrou um Cri-
me Ambiental cometido em 
uma APP (Área de Preserva-
ção Ambiental), que margeia 
a Avenida Ítalo Polli – Colina 
Verde - Jaboticabal, cometi-
do pelo Loteamento Athenas 
Paulista que pertence a Em-
presa Wegg - CCii empreen-
dimentos imobiliários central 
de vendas: Av. Horácio Ra-
canello, 520- (44) 3028-3589 
- Administrativo: Av. Bento 
Munhoz da Rocha Netto 138 
- (44) 3226-4490 - Maringá 
– PR, em parceria com a Nos-
ralla Negócios Imobiliários de 
Jaboticabal.

O CRIME

No interior da APP e em 
cerca de 300 metros foi feita 
uma valeta para passagem de 
uma tubulação para canalizar 
a água vinda da adutora do 

bairro São Marcos 
para abastecer o lo-
teamento às margens 
esquerda e direita do 
Córrego Jaboticabal. 
Muitas árvores, novas 
ainda, porque ali foi 
feito um refl oresta-
mento, tiveram suas 
raízes arrancadas, e 
provavelmente mor-
rerão.

NINGUÉM SABIA

No local existe uma 
placa que ostenta a 
autorização dos Ór-
gãos Ambientais para esse cri-
me. Porém, antes de o denun-
ciarmos em nosso site, entra-
mos em contato com o SAAEJ 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal), e o 
presidente José Augusto Fa-
gundes Gouvêa, garantiu que 
a Autarquia não autorizou e 

acrescentou que em caso de 
defeito na tubulação não have-
ria possibilidade das máquinas 
entrarem no local para conser-
ta-lo.

A chefe de gabinete da secre-
taria municipal de planejamen-
to Herla Nogueira Petrechen 
de Vilhena Moraes, também 
fez a mesma afi rmação, e disse 

que quem trata de água e es-
goto é o SAAEJ, afi rmou tam-
bém, que o serviço será refeito 
no local determinado confor-
me as diretrizes aprovadas 
para o loteamento, e que se-
gundo o engenheiro da Wegg 
houve um equívoco. Já o en-
genheiro Élcio da CETESB 
(Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental), 
agência de Jaboticabal, 
disse que a autorização 
foi para a passagem da 
tubulação sobre o córre-
go e não por dentro da 
APP, acrescentou que a 
empresa dona do lotea-
mento, além refazer o 
serviço será advertida, 
não será multada, por-
que a área atingida foi de 
470m².

O advogado da Wegg 
Eduardo Thomaz, por 
telefone, reforçou que 
houve um equívoco e 
que todas as providên-

cias estão sendo tomadas para 
sana-lo. Perguntamos para 
Doutor se nas diretrizes não 
constavam que o loteamento 
que segundo ele tem cerca de 
700 lotes, a perfuração de um 
poço profundo. A resposta foi 
não, apenas a instalação de 
caixas d’água. Contatamos a 

Imobiliária Nosralla, mas até a 
conclusão desta edição ela não 
se manifestou.

A água para abastecer esse 
loteamento vem da adutora 
do bairro São Marcos, que 
não será surpresa alguma que 
quando esse loteamento este-
ja devidamente povoado falte 
água no bairro São Marcos e 
nele também.

OPINIÃO

É muito estranho que nin-
guém soubesse desse crime 
ambiental e que houve um 
equívoco. No entanto, descul-
pem a nossa falta de modéstia, 
mas se o Jornal Fonte não o 
tivesse denunciado, inclusive, 
para a promotoria de meio am-
biente, que esta sim, não sabia, 
fi caria o “dito pelo não dito”. E 
onde fi ca o COMDEMA nessa 
história? “Há coisas que nem 
Freud explica”.  

Não basta reduzir salários de vereadores, 
mas sim os orçamentos das Câmaras!

Loteamento Athenas Paulista comete Crime Ambiental

 Contradições do relatório da comissão da câmara 
sobre a chácara do Locke

Prof. Baltazar Fernandes 
Garcia Filho

Na Sessão da Câmara de 01/
Junho/2015 a Comissão de 
Assuntos Relevantes, criada 
pela Resolução nº 362 de 19/
maio/2014, entregou de im-
proviso um relatório favorá-
vel à aprovação da mudança 
de Zona de Preservação – ZP 
para Zona Mista – ZM, refe-
rente a maior parte da área de 
6 hectares no Bairro Apareci-
da, conhecida como Chácara 
do Locke.

A transfi guração da área da 
Chácara do Dr. Locke pela 

intervenção de um empreendi-
mento imobiliário demonstra 
o descontrole da administra-
ção pública municipal que, ao 
governar, desconsidera a pre-
servação dos ambientes natu-
rais e construídos portadores 
de valores morais, crenças, 
costumes, hábitos, etc.

Estes valores da cultura local 
são elementos sociais transmi-
tidos em forma de respeito ao 
que é preservado, infl uencian-
do a educação e o comporta-
mento dos grupos. A adminis-
tração pública prefere apagar 
o passado histórico reconstruí-
do pelo povo jaboticabalense, 
destruindo a beleza cênica e 

paisagística, como também, 
apagar da memória dos mo-
radores de Jaboticabal aconte-
cimentos como a “Árvore que 
Chora”. 

As pessoas nem sempre par-
ticiparam dos acontecimentos 
coletivos, mas os imaginam 
como se deram, mesmo que 
não fi zeram parte do seu es-
paço de atuação e tempo de 
vivência. Os acontecimentos 
podem marcar para sempre 
um povo a ponto de abalá-lo, 
e sua lembrança ser propagada 
ao longo dos séculos. A me-
mória dos acontecimentos co-
letivos deve ser mantida, pois 
a memória é elemento essen-

cial no processo de construção 
da cultura de um povo.

A história de 187 anos de 
Jaboticabal tem como uma 
das suas maiores tradições a 
Centenária Chácara do Dr. 
Locke, que foi passada de ge-
rações em gerações por meio 
da imponência ambiental, 
paisagística e histórica cultu-
ra do povo de Jaboticabal. A 
construção de prédios em con-
domínio fechado e a presença 
humana usufruindo dos bens 
que ali restarão implicará em 
sérios danos na reconstrução 
da memória da população do 
município, pois ao agir o povo 
reconstrói sua identidade com 

as experiências do passado. 
A preservação da Chácara do 
Dr. Locke é essencial para que 
possamos refazer o presente 
da nossa cidade.

A Lei Orgânica do Municí-
pio de Jaboticabal estabelece 
os cuidados necessários com 
seu patrimônio cultural. Con-
forme consta no Artigo 226, 
“O Município incentivará a li-
vre manifestação cultural atra-
vés de: III – preservação dos 
edifícios, locais e objetos de 
interesse histórico, artístico, 
arquitetônico e cultural, atra-
vés de tombamento e outras 
medidas previstas em Lei, in-
clusive em cooperação com o 

Estado e a União. IV – incen-
tivo à promoção e divulgação 
da história, dos valores huma-
nos e das tradições locais”.

O Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN) e o Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (CONDEPHAAT) 
são os dois órgãos responsá-
veis pela preservação do pa-
trimônio cultural no Brasil e 
no Estado de São Paulo. Estes 
órgãos propõem a preservação 
do patrimônio cultural impe-
dindo a descaraterização dos 
mesmos através do tomba-
mento histórico.
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Em fevereiro de 2015, con-
forme anunciamos aqui, a 
Prefeitura e o SAAEJ (Servi-
ço Autônomo de Água e Es-
goto), gastaram R$ 146.295 
mil, na perfuração de um 
poço profundo no bairro 
Morada Nova, pela empresa 
Acqua Tecnologia De Água 
Eirelli – EPP, instalada em 
Araraquara. Este poço, após 
entrar em funcionamento, 
além do bairro onde está lo-
calizado, vai amenizar a fal-
ta d’água em outros bairros 
como: Morada do Campo, 
Laranjais, Parati e Ipês. Mas 
para que isso aconteça, é ne-
cessário o teste de vazão de 
água e análise da qualidade, 
e a potência da bomba que 
deve ser instalada.

Por telefone, conversamos 
com o presidente da SAAEJ, 

e ele informou que faltavam 
esses testes, e disse também 
que precisa instalar um trans-
formador exclusivo para o 
poço. Dia 26/08, entramos 
em contato com o responsá-
vel técnico pela empresa e 
lhe perguntamos qual a era à 
razão desses testes não terem 
sido efetuados? A resposta foi 
curta e direta: “Não fi zemos 
porque no local não tem ener-
gia elétrica e nem a bomba”. 
E qual o custo disso? “Depen-
de da vazão para dimensionar 
o tipo de bomba, acredito que 
no máximo R$ 50 mil”, disse.

Neste local (Rua Hilário 
Morello) já existia uma cai-
xa d’água desde 2011, para 
abastecer o loteamento, mas 
estava inativa, porque segun-
do o engenheiro do SAAEJ 
Carlos Fenerich a bomba e 

a fi ação elétrica foram fur-
tadas. Leia mais na Edição 
175 de 12/02/2015 do Jornal 
Fonte.

Nossa reportagem esteve no 
local, e novamente constatou, 
como na Edição 175, que não 
existe qualquer instalação 
elétrica ali, exceto o poste.

LOTEAMENTOS

Das dezenas de loteamen-
tos aprovados nos últimos 
anos em Jaboticabal, não é do 
nosso conhecimento que nas 
diretrizes, tenham sido exi-
gidos a perfuração de poços 
profundos, fi cando o abaste-
cimento de água por conta do 
município, o que é um risco 
porque provoca desabasteci-
mento em outros bairros vizi-
nhos, como está acontecendo 

com Morada Nova, Morada 
do Campo, Laranjais, Parati e 
Ipês.  Apenas dois aprovados 

nesta administração do Mi-
nha Casa, Minha Vida foram 
exigidos poços, informou 

José Augusto Gouvêa presi-
dente do SAAEJ.  

Por falta de energia elétrica poço não funciona

Em entrevista, dupla sertaneja Felipe e 
Menon conta um pouco de sua trajetória

Felipe e Menon fi caram conhecidos nas redes sociais por gravarem vídeos em homenagem para a dupla Milionário e José Rico

Repórter: Luiz Neto

A dupla Felipe e Menon, 
famosa na internet por gravar 
homenagens para Milionário 
e José Rico, concedeu 
ao Blog Luiz Neto uma 
entrevista onde revelam fatos 
sobre a própria trajetória no 
universo sertanejo.
Felipe e Menon se conhecem 
desde a infância e com o 
passar dos anos decidiram se 
unir para alcançar o sucesso 
na música. Em 2014, a dupla 
gravou um CD e DVD com 
repertório próprio.
Confi ra abaixo a entrevista 
na íntegra:
Luiz Neto: Quando foi 
formada a dupla Felipe e 
Menon?
Menon: A dupla Felipe 
e Menon foi formada em 
novembro de 2011 na cidade 
de Campo Grande (MS).
Luiz Neto: Como o Felipe e 
o Menon se conheceram?
Felipe: Nós nos conhecemos 
desde criança, Menon com 
sete e eu Felipe com oito 
anos de idade. Cantávamos 
em festivais na região norte 
do Mato Grosso do Sul, só 
que em projetos diferentes. 
Eu tinha uma dupla com 
um irmão meu, Isaias 
Siqueira, e o Menon cantava 
solo, “Reizinho”.
Luiz Neto: Atualmente, 
como é a rotina de shows, 
ensaios e viagens da dupla?
Menon: O Felipe tem um 
estúdio de gravação onde 
a gente se reúne com a 
banda e os produtores para 
discutirmos o que fi cou legal 

no show anterior, 
o que não rolou, o 
que da para mudar e 
fazemos os ajustes. 
Depois passamos o 
show inteiro e aí é só 
esperar o próximo. 
Em relação às viagens, 
nós estamos muito 
felizes por estarmos 
conhecendo novos 
lugares, pessoas que 
conhecem a gente, que 
curtem, que gostam 
do nosso trabalho, 
atravessando para 
outros estados e tudo 
isso através da nossa 
música, da nossa 
arte, isso é muito 
gratifi cante.
Luiz Neto: Quantas 
apresentações a dupla 
já fez?
Menon: A gente faz 
em média 14 apresentações 
por mês, o que da uns 160 
shows por ano.
Luiz Neto: De todas 
as apresentações, qual 
é considerada a mais 
importante por vocês?
Felipe: Acho que é muito 
difícil dizer qual, porque cada 
uma tem algo diferente. Mas 
a primeira vez no Programa 
do Ratinho, o Brasil inteiro 
assistindo a gente, foi uma 
sensação única. Que venha 
mais vezes!
Luiz Neto: Além das 
homenagens para a dupla 
Milionário e José Rico, 
vocês também possuem um 
repertório próprio, correto? 
Falem um pouco sobre as 
músicas de vocês.

Menon: Sim, temos um 
DVD já gravado. Gravamos 
na cidade de Campo Grande 
(MS), no dia 29 de Abril de 
2014, com músicas próprias, 
algumas composições 
minhas, do Felipe, também 
músicas românticas, músicas 
de balada e para quem gosta 
tem “modão” também.
Tem o nosso repertório, tem 
a participação dos nossos 
amigos Henrique e Diego, o 
produtor do repertório é um 
grande compositor de Campo 
Grande, Maurício Mello, tem 
muitas canções de sucesso 
como “ENQUANTO 
HOUVER RAZÕES” - 
Jorge e Mateus, “SUÍTE 
14” - Henrique e Diego, e 
várias outras gravadas pelos 

grandes nomes da música 
sertaneja.
Luiz Neto: Como surgiu a 
ideia de fazer as homenagens 
para a dupla Milionário e 
José Rico?
Felipe: O Menon sempre 
brincou com isso, de imitar 
os outros, e não são só os 
famosos não, o pessoal da 
banda sofre na mão dele. 
Mas isso veio à tona mesmo 
há pouco tempo. A gente 
estava na casa de uma 
amiga e fi zeram um vídeo 
da gente brincado, fazendo 
os trompetes na boca e o 
Menon imitando o saudoso 
Zé Rico em uma música 
de autoria nossa, que nós 
fi zemos a uns 14 anos atrás 
inspirados no Zé Rico. Foi 

engraçado porque 
fi zemos a música 
e nunca tivemos 
o p o r t u n i d a d e 
de mostrar a ele 
pessoalmente, que 
acabou vendo o 
vídeo na internet. O 
vídeo rodou tanto 
nos WhatsApp por 
aí, que um fã clube 
da dupla Milionário 
e José Rico postou e 
aí virou o que virou.
Luiz Neto: Menon, 
como você descobriu 
esse dom de imitar a 
voz do José Rico?
Menon: Eu faço 
isso desde muito 
cedo, sempre fui 
meio atentado sabe. 
Sempre fui fã do 
Milionário e José 
Rico e como tenho 

facilidade de imitar, fazer 
essas brincadeiras, fui 
aperfeiçoando e acabou que 
as pessoas acham parecido. 
Mas o Zé é uma pessoa ímpar, 
um artista nato. Muitas 
pessoas acham que o Felipe 
e Menon é cover da dupla 
Milionário e José Rico, mas 
não. Nós não somos cover, 
nós temos nosso projeto 
e temos um CD/DVD 
gravado com nossas próprias 
vozes. Porém, no meio do 
nosso show, a gente faz 
uma homenagem a dupla 
Milionário e José Rico, que 
mesmo sem saber foram 
muito importantes para que 
o Brasil nos conhecesse 
através dos vídeos e do 
Programa do Ratinho.

Luiz Neto: Uma das 
características mais 
observadas pelo público nos 
vídeos é o som das “cornetas” 
que vocês conseguem fazer 
com a boca. O que a maioria 
das pessoas questiona ao 
assistir os vídeos é: como 
vocês conseguem fazer isso 
e como descobriram essa 
técnica?
Felipe: Então, essa corneta 
como todos falam são os 
trompetes, um instrumento 
muito usado nesse estilo 
de música e na maioria 
das músicas do Milionário 
e José Rico, assim como 
outros artistas da época. 
O fato de conseguirmos 
fazer o som acho que é 
dom mesmo. O fato de nós 
dois sermos instrumentistas 
ajudou também, o Menon 
é baterista e eu guitarrista, 
e o aperfeiçoamento sem 
dúvida.
Luiz Neto: Além do 
Milionário e José Rico, vocês 
também conseguem fazer 
homenagens para outros 
famosos? Se sim, quais?
Felipe: Sim, o Menon imita 
muitos outros artistas e 
a gente faz isso no show. 
Temos um bloco chamado 
“Buteco do FeM”, onde 
a gente faz uns “modão” 
acústico, aí eu convido Jorge 
e Mateus, Zezé Di Camargo 
e Luciano, Guilherme e 
Santiago, Cezar e Paulinho, 
Eduardo Costa, Gustavo 
Lima e, ele imita também 
o Tiririca, João Plenário, 
Batoré e vários outros, ele é 
doido.

D.Bello Desenhos
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*Marco Aurélio Nogueira 

O sistema universitário bra-
sileiro é diversifi cado, como 
sabem todos. Nos dias que 
correm, por exemplo, en-
quanto as universidades fe-
derais amargam uma prolon-
gada greve que já se estende 
por 80 dias, em São Paulo as 
estaduais se debatem com 
questões de outra enverga-
dura, ainda que bastante as-
sociadas ao quadro geral de 
penúria por que passam to-
das as instituições. Estão às 
voltas com cortes, ajustes e 
limitações.

Tanto quanto greves por 
tempo indeterminado, as 
restrições orçamentárias e a 
decisão de cortar salários de 
professores e servidores que 

ganham acima do teto do go-
vernador têm idêntico poder 
corrosivo e de destruição. 
Fazem com que as universi-
dades sangrem a céu aberto.

O teto salarial surge sempre 
cercado de incompreensão e 
invariavelmente refl ete um 
profundo desinteresse pelas 
particularidades e pelo rele-
vante papel das universida-
des estaduais.

A limitação dos salários é 
vivida pelo governo paulista 
e por parte da opinião pública 
com dose extrema de hipo-
crisia e com uma coreografi a 
barata. É como se o governo 
quisesse passar por guardião 
do franciscanismo gerencial 
e de uma ideia vaga de “mo-
ralidade pública”, fazendo 
isso à custa dos outros. Em 
vez de adotar postura ousa-

da e criativa para melhorar a 
performance fi scal-fi nanceira 
do estado, insiste em forçar 
em cortar salários, como se 
isso tivesse algum impacto 
efetivo sobre as contas pú-
blicas. Joga para a plateia. 
De tabela, fomenta a confu-
são no interior dos Campus 
universitários, antes de tudo 
por embaralhar as carreiras e 
desanimar alguns segmentos 
altamente produtivos e repre-
sentativos do que fazem as 
universidades.

Surpreendentemente, é res-
paldado nessa operação pelo 
Ministério Público de Contas 
de São Paulo, que o incenti-
va a forçar as universidades a 
respeitar o teto.

A postura é hipócrita porque 
usa como parâmetro o salário 
do governador (R$ 21,6 mil), 

mas não leva em considera-
ção que este valor não corres-
ponde ao que ganha de fato 
o governador, que tem casa, 
comida e gastos inteiramente 
cobertos pelo erário estadual: 
verbas de representação e 
subsídios para exercer a fun-
ção. Usa a despensa e mora 
no Palácio (dos Bandeiran-
tes) em que trabalha. Seu sa-
lário, portanto, não é usado 
para custear aquilo que mais 
pesa em um orçamento do-
méstico da vida real.

Além disso, o cargo de go-
vernador não faz parte de 
nenhuma carreira no serviço 
público e sua remuneração 
não segue qualquer parâme-
tro, podendo ser defi nida li-
vremente pelas Assembleias 
Legislativas de cada estado. 
Trata-se, pois, de um va-

lor arbitrário. Tanto que, no 
conjunto do País, os salários 
mensais dos governadores 
variam muito, podendo ir de 
cerca de R$ 12 mil a quase 
R$ 40 mil.

A hipocrisia é completa-
da por uma grave ceguei-
ra gerencial: ao passo que 
professores e servidores das 
universidades estaduais pau-
listas devem seguir o teto do 
governador, seus colegas das 
universidades federais se-
guem o salário de um minis-
tro do STF (cerca de R$ 34 
mil). Ou seja, no estado mais 
caro do País e no qual está 
o grosso da produção cien-
tífi ca nacional, adota-se um 
critério de remuneração mais 
baixo do que aquele que pre-
valece nas outras unidades da 
federação.

É motivo de aplauso e de 
esperança que o Conselho 
de Reitores das Universida-
des Estaduais Paulistas, o 
CRUESP, esteja empenhado 
em conseguir a revisão da 
medida. Desde 2014, vem 
solicitando ao governo e aos 
deputados para que igualem 
o teto do ensino superior pú-
blico paulista ao das univer-
sidades federais: 90,25% do 
salário dos ministros do STF, 
o que corresponde hoje a R$ 
30,4 mil. Até agora, não tive-
ram sucesso. Mas o Conselho 
promete manter o empenho.

*Marco Aurélio Nogueira é 
professor titular da Faculda-
de de Ciências e Letras em 
Araraquara e diretor do Ins-
tituto de Políticas Públicas e 
Relações Internacionais da 
Unesp.

Na década de 1980 assis-
timos a dois acontecimen-
tos incríveis: o Primeiro é 
que o Continente America-
no quase inteiro tornou-se 
“Democrático”. As Aspas 
– que serão usadas por mim 
quando nos referirmos às 
palavras  com cujas situa-
ções  não concordamos -  é 
minha (Fernando). Antes, 
nas Américas a “Democra-
cia” estava nos seus três 
países mais ao Norte e pou-
cos mais; mas nos últimos 
30 anos a América Latina se 
“livrou” de quase todas as 
Ditaduras. O Segundo diz 
respeito à Europa. Até en-
tão, só uma parte da Europa 
era “Democrática”; aí, subi-
tamente, a Europa de Leste 
também se “Democrati-
zou”. “Caíram” as Ditadu-
ras de Direita na América, 
“caíram” as Ditaduras di-
tas de Esquerda da Europa 
Oriental, e passamos a ter 
ao menos três Continentes 
amplamente “Democráti-
cos”, incluindo a Oceania, 
mais uma parte razoável da 
Ásia.  A “Democracia” não 
está mais concentrada no 
Atlântico Norte. Enfi m, foi 
uma mudança radical. 

Pensamos que vale ressal-
tar, quando mencionamos a 
ideia de certa exaustão da 
Participação Política Pú-
blica, nós temos em mente 
algo que vai além da Ação 

Política Privada. Devemos 
lembrar que referir um Pas-
sado ocorrido há 20 ou 30 
anos pressupõe uma gera-
ção vivendo uma realidade 
bem diferente. Os jovens 
das últimas décadas nunca 
tiveram um “horizonte ad-
versário”. E, por não terem 
um horizonte adversário, 
faltou-lhes aquilo que po-
demos chamar  de utopia, 
no sentido em que Eduar-
do Galeano utiliza a ideia, 
quando defi ne:

 “A utopia está lá no ho-
rizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois 
passos. Caminho dez passos 
e o horizonte corre dez pas-
sos. por mais que eu cami-
nhe, jamais alcançarei. Para 
que serve a utopia? serve 
para isso: para que eu não 
deixe de caminhar”. Nós – 
mais antigos -  tínhamos um 
Horizonte Adversário.

Horizonte é mesmo meta, 
aquilo que miro. Quando 
quero alcançar algo, preci-
so lutar para isso, em vez 
de fi car aguardando. Não é 
casual que haja uma presen-
ça Política no Mundo Islâ-
mico: quem é o Horizonte 
adversário da Juventude 
que participa, que vai para a 
Rua? O Ocidente infi el, Ca-
pitalista, o Modo Ocidental. 
Ou seja, é uma Juventude 
que tem um Impulso. É im-
possível pensar a Palestina 

sem pensar a Política do 
menino de dez anos que  
joga pedra no Soldado Is-
raelense. 

Essa lógica foi retirada da 
maioria de Nós, também 
no sentido positivo da ex-
pressão,  porque conquis-
tamos  uma situação social 
de maior equilíbrio entre as 
forças. Ao perdermos essa 
perspectiva do adversário, 
daquele que desperta nosso 
Instinto de Defesa, deixa de 
haver aquilo que, em Psica-
nálise, é conhecido como 
erotização da política. Nós 
repetimos, brincando com 
os escritos do Psicanalista  
Roberto Freire, que “sem 
tesão não há solução nem 
revolução”.   

Vários autores dessa épo-
ca entendiam a Política 
como um instinto vital, para 
usar o termo Freudiano. Ou 
seja, nós nos mantivemos 
vivos nos últimos 200 anos 
por um Impulso Vital.

Se no Século 18 Europeu 
esse Impulso foi a discus-
são sobre a Liberdade de 
Pensamento, com o sur-
gimento da fi gura do Li-
vre Pensador, no Século 
dezenove, foi a Aventura: 
por exemplo, chegar à ca-
beceira do nilo. o coman-
dante fi tzroy tinha 24 anos 
quando comandou o beagle, 
e charles darwin, 20 anos.   
Os exploradores que chega-

ram ao Polo Sul e ao Polo 
Norte -- locais que eram 
seu Horizonte adversário 
--  trabalhavam em uma So-
ciedade que estava consoli-
dando um Movimento com 
outra perspectiva. Como 
outros que têm mais de 40 
anos de idade hoje, vive-
mos um Impulso Vital que 
era a Política. Ela levava 
a namoros, convivências, 
casamentos, parcerias, ou 
mesmo a adesões estéticas. 
Pensemos em Jean-Paul 
Sartre na França, há quase 
40 anos, na frente de uma 
passeata, de braços dados… 
Tudo isso tinha então um 
sentido diferente, tratava-se 
do engajamento da Filoso-
fi a. Embora não fosse todo 
o conjunto da Sociedade, 
ali estava presente uma 
coisa que irradiava Vida, o 
próprio Instinto Vital. O al-
cance do horizonte tirou a 
procura.

Nós nos aproximamos 
muito do Horizonte. Tive-
mos um inimigo, que era a 
Ditadura. Talvez tenhamos 
outro tipo de Ditadura. A 
da falta de acesso às “ver-
dadeiras informações”, pois 
elas são manipuladas pelo 
famoso sistema. se qui-
sermos manter a imagem 
da utopia no horizonte, ou 
seja, do caminhar numa  di-
reção, por outro lado tam-
bém caminhávamos para 

sair de determinada situa-
ção. Hoje, uma pessoa com 
menos de 40 anos  não tem 
noção do que  foi à ditadu-
ra. Atualmente, a expecta-
tiva de Vida no Brasil é de 
74 anos; há um Século, era 
pouco superior a 30 anos. 
“Deixamos” De viver sob a 
Ditadura há 25 anos e nos 
últimos anos desse Regime 
já havíamos conquistado 
boa dose da Liberdade de 
expressão.  O que nos choca 
é ver, às vezes, o descaso de 
alguns alunos jovens pela  
“Democracia”: como quem 
tinha menos de 15 anos não 
sentia o peso da repressão, 
e esta foi se reduzindo gra-
dualmente desde 1973, en-
tão há pessoas – inclusive 
maduras – no Brasil que 
não têm ideia do que foi o 
Regime Liberticida e, por 
isso, algumas delas não têm 
noção de quanto custou a 
Liberdade, de quão precio-
sa ela é.

Quem nunca viveu numa 
ditadura, a “democracia” no 
Mundo tem vantagens  que 
podem passar  despercebi-
das. Vamos contar uma pe-
quena história de um amigo: 
de 1972 a 1975, ele morou 
na França, como bolsista. 
Voltou ao fi nal desse pe-
ríodo para dar aula aqui no 
Brasil. Nos primeiros tem-
pos após o seu retorno, uma 
Operação Policial frequente 

era a Revista de carros nas 
Ruas. O indivíduo de repen-
te topava com uma fi la de 
carros que iam sendo para-
dos e revistados, em busca 
de material subversivo. Isso 
era algo normal. Um dia ele 
se deu conta de que fazia 
quase um ano que aquilo 
não acontecia. ele não ha-
via percebido no primeiro 
dia, na primeira semana, no 
primeiro mês. Mas houve 
um dia em que ele se sur-
preendeu ao notar que fazia 
um ano que ele não via nada 
parecido. 

O que deprendemos disso? 
Pensamos que a Liberdade 
é algo natural para o ser hu-
mano.

Acreditamos que senti-
mos a Liberdade como na-
tural –  tanto é assim que 
não a percebemos quando 
está presente, mas logo nos 
damos conta de sua ausên-
cia. É como acontece com 
a nossa Saúde: podemos 
não perceber que estamos 
saudáveis, claro que com a 
exceção de quem faz exer-
cícios, frequenta Academia. 
Mas sentimos a Doença 
com muito peso quando ela 
nos acomete. 

O desejo por liberdade é 
natural ao homem ou a mui-
tos homens, mesmo que o 
conteúdo desse desejo pos-
sa ser diferente conforme as 
culturas, valores e desejos.

*Julio Cezar Durigan 

Com surpresa lemos no 
jornal Estado de São Pau-
lo (5/8) que a Unicamp, 
ao congelar o salário de 
912 professores da ativa e 
aposentados, em função do 
teto salarial estabelecido 
para o Estado de São Pau-
lo, estaria reduzindo a sua 
folha de pagamento mensal 
em R$ 2 milhões. A maté-
ria dava certa ênfase à eco-
nomia que tal medida pro-
duziria dentro do contexto 
da crise econômica.

Esta medida poderia ser 
entendida como uma im-
portante decisão de aus-

teridade administrativa se 
não fosse à profunda injus-
tiça que ela carrega no seu 
bojo. Os prejudicados são 
professores universitários 
que, com muito trabalho 
e abnegação, galgaram na 
sua carreira os mais altos 
níveis. Defenderam quatro 
teses (mestrado, doutora-
do, livre-docência e titu-
lar), orientaram dezenas de 
alunos na graduação e na 
pós-graduação e desenvol-
veram pesquisas importan-
tes para o país. O reconhe-
cimento a este trabalho ho-
nesto de uma vida é o corte 
dos salários no meio das 
suas existências, sem con-
siderar que possuem famí-

lias e compromissos assu-
midos, tais como a compra 
da casa própria, o estudo 
dos filhos e o plano de saú-
de, entre outros gastos.

Vale a pena salientar que 
mais da metade dos sa-
lários desses professores 
é composta por quinquê-
nios e sexta-parte, atribuí-
dos por lei. Os reajustes 
salariais que receberam 
ao longo do tempo foram 
decididos pelo CRUESP 
(Conselho de Reitores das 
Universidades Paulistas) 
por época dos dissídios. Os 
professores universitários 
nunca tiveram influência 
sobre o que poderiam vir a 
ganhar, ao contrário do que 

acontece atualmente em al-
gumas esferas administra-
tivas, e não complementam 
seus ganhos de forma dis-
simulada, como ocorre em 
outras.

É importante considerar 
também que, além do pre-
juízo financeiro que terão 
por meio do corte de seus 
salários, segue-se o incon-
cebível desgaste moral e 
psicológico de serem con-
siderados “marajás” por 
boa parte da população 
menos avisada, em um país 
onde grassam os escânda-
los de corrupção e de salá-
rios aviltados.

Apenas cinco estados da 
federação ainda adotam 

o salário do governador 
como teto, entre eles o de 
São Paulo, acarretando 
profunda injustiça por falta 
de isonomia com os profis-
sionais das universidades 
federais. Esta situação de 
profundo constrangimen-
to fica potencializada pelo 
que as três universidades 
públicas paulistas (Unesp, 
USP e Unicamp) represen-
tam para a ciência e para a 
formação de bons profis-
sionais no Estado e no país.

Os gastos com pessoal 
(ativos e inativos) nas uni-
versidades públicas pau-
listas são elevados, e o 
impacto é alto, sobretudo, 
quando a atividade econô-

mica está baixa, com redu-
ção significativa na arreca-
dação do ICMS. No entan-
to, deve-se considerar que 
os recursos humanos são 
fundamentais para manter 
e aumentar a qualidade das 
atividades de ensino, pes-
quisa, extensão e adminis-
tração das universidades 
públicas paulistas. 

A economia de recursos 
do Estado pode e deve ser 
feita sem penalizar os es-
forços e o salário de quem 
pensa, cria, orienta e digni-
fica a carreira universitária 
e o funcionalismo público 
estadual.

*Julio Cezar Durigan é 
reitor da Unesp.

Solução Equivocada

Cortar salários acima do teto tem efeito corrosivo

A política como instinto vital
Refl exão baseada em texto de Mario Cortela, Janine Ribeiro e “sugestões” de José Fernando Stigliano
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Unimed Jaboticabal entrega a ampliação do 
Centro de Referência de Américo Brasiliense

Fábrica da Palavra (texto e 
foto) 

Os clientes Unimed de Amé-
rico Brasiliense, Santa Lúcia, 
Rincão e Motuca já podem 
contar com o novo Centro de 
Referência – o CRAB, que 
agora recebe o nome de Es-
paço Viver Bem. O Centro foi 
integralmente reformado pela 
Unimed Jaboticabal, que ope-
ra o atendimento aos clientes 
corporativos da Usina Santa 
Cruz, que integra o Grupo São 
Martinho.

O Espaço Viver Bem foi in-
tegralmente reformado e teve 
sua área útil ampliada em cer-
ca de 100 metros quadrados. 
A obra aprimorou a estrutu-
ra oferecida para os clientes, 
com a construção de sala de 
descanso médico. Com o novo 
espaço, a Unimed dobrou de 
quatro para oito, o número de 
consultórios, foram criadas sa-
las de emergência, de medica-
ção e própria para curativos. A 
Unimed Jaboticabal investiu 
na readequação do espaço da 
recepção, promovendo clima-
tização e adequando toda a 
iluminação do imóvel.

No Espaço Viver Bem, a 
Unimed Jaboticabal implan-
tou o serviço de Atenção Pri-
mária à Saúde em Américo 
Brasiliense e já colhe a satisfa-
ção dos usuários. Toda a refor-
ma do prédio teve duração de 
90 dias, sem interrupção dos 

serviços oferecidos.
As novas instalações foram 

apresentadas ao gerente de 
Suprimentos do Grupo São 
Martinho, Marcelo Contó, à 
Analista de Recursos Huma-
nos, Carla Tatiane dos Santos, 
e a Jussara Firmino, assistente 
social da Usina Santa Cruz.

Atendem no Centro de Refe-
rência um médico plantonista 
24 horas e três médicos da 
Atenção Primária à Saúde, “O 
número mensal de atendimen-
tos cresceu muito. Há cerca de 
um ano, registrávamos cerca 
de 435 consultas a cada mês. 
Hoje o Espaço Viver Bem já 
totaliza mais de 1.700 atendi-
mentos mês”, revela o enfer-
meiro responsável pela unida-
de, Davi Pereira Pilato.

A reunião teve ainda a pre-
sença do diretor da Unimed de 
Araraquara, Dr. Luís Roberto 
de Moura Neves, do gestor es-
tratégico da Unimed de Arara-
quara e gestor administrativo 
do Hospital São Paulo, Mar-
cio Botelho, da representante 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de Américo Brasilien-
se, Eliana Oliveira Marsili, 
chefe do Departamento de 
Saúde do município, e da ge-
rente comercial do Sicredi de 
Américo Brasiliense, Fabiana 
Jorge.

A Unimed Jaboticabal esteve 
representada durante a visi-
ta pelos seus diretores presi-
dente, Dr. Luiz Roberto Lins 
Ferraz, Dr. Marcos da Silveira 

e, Dr. Luiz Eduardo Romero 
Gerbasi, além do corpo de co-
laboradores.

 FOCO NO CLIENTE

A Unimed de Jaboticabal 
passou a operar o contrato na 
área da Unimed de Araraquara 
desde agosto de 2014, quando 
o Grupo São Martinho passou 
a controlar a Usina Santa Cruz. 
A Unimed Jaboticabal, que há 
mais de uma década opera a 
assistência à saúde dos cola-
boradores da Usina São Mar-
tinho, que pertence ao Grupo, 
passou a ser responsável tam-
bém pelos contratos de planos 
Pessoa Jurídica da nova uni-
dade. A estratégia conta com 
a parceria da Unimed de Ara-
raquara, que oferece toda a re-
taguarda no atendimento com 
o Hospital São Paulo e Santa 
Casa de Araraquara.

“Apenas um plano de saúde 
cooperativa poderia promo-
ver esse arranjo, benefi ciando 
o cliente fi nal. Foi um ganho 
para os dois lados. Isso forta-
lece o Sistema Unimed”, des-
taca o diretor da Unimed de 
Araraquara, Dr. Luís Roberto 
de Moura Neves.

“Acreditamos no conceito 
de medicina preventiva, que a 
Unimed apresenta com o novo 
modelo da Atenção Primária à 
Saúde. Somos responsáveis 
por uma unidade industrial 
com 33 mil vidas, isso equi-
vale a uma cidade de pequeno 

porte. Cada vez mais a inicia-
tiva privada tem se preocupa-
do em oferecer saúde de qua-
lidade, capaz de promover nas 
empresas um clima de engaja-
mento e produtividade. É uma 
iniciativa pioneira, que pode 
se estender para outras unida-
des”, destaca Marcelo.

“Estamos trabalhando a 
Atenção Primária à Saúde com 
a convicção de que a atenção 
médica efi caz não pode se li-
mitar ao tratamento da enfer-
midade, mas deve considerar 
o contexto no qual o paciente 
vive. As condições para que 
esse programa seja realizado 
vêm sendo estruturadas há 
muitos anos, já acontece com 
sucesso em Jaboticabal e ago-
ra vem sendo implantado no 
Centro de Referência de Amé-
rico Brasiliense”, afi rmou o 
diretor presidente da Unimed 
Jaboticabal, Dr. Luiz Roberto 

Lins Ferraz.
“Com o término das refor-

mas e ampliação do Espaço 
Viver Bem, contaremos com o 
atendimento do terceiro médi-
co de Saúde da Família. Desta 
forma, serão disponibilizadas 
72 consultas por dia. Assim, 
os atendimentos que não es-
tavam agendados serão todos 
realizados até o fi m da primei-
ra quinzena de setembro. A 
partir desta data as consultas 
de busca ativa serão realiza-
das”, avalia o diretor presiden-
te da Unimed Jaboticabal.

A busca ativa trata-se de uma 
análise da carteira de usuários 
elegendo os que estão em si-
tuação de risco ou com os 
exames preventivos atrasados. 
“Ao contrário do modelo an-
tigo, no Espaço Viver Bem 
nossos médicos procuram os 
pacientes e agendam suas con-
sultas preventivas antes mes-

mo de adoecerem”, fi naliza o 
Dr. Luiz Roberto Lins Ferraz.

A Unimed Jaboticabal pas-
sou a operar o Espaço Vi-
ver Bem em 11 de agosto de 
2014, ampliando os serviços 
prestados. Como refl exo dire-
to, o número de atendimentos 
mensais aos usuários do plano 
Unimed Grupo São Marti-
nho registrados no Centro de 
Referência praticamente tri-
plicou, saltando de 384  para  
981. A partir de 18 de maio, 
foi implantado no Espaço Vi-
ver Bem o Serviço de Atenção 
Primária à Saúde. “Temos so-
licitado aos clientes Unimed 
que telefonem para que pos-
samos fazer o atendimento de 
urgência e emergência, com a 
maior rapidez e resolutivida-
de, evitando esperas e faltas ao 
trabalho”, destaca o enfermei-
ro responsável pelo CRAB, 
David Pereira Pilato.

Munícipes pedem socorro
A quantidade de roubos e 

furtos tem aumentado substan-
cialmente em Jaboticabal, es-
pecialmente nos Bairros Nova 
Aparecida e Recreio dos Ban-
deirantes. As principais vítimas 
desses larápios vêm sendo as 
repúblicas, já que elas fi cam na 
maior parte do tempo sem nin-
guém. Assustados, os estudan-
tes apelam para as autoridades, 
mas segundo eles, esses apelos 
em grande parte têm sido em 
vão. Em alguns e-mails envia-
dos a nossa redação eles dizem 
que chamam a polícia e ela ou 
demora muito ou não aparece.

POLÍCIA MILITAR

Na tarde do dia 03/09, con-
versamos com o Capitão PM 
Corrêa Alves, e ele disse que 
a PM tem trabalhado incansa-
velmente para combater a ban-
didagem. Inclusive, nesta data, 

foram apreendidos quatro me-
nores que provavelmente esta-
riam cometendo esses crimes 
nesses bairros, um deles de 17 
anos era procurado por assassi-
nar um senhor em Taiaçu. Dos 
quatro apreendidos três foram 
encaminhados para a Funda-
ção Casa pela justiça. O Capi-
tão, no entanto, salientou que 
não é do seu conhecimento se 
esses estudantes registraram 
Boletins de Ocorrências, e sem 
os quais o trabalho da polícia 
se torna mais difícil por falta de 
informações. 

Numa entrevista a EPTV, de 
Ribeirão Preto, uma aluna que 
não quis mostrar o rosto, se-
gundo o Capitão, teria dito que 
há casos de estupros no Cam-
pus da UNESP de Jaboticabal, 
mas ele nunca ouviu falar, e 
lembrou que existe uma pas-
sagem clandestina para aces-
sa-lo por estudantes e outros 

pela Avenida Antônio Barbieri 
(foto), e sua recomendação é 
que o acesso a Universidade 
seja único e exclusivamente 
pelas portarias ofi ciais, que 
oferecem mais segurança. O 
Capitão acrescentou ainda, que 
na maioria dos casos os apreen-
didos e até os presos maiores, 
são os mesmos.

Quanto á passagem clandesti-
na, segundo informações a di-
reção da UNESP, vai fecha-la 
com muro, porque com alam-
brado, há pessoas que andam 
com alicate na bolsa para cor-
tar o arame. Essas pessoas tam-
bém merecem cadeia por des-
truírem o patrimônio público.  

Leiam a abaixo um comen-
tário no nosso site, de alunos 
da UNESP, se referindo a uma 
matéria que fi zemos na edição 
138 sobre a matança de um 
boi, e que eles se aproveitaram 
para criticar o Jornal Fonte e a 

polícia por estarem sofrendo 
com furtos e roubos. Só lem-
brando, que o Jornal Fonte es-
tará sempre do lado daqueles 
que apregoam e cumprem a lei 
e a ordem, sem absolutamente 
ser o dono da verdade.  

“Enviado em 28/08/2015 as 
17:27

Os “abutres da Unesp” estão 
sofrendo com assaltos há se-
manas e como comentamos em 
uma matéria sua há um tempo 
atrás pra festas que os estudan-
tes organizam vai policia, carro 
da prefeitura, “jornal” publica 
matéria declarando guerra aos 
baderneiros. Mas quando nós 
sofremos com ladrão entrando 
com revólver em República, 
roubando celular de estudan-
tes, tentando invadir repúblicas 
e predinhos, não tem polícia, 
não tem jornal, não tem nada. 
Chamaram a policia, mais de 
seis vezes, porque tentaram 

invadir um prédio, e simples-
mente demoraram uma eter-
nidade para aparecer, quando 
aparecem, falam de fazer BO 
não adianta. Porque não que-
rem piorar os índices da mara-
vilhosa cidade de Jaboticabal, 
não é mesmo Jornal? Tivemos 
que recorrer a EPTV, pra ver se 
assim a polícia toma uma pro-
vidência. Mas é assim mesmo. 

Realmente as festas dos estu-
dantes que merecem guerra, 
abaixo assinado, contato com 
os advogados, idas à prefeitura, 
multas. 

Não a casa, no bairro onde 
a maior parte dos estudantes 
moram, que a prefeitura cedeu 
gentilmente aos ótimos ele-
mentos que estão em condicio-
nal morarem”.
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Quando os governantes deixam de nos representar

Coplana é multada em mais de R$ 106 mil, por 
queimada irregular em palha de amendoim

Funcionários da prefeitura sofrem graves 
acidentes de trabalho sendo um deles fatal

Maurício China

No dia 26 de julho, Jaboti-
cabal amanheceu com uma 
forte fumaça cobrindo a Ro-
dovia Faria Lima, que atin-
giu vários bairros da cidade, 
principalmente o Parque do 
Trevo, Jardim das Rosas e 
Jardim Bothânico, chegando 
até no Bairro Aparecida e nos 
prédios da cidade.

No Facebook a população 
procurava a quem recorrer: 
“Qual atitude tomar nessa si-
tuação?... Não é possível que 
não há nada à fazer...”. Ou-
tros comentaram: “Correto é 
ir ao Ministério Público...”; 
“Os Bombeiros disseram que 

tomaram as providências...”; 
“Atitude correta seria man-
darem e-mail para CETESB 
pedindo providência, pois ela 
é o órgão responsável”.

A lavoura de amendoim 
utiliza grande quantidade de 
agrotóxicos, como inseticidas 
e outros produtos químicos. 
Enquanto a palha queima, 
respiramos coisas que nos 
fará mal, sendo as crianças as 
mais afetadas e prejudicadas! 
Lembro que o clima regional 
é seco de agosto a outubro, 
com muitas queimadas em 
Jaboticabal e região!

A Prefeitura deveria ter um 
programa de fi scalização para 
coibir a prática de queimadas 

no Município, que costuma 
ser em canaviais da área rural 
e em terrenos baldios na área 
urbana! A Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente – 
SMAAMA deveria estar mais 
presente e prevenir através da 
educação ambiental e da fi s-
calização efetiva e até puniti-
va, mesmo que sejam empre-
sas poderosas da cidade!

MULTA
O Gerente da Agência Am-

biental de Jaboticabal – CE-
TESB, Engenheiro Amauri 
da Silva Moreira, relatou à 
imprensa que a CETESB 
recebeu a informação no sá-
bado à noite (25 de julho, 

reclamação nº 0800113560), 
dando conta que se tratava 
de emissão de fumaça e odo-
res. No domingo verifi cou 
tratar-se de fogo iniciado 
por combustão espontânea 
no interior da massa de resí-
duos de amendoim, deposi-
tado na “Fazenda Pica-Pau”. 
Na segunda-feira soube que 
o resíduo era de procedência 
da COPLANA – Jaboticabal, 
que foi comunicada, dando 
início ao combate com equi-
pamentos e brigada para con-
ter o fogo, concluído na quar-
ta-feira.

A CETESB considera que 
várias circunstâncias prolon-
garam os incômodos à comu-

nidade, como a armazenagem 
do resíduo da pré-limpeza 
gerado na safra (fevereiro a 
abril/2015) em leira única, a 
ausência de medidas preven-
tivas e a demora de ações de 
efetivo combate dos focos de 
fogo quando constatado pelo 
responsável pelo manejo.

A multa aplicada foi de 
caráter gravíssimo – 5001 
UFESP’s – R$ 106.271,25, 
pois a CETESB considerou 
agravante a não comunicação 
imediata da ocorrência, a du-
ração dos efeitos e a extensão 
dos incômodos à comunida-
de. A COPLANA tem 20 dias 
para contestar após o recebi-
mento da notifi cação.

Parabéns à população, que 
teve um papel preponderante 
para solução deste crime am-
biental, e que provocou sérios 
males a saúde, especialmente 
a crianças e idosos, quando 
denunciou através das redes 
sociais e diretamente ao Ór-
gão fi scalizador CETESB.

Maurício China

A Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos – 
SOSP da Prefeitura de Jabo-
ticabal não conseguiu acom-
panhar as ações internas e im-
pedir os graves acidentes de 
trabalho com os funcionários 
Carlos Martins da Silva (Téo) 
da equipe Calceteiros e com 
Edvaldo Corrêa dos Santos 
(Terra Seca), da equipe La-
jota.

Conselheiros da Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA da Prefei-
tura Municipal querem que o 
Prefeito e a Secretaria SOSP 

tomem as devidas providên-
cias, no intuito de Prevenção 
de Acidentes na Prefeitura de 
Jaboticabal.

No primeiro caso, no dia 06 
de julho Carlos sofreu o aci-
dente quando trabalhava na 
Rua João Batista Ferraz Sam-
paio – Loteamento São José. 
No momento em que Carlos 
assentava tubos de concreto 
em uma galeria, dentro da 
vala de aproximadamente 
(2,30 m) dois metros e trinta 
centímetros de altura, o bar-
ranco desmoronou sobre ele. 
Carlos foi socorrido e con-
duzido à Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA. Devido 
à gravidade do acidente, pas-

sou por cirurgias em Hospital 
na cidade de Ribeirão Preto. 
Atualmente Carlos encontra-
-se em sua casa.

No segundo caso, no dia 
10 de agosto Edvaldo diri-
gia uma máquina compacta-
dora de asfalto da Prefeitura 
de Jaboticabal quando bateu 
num poste, chegando a der-
rubá-lo e, por pouco, não 
caiu no córrego. O acidente 
ocorreu na Rua Amorim Bre-
nha e o operador acidentado 
foi socorrido e conduzido a 
UPA. Devido à gravidade do 
acidente, o funcionário foi 
conduzido para o Hospital na 
cidade de Ribeirão Preto aon-
de veio a falecer.

Dia 27 de julho é come-
morado o Dia Nacional da 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho. Felizmente o Bra-
sil diminuiu o número de 

acidentes de trabalho graças 
às campanhas de prevenção, 
legislação, fi scalização e pro-
fi ssionais que trabalham para 
criar mecanismos que redu-

zam riscos de atividades pe-
rigosas. Assim é preciso fi car 
atento e lutando para que a 
fi scalização e bom-senso evi-
tem novos acidentes.

Foto de internauta no 
Facebook 

Valeta com barranco desmoronado na Rua João Batista Ferraz Sampaio – Loteamento 
São José em 06 de julho de 2015 (foto Reginaldo Coelho – rádio 101). Máquina com-
pactadora colide em poste na Rua Amorim Brenha – Bairro Ponte Seca - Jardim Perina 

em 10 de agosto de 2015 (foto de internauta)

Maurício China

Platão comentou que “O 
maior castigo consiste em ser 
governado por alguém ainda 
pior do que nós, quando não 
queremos ser nós a governar”. 
Assim é o povo nas eleições 
Brasil afora, para os manda-
tos executivos (Presidente, 
Governadores e Prefeitos) e 
os mandatos legislativos (Se-
nadores, Deputados Federais, 
Deputados Estaduais e Verea-
dores).

Na “Operação Lava-Jato” 

da corrupção na Petrobras, o 
doleiro Alberto Youssef está 
preso acusado de fazer a lava-
gem do dinheiro. A imprensa 
divulga que a Polícia Federal 
está investigando se Youssef 
mandou entregar dinheiro 
para o ex-presidente e atual 
senador Fernando Collor, do 
PTB de Alagoas. “Se eu for 
preso vai faltar cela, vai mui-
ta gente presa comigo nes-
se país” ameaçou Fernando 
Collor após seus bens serem 
apreendidos na nova fase da 
“Operação Lava-Jato”.

As eleições municipais se 

aproximam no mesmo perfi l 
das campanhas federal e es-
taduais. Altos investimentos 
fi nanceiros de empresas para 
“convencer” os eleitores e de-
pois “abocanhar seu quinhão” 
da campanha vitoriosa. Algu-
mas dessas empresas fi nan-
ciam vários candidatos, sendo 
a condição básica sua “parti-
cipação” com indicações de 
Secretários e assessores nas 
novas ou velhas equipes de 
governo.

Poe exemplo, se em Jaboti-
cabal uma empresa investir R$ 
1 milhão em uma campanha 

vitoriosa, ela provavelmen-
te irá “indicar” de um a dois 
Secretários ao Prefeito eleito. 
Cada Secretário receberia pró-
ximos de R$ 10 mil por mês, 
como sendo um “empregado” 
do fi nanciador na Prefeitura. 

Neste exemplo, consideran-
do os encargos e adicionais, 
a Prefeitura iria gastar R$ 21 
mil por mês com cada Se-
cretário, o que daria depois 
de quatro anos um total de 
R$ 1.008 milhão. O fi nancia-
mento de campanha acabaria 
sendo pago com o dinheiro da 
Prefeitura na forma de salá-

rios para o Secretário.
Continuando, se o Secretário 

agir de má fé, vai direcionar 
as ações de sua Secretaria em 
benefício somente do grande 
fi nanciador de campanha. No 
caso de Jaboticabal, sendo o 
provável fi nanciador do ramo 
da construção civil, seu inte-
resse seria pelas Secretarias 
de Planejamento e de Obras. 
Caso o fi nanciador seja do 
ramo da agricultura as Secre-
tarias desejadas seriam as de 
Agricultura e de Meio Am-
biente.

Em fi m, agricultores peque-

nos, familiares e de assenta-
mentos rurais provavelmente 
serão marginalizados e com 
pouco apoio da Prefeitura. Se 
a Secretaria atender o meio 
ambiente, serão os ambienta-
listas e “ecochatos” que terão 
enormes problemas.

Como já dizia Albert Eins-
tein: “O mundo não está amea-
çado pelas pessoas más, e sim 
por aqueles que permitem a 
maldade”. Ao procurarmos 
a explicação religiosa, talvez 
possamos entender como “O 
amor cobre a multidão de pe-
cados” (Pedro I Epístolas 4:8).
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ANIVERSARIANTES

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

Jarbas Homem 
Neto, completou 
mais um ano de 
vida dia 1º de 
setembro. Para-
béns, felicidades, 
saúde e muitos 
anos de vida.

Vladi, completou 
mais um ano de 
vida dia 30 de 
agosto. Para-
béns, felicidades, 
saúde e muitos 
anos de vida.

Terceiro encontro 
de famílias

Dia 20/09, acontecerá o 3º encontro das famílias Bernardo do Nascimento, Arcênio 
e Cirino. O evento será às 14 horas no Distrito de Luzitânia com missa solene na 
Igreja Santo Agostinho, celebrada pelo Padre Eliel Donizete Moreira, que é um dos 
organizadores em conjunto com as primas Sônia Bernardo do Nascimento Martinez 
e Leda Bernardo do Nascimento Barros.

A história começou com os irmãos Antônio Bernardo do Nascimento e João Ber-
nardo do Nascimento, que em 1882 doaram terras para a construção da Capela de 
São Sebastião no vilarejo Vila Nova. Na antiga fazenda Santa Rita de Cassia, ini-
ciada pelo casal Francisco e Maria Theodoro em 1890, ali vive a família. Francisco 
e Maria tiveram 3 fi lhos e 21 netos. O primeiro encontro aconteceu em 2002 e o 
segundo em 2003. Parabéns a todos e a todas e um feliz reencontro.

Parabéns Capitão!

O jaboticabalense Van-
derlei Corrêa Alves (foto), 
foi promovido no dia 25 
de agosto de 2015 (Dia do 
soldado) a Capitão PM do 
Estado de São Paulo. O en-
tão 1º tenente Corrêa Alves 
como é conhecido, tem 45 
anos de idade, sendo 24 
na corporação, e ingressou 

como soldado em 1991, 
após passar pela “escoli-
nha” de Jardinópolis. Em 
1994 fez o curso de Cabo, e 
em 1997, já era 3º Sargen-
to. E, no ano de 2000 como 
1º Sargento ingressou, após 
vestibular na Academia 
do Barro Branco, e qua-
tro anos depois, saiu como 

Aspirante Ofi cial. Após um 
ano de estágio nas ruas, foi 
promovido a 2º Tenente, e 
em 2009, promovido a 1º 
Tenente.  

Corrêa Alves estudou nos 
colégios Joaquim Batista e 
Estadão, ele é casado e tem 
um casal de fi lhos. 

Boa Sorte

Total de Votos: Total de Votos: 575575


