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Êta congressinho “Porreta”!
Não se pode negar os esforços e sacrifícios dos nossos gloriosos Edis.
Liderados pelo “Todo Poderoso” EDURICO, constantemente têm que 
largar o aconchengo da família e, “a serviço da comunidade”, embrenham-
se pelos áridos sertões brasileiros (Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Sâo 
Vicente, Santos, São Paulo, etc...), às vezes até enfrentando nativos bravios, 
para participarem de cansativos e extenuantes CONGRESSOS em busca 
de soluções definitivas para os problemas que afligem Jaboticabal.
Não há se falar que essas viagens são (sempre) regiamente financiadas com 
o dinheiro do povo, porque os benefícios que nossos Representantes-heróis 
trazem para a cidade com certeza, compensam os gastos:
- aumento dos próprios salários;
- substituição da frota e aquisição de veículos novos (a começar pelos 
próprios);
- reformas faraônicas dos prédios que os abrigam (inclusive os 
particulares);
- distribuição de títulos e benesses;
etc... etc... etc....
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EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO 
PAULO ANTONIO MIALICH, EXTRAÍDO 
DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS MOVIDA POR L.F.O.M. EM 
FACE DE P.A.M., FEITO Nº 1326/2005 – 3ª 
VARA – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO 
BORGATTO, M.M. Juiz de Direito Titular da 
3ª Vara desta Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z  S A B E R  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 L.F.O.M. em face de PAULO 
ANTONIO MIALICH – Feito n.º 1326/2005 
– 3ª VARA. Assim dos autos constando que 
o requerido: PAULO ANTONIO MIALICH, 
brasileiro, filho de José Mialich e Inis Fernandes 
Mialich, 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, cujo o 
teor da petição inicial, em síntese, é o seguinte: 
Que o requerente é filho legítimo do requerido. 
O alimentante não vem cumprindo a obrigação 
assumida, ou seja, o pagamento mensal de um 
salário mínimo. Todo mês vem pagando valor 
inferior ao combinado, descumprindo com a 
obrigação. Ocorre que o requerido deve pensão 
desde o mês de janeiro/2005 à outubro/2005, 
totalizando o débito de R$1.190,00. Requer a 
citação do requerido para que pague o débito 
alimentar em atraso no prazo legal, sob pena de 
prisão.”, bem como para que, dentro do prazo 
legal de 03(três) dias, efetue o pagamento da 
importância de R$1.190,00(Um mil, cento e 
noventa reais), a título de pensão alimentícia em 
atraso, ou nesse mesmo prazo prove que já o fez 
ou, ainda a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 
prisão. E para chegue ao conhecimento de todos 
e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
especialmente a requerida acima mencionada, 
é expedido o presente edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, 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 maio de 2.007. Eu, (Regina Célia Q. 
Martucci), Escrevente Técnico Judiciário, digitei 
e subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido Damião), 
Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) 
ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, M.M.Juiz 
de Direito. 

O doutor ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, 
M.M.Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cumulativa 
desta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, na forma da Lei, etc..., F A Z  S 
A B E R a todos, quanto o presente virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que no DIA 02 de 
Julho de 2007, ÀS 13:30 HORAS, à porta central 
do Edifício do Fórum desta Cidade e Comarca, 
situado à Praça do Café s/nº - Bairro Aparecida, o 
Oficial de Justiça que estiver servindo de porteiro 
dos auditórios, levará a público o pregão de 
venda e arrematação, a quem mais der e maior 
lance oferecer, acima da avaliação apresentada 
nos autos que é de R$ 38.476,48 (trinta e oito 
mil, quatrocentos e setenta e seis reais, quarenta 
e oito centavos), o seguinte bem penhorado do 
executado: 01 residência de 154 m2, construída 
em um terreno de 535 m2, contendo 01 sala, 01 

copa, 01 cozinha, 03 quartos, 02 banheiros, 01 área 
de serviço e um quintal onde existe instalada uma 
piscina de fibra.INSCRITO SOB A MATRÍCULA 
6.686 JUNTO AO CARTÍRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS DE JABOTICABAL,  nos autos 
da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO 
MOVIDA POR MARIA LUIZA APARECIDA 
PENARIOL EM FACE DE ARNALDO LIMA 
DA SILVA, – feito nº 831/2004 – 3ª Vara, perante 
este Juízo e Cartório do 3º Ofício Judicial. Caso 
resulte negativo o Primeiro (1º) Leilão acima 
mencionado, fica, desde já, designado o próximo 
para o DIA 18 DE JULHO DE 2007, ÀS 13:30 
HORAS, para ter lugar à realização do Segundo 
(2º) Leilão, já agora a quem mais der e o maior 
lance oferecer, independentemente da avaliação 
constante dos autos. OUTROSSIM, FICAM 
OS DEVEDORS ACIMA MENCIONADOS 
DEVIDAMENTE INTIMADOS das datas dos 
leilões designados e acima mencionados. Dos 
autos não consta nenhum recurso pendente de 
decisão e os bens penhorados estão livres de ônus. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandei expedir 
o presente que será afixado e publicado na forma 
da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 31 DE 
MAIO DE 2007. Eu _____________ (Ricardo 
Nunes de Oliveira), Escrevente Técnico, digitei 
e imprimi. Eu ____________ (Valdeci Aparecido 
Damião), Diretor de Serviço, conferi, dou fé e 
assino. ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO - 
Juiz de Direito.

EDITAL DE ARRECADAÇÃO EXTRAÍDO 
DOS AUTOS DA AÇÃO DE DECLARAÇÃO 
DE AUSÊNCIA, MOVIDA POR GERCINA 
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA - FEITO 
N.º 214/2004 – CÍVEL - 3ª VARA.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO 
BORGATTO, M.M. Juiz de Direito Titular da 
3ª Vara desta Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z  S A B E R  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 Declaração de Ausência, 
movida por Gercina Maria da Conceição Barbosa 
contra José Dionízio Barbosa Filho – Feito n.º 
214/2004 – 3ª VARA. Assim dos autos constando 
que o requerido: JOSÉ DIONÍZIO BARBOSA 
FILHO, CPF 402.157/SSP/AL, CPF 029.484.998-
01, brasileiro, casado, pedreiro,  encontra-se em 
lugar incerto e não sabido, é expedido o presente 
edital, anunciando a arrecadação dos bens abaixo 
descritos: 01 (um) rack pequena folheada, 0l 
televisor marca CCE, com controle quebrado, 
01 (um) rádio toca CD marca Aiwa, 01 (uma) 
mesinha pequena com tampa de madeira e pés 
de ferro de criança, 01 (uma) mesa de madeira 
com 04 (quatro) cadeiras, 01 (um) guarda-roupa 
de três portas de madeira, 01 (um) sofá de dois 
lugares cor vinho de plástico, danificado, 02 
(dois) guarda-roupas de madeira com quatro 
portas e três gavetas e duas portas e três gavetas, 
02 (duas) camas de solteiro de madeira com 
colchões, 01 (um) ventilador pequeno marca 
Britânia, 01 (uma) geladeira marca Cônsul 30 
litros de cor branca, 01 (um) armário de cozinha 
compensado sete portas e três gavetas bem 
estragado sem os pés, 01 (um) pequeno pedaço 
de guarda-louças de madeira, 01 (um) tanquinho 

branco sem funcionamento um pouco rachado,02 
(duas) cadeiras de área sendo uma de ferro e 
outra de plástico, ficando como fiel depositária 
a requerente Gercina Maria da Conceição 
Barbosa, ficando o ausente CONCLAMADO 
a entrar na posse de seus bens acima descritos 
e, para chegue ao conhecimento de todos e 
de 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 09 de Agosto de 2.006. Eu, (Fátima 
Travaini de Lima), Escrevente Técnico, digitei 
e subscrevi. Eu, (Valdeci Aparecido Damião), 
Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) 
ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, M.M.Juiz 
de Direito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO REQUERIDO POR M.F.P.P.  
EM FACE DE  J.C.A.P. - FEITO Nº 639/06 - 2ª 
VARA CIVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) DIAS 
A DOUTORA ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO, MMa.Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Cidade e  Comarca de Jaboticabal, 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 do 2º Ofício se processam 
regularmente os autos da Ação de INTERDIÇÃO 
requerida por M.F.P.P. em face de J.C.A.P., feito 
nº 639/06 - 2ª Vara Cível e, por sentença datada 
de 29.01.2007, proferida pela doutora ANA 
PAULA FRANCHITO CYPRIANO, MMa. 
Juíza de Direito, a qual transitou regularmente 
em julgado, sem qualquer recurso, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de J.C.A.P., brasileiro, natural 
de  Jaboticabal-SP., nascido aos 09.01.1962, filho 
de João Augusto Piedade e Adalgiza Rodrigues 
Perillo, residente e domiciliado nesta cidade de 
Jaboticabal-SP., na Rua Dr. Camil Kenan, nº 
101, certidão de nascimento registrado sob nº 
21994, folhas 161, do livro nº A-19 de Registro 
de Nascimento do Cartório do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
do 1º Subdistrito da Sede - Jaboticabal-SP., 
por apresentar ele “quadro de Esquizofrenia 
Paranóide, sendo incapaz de gerir seus bens e 
cuidar de sua própria vida civil, necessitando de 
amparo e cuidado constante de seus familiares, 
tendo-lhe sido nomeado Curadora Definitiva a 
requerente M.F.P.P., devidamente qualificada nos 
autos acima mencionados. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e de futuro ninguém 
alegue ignorância da presente interdição e 
nomeação, expediu-se o presente edital que será 
afixado e publicado pela Imprensa Oficial e Jornal 
local, por três (3) vezes, com intervalo de dez 
(10) dias, nos termos da Lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, aos doze (24 de abril de 
2007. Eu (Heloisa Assirati Casemiro Andrioli), 
Escrevente Técnico Judiciário, que digitei. Eu, 
(Milton Alberto Manfredini), Diretor Técnico de 
Serviço conferi, dou fé e assino.- ANA PAULA 
FRANCHITO CYPRIANO - Juíza de Direito.

ANTONIO ROBERTO BORGATTO - Juiz de 
Direito EDITAL DE CITAÇÃO DA GENITORA 
BIOLÓGICA DO REQUERIDO, SRA. ENILZA 
APARECIDA DE SOUZA, EXTRAÍDO DO 
PEDIDO DE GUARDA QUE DDO.-MOVEM 
EM FACE DA CRIANÇA LFSD -FEITO Nº 
536/2007- 3ª VARA – PRAZO 30 (TRINTA) 
DIAS.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO 
BORGATTO, M.M. Juiz de Direito Titular da 
3ª Vara desta Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z  S A B E R  a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este Juízo da 3ª Vara se processam os 
termos da Ação PEDIDO DE GUARDA E 
RESPONSABILIDADE, requerida por DELCI 
DOMINGOS OLIVEIRA - MOVE EM FACE 
DA CRIANÇA LFSD – Feito n.º 536/2007 – 3ª 
VARA. É expedido o presente Edital, para que 
fique  devidamente CITADA A GENITORA 
BIOLÓGICA do menor, com o sendo: SRA. 
ENILZA APARECIDA DE SOUZA, filha de 
Vicente Ferreira de Souza e de Nair dos Santos 
de Souza, que encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, é expedido o presente edital, pelo qual 
fica o mesmo devidamente CITADA por todo 
o conteúdo da ação supramencionada, cujo o 

teor da petição inicial, em síntese, é o seguinte: 
“O requerente é pai da criança e esclarece que 
conviveu com a genitora do menor por apenas 09 
meses, ocorre que a genitora do menor abandonou 
o lar há mais de 40 (quarenta) dias partindo 
para endereço incerto e não sabido ficando 
exclusivamente a responsabilidade do menor 
para o requerente, sendo assim, se faz necessários 
que o termo de guarda e responsabilidade seja 
expedido em favor do suplicante para que o 
mesmo resguarde seu direito sobre o menor 
futuramente. Isto posto, requer a procedência da 
ação, deferindo a guarda, citando-se a genitora 
biológica. “E para que chegue ao conhecimento 
de todos, principalmente a  genitora biológica, 
a SRa. ENILDA APARECIDA DE SOUZA é, 
expedido o presente edital, para que, querendo, 
apresente CONTESTAÇÃO dentro do prazo 
legal de (15) DEZ DIAS, sob pena de não 
fazendo, ser aceito como verdadeiros os fatos 
alegados pelo requerente em seu pedido inicial, 
e de futuro ninguém possa alegar ignorância, é 
expedido o presente com prazo de (30)trinta 
dias, que será publicado e afixado na forma da 
lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 29 de 
MAIO de 2.007. Eu, (Regina Célia Q.Martucci), 
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. 
Eu, (Vadeci Aparecido Damião), Diretor de 
Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ANTÔNIO 
ROBERTO BORGATTO, M.M.Juiz de Direito. 

EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO 
DE INTERDIÇÃO REQUERIDA POR C.S.C 
em face de R.M.J.C., PROCESSO 994/2006 – 
3ª VARA O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO 
BORGATTO, MM. JUIZ DE DIREITO 
TITULAR DA 3ª VARA CIVEL, desta cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc........................
FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem que por este 
Juízo e Cartório  da 3ª Vara,  foi decretada a 
interdição de RAIMUNDA MARIA DE JESUS 
CONCEIÇÃO, brasileira, viúva, aposentada, 
portadora do R.G. 34.231.492-0, filha de José 
Domingos Soares e Francisca Domingo Soares, 
natural de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, 
nascida aos 14 de Junho de 1918, residente e 
domiciliada no Assentamento Córrego Rico, 
lote 40, km 113,5,  nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal - SP, a requerimento de seu neto, 
conforme apurado através do Laudo Pericial, 
RAIMUNDA MARIA DE JESUS CONCEIÇÃO 
incapaz de gerir os atos da vida civil e seus bens, 
tudo nos termos da r. sentença proferida por este 
Juízo, datada de 01 de dezembro de 2006, com 
trânsito em julgado datado de 09 de janeiro de  
2007, sem a interposição de quaisquer recursos 
, tendo sido nomeado Curador Definitivo  
CRISTIANO SAES CLEMENTE, portador do 
RG. de nº 40.233.860-1 -SSP-SP, brasileiro, 
solteiro, filho de José Clemente e Luiza de 
Castro Saes, nascido aos 27 de ABRIL do ano 
de 1988, residente e domiciliado na na cidade 
de Jaboticabal - SP, no Assentamento Córrego 
Rico, lote 40, km 113,5. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e, no futuro, ninguém 
possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital que será publicado por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, aos 13 de fevereiro de 2007. Eu, Fátima 
Travaini de Lima, Escrevente Técnico Judiciário, 
digitei e subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido 
Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou fé e 
assino. (a) ANTONIO ROBERTO BORGATTO, 
Juiz de Direto. 
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A Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal adquiriu no mês passado 
uma frota de 10 veículos Fiat Mille 
Fire pelo valor total de R$ 216 
mil, ou seja, R$ 21.600 mil cada 
um, da revendedora Meta Veículos 
de Jaboticabal, conforme notícia 
publicada na edição 50, página 5, 
deste periódico. Os veículos também 
foram expostos na Praça 9 de julho.

diferenÇa de PreÇo

Uma empresa privada do ramo de 
energia elétrica situada nesta cidade 
comprou uma frota de 30 carros da 
mesma marca e modelo a R$ 19.800 
mil a unidade da revendedora 
União I de Taquaritinga, ou seja, a 
Prefeitura pagou R$ 18 mil a mais 
no preço final, se comparado com o 
preço pago pela empresa.
A reportagem do Jornal Fonte 
consultou o site da Fiat e o preço 
para venda avulsa do mesmo veículo 
é de R$ 22.170 mil, no entanto, se 
a venda for efetuada para frotista 
esse valor cai 6,91% para compra 
de 1 a 4 unidades, e custa R$ 20.639 
mil cada carro, porém para compra 
de 5 a 20 unidades o desconto é de 
7,21%, e no caso de 10 veículos que 
foi a compra da Prefeitura cada Fiat 
custaria R$ 20.572.
Entramos em contato por telefone 
com a revendedora de Taquaritinga, 
como se fossemos compradores, e a 
vendedora nos passou os descontos 
acima citados, e deixou claro que 
a quantidade que desejávamos (10 
carros), haveria possibilidade de 
descontos maiores. Quando citamos 
que eles a União I, havia vendido 
para uma empresa de Jaboticabal 
30 Mille Fire a R$ 19 mil, ela disse: 
“Não. O preço foi R$ 19.800, mas 
vou conversar com o meu gerente e 
quem sabe nos aproximemos desse 
valor”.

Prefeitura

Tentamos contato via telefone com o 
secretário de governo da Prefeitura 
de Jaboticabal, Fernando Reis, que 
também seria o chefe de compras, 
para tratarmos deste e de outros 
assuntos, mas segundo o atendente 
ele estaria em reunião e não poderia 

Prefeitura coMPra 
VeÍculos Mais caros do 

Que eMPresa PriVada
joão teixeira de lima

nos atender e que tão logo pudesse 
nos telefonaria. O que não aconteceu 
até o fechamento desta edição.

Prefeito

Em entrevista a rádio Aquarela 101 
FM, o prefeito José Carlos Hori 
(PPS), confirmou o preço dos carros 
(R$ 216 mil), e acrescentou que R$ 
174 mil foram arrecadados com o 
leilão de sucatas (veículos velhos), 
que não tinham função alguma e, 
portanto, a Prefeitura desembolsou 
apenas R$ 42 mil, e que os novos 
carros foram adquiridos em uma 
grande licitação.

coMentÁrio

Se partirmos da premissa do leilão 
o prefeito tem razão. Por outro 
lado, não justifica o preço pago 
pelos veículos adquiridos que sem 
dúvida foi bem acima do mercado. 
E também, existem as questões de 
prioridades, e a pergunta que fica 
no ar é a seguinte: será que havia 
necessidade de comprar tantos 
carros de uma só vez, quando a saúde 
pública está na UTI? Sem contar 
com o abandono generalizado que 
a cidade se encontra, isto porque, 
segundo experientes funcionários da 
Prefeitura, 3 veículos eram bastante 
para suprirem as necessidades. 
Sendo 2 para a fiscalização e 1 para 
a secretaria da assistência social, 
porque as outras áreas têm carros até 
demais. O que é uma verdade, pois 
o que vemos por aí é um desfile de 
secretários, presidentes de Autarquias 
e assessores com carros oficiais 
fazendo compra em supermercados, 
varejões, levando filhos a escolas, a 
médicos e até festas como é o caso 
do próprio prefeito, que por diversas 
vezes foi visto em clubes, shoppings 
e churrascaria.
Em sua entrevista, o prefeito afirma 
que os carros foram comprados em 
uma grande licitação, pode até ter 
acontecido, mas pelos descontos 
que a União I de Taquaritinga 
oferece, chegamos à conclusão 
que apenas a Meta Veículos de 
Jaboticabal participou. Casos 
como este merecia uma apuração 
cautelosa, mas sabemos que é 
praticamente impossível mesmo 
porque 70% ou mais dos vereadores 
“comem na mão” do prefeito e do 
presidente da “Casa de Leis”, e 
outras autoridades também ficam 
inertes talvez esperando algum tipo 
de providências da população que se 
aliena diante das mazelas cometidas 
com o dinheiro dela própria.

Levantamento feito pelo Jornal 
Fonte, junto a Associação Médica de 
Jaboticabal mostra que o município 
tem salários defasados para médicos 
que trabalham 20 horas semanais ou 80 
horas mensais em inicio de carreira. A 
diferença em alguns casos chega a mais 
de 65%. (veja tabela abaixo).

salÁrios brutos

Jaboticabal R$ 1.657,00 ou R$ 20,71 
por hora trabalhada;
Guariba R$ 2.550,00 ou R$ 31,87 por 
hora trabalhada;
Bebedouro R$ 2.880,00 ou R$ 36,00 
por hora trabalhada;
Pradópolis R$ 2.100,00, mas existe uma 
proposta de reajuste para R$ 2.800,00, 
e caso seja aprovada a hora trabalhada 
passará para R$ 35,00, que atualmente 
é R$ 26,25; e
Ribeirão Preto R$ 2.800,00 ou R$ 
35,00 por hora trabalhada.

PlantÕes 24 horas

Os médicos plantonistas prestam 
serviço nos PAM (Pronto Atendimento 
Municipal), e normalmente são ligados 
a uma cooperativa e são remunerados 
por essa jornada, que apesar de ser de 
24 horas trabalham 18, porque sempre 
são dois profissionais e um cobre o 
outro para esse descanso de 6 horas. 
Esses médicos não necessariamente são 
experientes, mas mesmo assim ganham 
mais do que especialistas dos CIAF’s 
no caso de Jaboticabal, e chegam a 
receber mensalmente R$ 8 mil (10 
plantões). Porém, ganham menos que 
seus colegas em outras localidades. 
(veja tabela abaixo).

salÁrios

Jaboticabal R$ 800,00 ou R$ 44,44 por 
hora trabalhada;

saÚde:
jaboticabal teM a Pior 
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Pradópolis R$ 910,00 ou R$ 50,55 por 
hora trabalhada;
Ribeirão Preto R$ 910,00 ou R$ 50,55 
por hora trabalhada;
Bebedouro R$ 936,00 ou R$ 52,00 por 
hora trabalhada; e
Franca R$ 1.100,00 ou R$ 61,11 por 
hora trabalhada.

Quantidade nÃo É 
Qualidade

Cada município tem a sua característica 
dependendo do número de habitantes, 
e Jaboticabal é o mais bem servido em 
termos de Unidades Básicas de Saúde. 
São 6 Ciaf’s, mais o Ciaf centro, o 
Pronto Atendimento, o Centro de 
Saúde e os postos de Córrego Rico 
e Luzitânia, a manutenção de todas 
essas unidades consome boa parte do 
orçamento, desfalcando o investimento 
especialmente em recursos humanos. 
“Portanto não adianta construir novas 
unidades de saúde se não existe mão-
de-obra especializada e remunerada 
adequadamente. A partir do momento 
que a pressão aumentar para que os 
médicos atendam acima do limite, 
50% pedirão demissão e 50% sairão 
em licença sem vencimento por 2 anos 
que a lei lhes permite, a grande maioria 
dos profissionais trabalha por amor a 
profissão e a população, o problema 
não estar na quantidade de unidades, 
como apregoam alguns vereadores, 
e sim na qualidade de atendimento, 
desde das instalações, corpo clinico 
e todo pessoal envolvido na área de 
saúde pública, porque no momento 
estamos muito abaixo do necessário. 
Ou seja, se nós tivéssemos menos 
unidades, com condições favoráveis 
e mais recursos humanos a situação 
seria bem diferente. Isso quer dizer 
que não se trata de quantidade e sim de 
qualidade”. Afirmam médicos ouvidos 
pela nossa reportagem.

A prefeitura de Jaboticabal está dando 
um mau exemplo com suas obras 
começadas e não acabadas e outras 
maquiadas.
Vejamos os exemplos: 
A fotografia mostra uma máquina do 
DAEE parada há várias semanas ao 
lado do Córrego na Avenida Carlos 
Berchielli próximo da Rodovia Faria 
Lima, e que a imprensa oficial deu 

Prefeitura de
jaboticabal dÁ eXeMPlo

luiz augusto stesse
grande manchete de capa dizendo 
que a limpeza estava sendo feita 
pelo COM – com o quê? !!!
Pois é, bom exemplo é também 
aquele que a Secretária de Obras 
logo que assumiu a sua pasta disse 
a esse órgão de imprensa: até o 
final do ano os moradores da nossa 
cidade iriam ver a antiga igreja 
de São Judas completamente 
restaurada. Ah! ela disse o ano, 
mas acho que não foi 2005. Pois 
bem, passem no local e vejam o 
prédio que está em ruínas.
Outro belo exemplo é a nossa 
Concha Acústica que deveria 

estar abrigando shows, cultura de todas 
as formas e ai o que fizeram? Deram 
um banho de cal branco e ficou muito 
lindo, lindo mesmo, como diz o ditado, 
por fora bela viola, por dentro pão 
bolorento. Subam no muro e observem 
o interior da Concha maquiada – é uma 
vergonha. Eta governinho difícil de se 
engolir.
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Os professores Raul José Silva Girio 
e Maria Cristina Tomás, foram eleitos 
diretor e vice respectivamente da 
UNESP campus de Jaboticabal na 
última terça-feira 05/06, numa eleição 
concorrida contra o atual vice e 
candidato a diretor, professor Áureo 
Evangelista.
Tudo transcorreu muito bem, e como 
sempre as eleições na UNESP são 
exemplos de democracia.
Raul Girio é o atual presidente da 
FUNEP (Fundação de Apoio a Pesquisa, 
Ensino e Extensão), com a sua saída 
seu provável substituto será o professor 
Luiz Augusto do Amaral.

entreVistas: Leia abaixo trechos 
das entrevistas concedidas ao Jornal 
Fonte pelos eleitos.
jornal fonte – Como o senhor estar se 
sentindo após a vitória e quais são seus 
principais objetivos?
raul josé da silva girio – Muito 
feliz. Cheguei ao ápice da minha 
carreira de quase 30 anos de trabalho. 
Nossa prioridade será sempre o ensino 
de graduação, principalmente os cursos 
noturnos de ciências biológicas e 
administração, muito será feito para 
melhorar a qualidade de ensino. Sem 
nos descuidarmos dos cursos diurnos.
jornal fonte – O senhor disse, que 

eleiÇÕes na unesP
joão teixeira de lima

cuidará da parte administrativa e a 
sua vice da parte pedagógica. Como 
isso funciona?
raul girio – O diretor cuida de toda 
estrutura administrativa e acadêmica 
do campus, e isso é muito pesado, 
hoje são 5 cursos, no passado eram 3, 
então temos que trabalhar em 4 mãos. 
A professora Cristina tem uma vasta 
experiência na parte acadêmica, assim 
combinamos que ela tomará a frente 
dessa área e eu da administrativa 
que acho ter feito uma boa gestão na 
FUNEP, levarei essa experiência para 
a direção da faculdade.
jornal fonte – O que o senhor 

pretende fazer para coibir essa 
“baderna” provocada por uma pequena 
parcela de alunos moradores em 
repúblicas que tem deixado alguns 
munícipes em polvorosa?
raul girio – Na nossa proposta de gestão 
existe uma ação muito interessante que 
é trabalhar a família. Ou seja, quando 
o calouro entrar na faculdade trará 
sua família, vamos passar a conversar, 
explicando toda problemática do limite 
da disciplina, das notas, e estimular o 
esporte, e ainda, deixarmos disponível 
através de senha o histórico escolar dos 
alunos para os pais, que poderão fazer 
o acompanhamento continuo dos seus 
filhos, no que tange a faltas, notas e etc., 
vamos usar a estrutura da informática 
para nos ajudar e o contato periódico 
com a família de no mínimo duas vezes 
por ano para darmos um freio nessa 
indisciplina que ocorre extracampus.
jornal fonte – O orçamento da UNESP 
de Jaboticabal é de aproximadamente 
R$ 80 milhões por ano, dos quais 90% 
ou mais vão para a folha de pagamento, 
como ficam os investimentos?
raul girio – Temos que buscar recursos 
extras. O diretor tem que ter uma ação 
política além de administrador. Essa 
ação política é fora do campus, vamos 
lutar muito para angariar recursos 

extras orçamentário em Brasília e 
fazermos parceria com empresas. A 
verba de custeio é de 5% do orçamento 
da UNESP (R$ 4 milhões), para 
pagamento de energia elétrica, telefone 
e investimento em infra-estrutura e o 
recurso não é grande, mas se tivermos 
uma ação política forte, traremos mais 
dinheiro.
jornal fonte – Quando será a posse?
raul girio – Será dia 08 de agosto de 
2007. Gostaria de contar com apoio da 
comunidade de Jaboticabal, com os 
funcionários, alunos e principalmente 
com os professores.

jornal fonte – Qual é a sua alegria?
Maria cristina tomás – A minha 
alegria é poder trabalhar pela faculdade, 
dar o amor que sinto por ela e por 
Jaboticabal, poder demonstrar isso e 
trabalhar muito sério, com o apoio dos 
docentes, funcionários e alunos sempre 
em equipe. Portanto, estou realmente 
muito feliz.
jornal fonte – Qual será a participação 
das famílias dos alunos na nova gestão 
que se aproxima?
cristina – Achamos extremamente 
importante os pais estarem presentes. 
Hoje eles vêm aqui no dia da matrícula 
dos filhos e voltam na formatura, isso 
não pode acontecer, a participação da 
família é primordial, porque tem que 
saber o que acontece no dia-a-dia dos 
filhos e da faculdade e não ser alienada 
como sempre foi, isso é histórico, não 
é culpa de ninguém, mas queremos 
mudar esse estado de coisas.
jornal fonte – A senhora acha que a 
participação das famílias melhoraria o 
relacionamento entre a comunidade de 
Jaboticabal e os alunos?
cristina – Esse é o espírito da coisa. 
A partir do momento que conseguirmos 
trazer os pais para dentro da faculdade 
eles poderão observar. E nossa 
comunidade de Jaboticabal perceberá 

que ali nós temos alunos e não bandidos 
como foram chamados ontem (04/06), 
na Câmara Municipal. Lá nós não temos 
bandidos, temos alunos maravilhosos, 
se uma minoria está fazendo alguma 
coisa errada os outros não têm que 
pagar. Então, queremos mostrar para a 
comunidade que eles têm família, que 
têm pessoas que os apóiam, porque 
hoje eles são considerados bandidos 
como foi falado ontem na Câmara 
Municipal.
jornal fonte – Pelo que estamos 
sabendo, quem está promovendo toda 
essa celeuma, inclusive com abaixo 
assinado é um vereador que pertence 
aos quadros de funcionários da UNESP. 
O que a senhora acha disso?
cristina – Eu não sei exatamente 
a participação de cada pessoa no 
processo, o que fiquei sabendo, é que 
ontem na Câmara Municipal algumas 
pessoas consideraram nossos alunos 
bandidos, e isso não é possível. A 
UNESP tem que ter uma interação total 
com a cidade, eu amo Jaboticabal, nasci 
aqui e não é possível um negócio desse, 
a comunidade ter nossos alunos como 
bandidos.
jornal fonte – Qual a sua proposta 
para resolver esse estado de coisas se é 
que ele existe?
cristina – Todos os nossos alunos são 
pós-adolescentes e já homens e mulheres 
suficientes para que com uma conversa 
entendam que a sociedade de Jaboticabal 
está se tornando refratária aos alunos 
da UNESP e isso não bom. Temos que 
unir forças para trabalharmos juntos 
pelo bem de Jaboticabal, a direção, tem 
que fazer ações concretas no sentido 
de convencer esses alunos que estão 
fazendo coisas erradas e sabemos que 
estão, porque estão até na Internet 
com procedimentos que ficamos triste 
de vê e isso tem que mudar, porque a 
sociedade não aceita. Temos que ter 
uma comunhão de forças, Jaboticabal 
não vive sem a UNESP e vice versa.

Cristina e Raul

Na última sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Jaboticabal, 
ocorrida na noite de segunda-feira 
04/06, a discussão principal ficou por 
conta da “baderna” feita por alguns 
alunos da UNESP que residem em 
repúblicas. Uma cidadã fez uso da 
“Tribuna Livre” e disse que esses 
alunos deveriam morar no morro do 
alemão no Rio de Janeiro.

Morro do aleMÃo
É comum e constante vermos, 
lermos e ouvirmos a grande mídia 
se referir ao morro carioca como 
se fosse um local onde só existem 
pessoas mal feitoras (traficantes, 
assassinos e ladrões), e isso não é 
verdade, esses elementos existem 
em qualquer lugar e em qualquer 
categoria. Essa generalização tem 
levado determinado seguimento da 

rePÚblicas:
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sociedade a confundir as coisas. 
Não só no morro do alemão, mas 
em todas as favelas do nosso país a 
grande maioria dos seus habitantes 
é formada por pessoas de boa 
índole, honesta e trabalhadora. 
Portanto, tal referência é no 
mínimo preconceituosa, até porque 
a grande maioria dos estudantes 
da UNESP, também é formada de 
jovens responsáveis e preocupados 
com a sua formação. Por outro lado 
a minoria que destoa da maioria 
deve ser combatida com o rigor da 
lei, com provocação, inclusive, da 
direção da Universidade que nada 
tem feito para amenizar a situação 
sob a alegação de que esses 
“baderneiros” estão fora do campus 
o que não justifica, pois eles são 
alunos 24 horas por dia.

bandidos e Marginais
Com intuito claro de aparecer como 
paladinos da ordem e da lei, perante 
a população que está abandonada 
pelas autoridades, especialmente 
as dos poderes Executivo e 
Legislativo, os vereadores Edu 
Fenerich (PPS) e Pepa Servidone 
(DEM), que é funcionário da 
UNESP, travestidos do manto da 
imunidade parlamentar, agridem 
todos os estudantes jogando-os na 
vala comum.
Este periódico constantemente 
tem combatido o abuso desses 
universitários que não respeitam 
o sossego dos moradores vizinhos 
de repúblicas famosas pelas festas 
que não têm limites de horário para 
acabar e muito menos limite no 
volume do som. Essas repúblicas são 
velhas conhecidas da polícia, bem 
como os principais “baderneiros”.

lei do silÊncio
A intenção de Edu e Pepa em fazer 
média com os munícipes é bem 
clara. A própria Câmara aprovou a 
lei inicial de autoria do ex-vereador 
Luiz Augusto Stesse e depois de 
Manoel Natalino Alves Lopes (Dr. 
Natalino), que dá plenos poderes à 
administração pública para coibir 
esses disparates com multas e até 
o fechamento da casa, ou seja, só 
precisam fazer cumprir a lei que 
eles mesmos aprovaram. Mas o 
cumprimento da lei simplesmente 
não possibilita que a dupla de 
edis apareça como defensores 
dos fracos e dos oprimidos, até 
porque estudantes não são os 
únicos provocadores da verdadeira 
balburdia que se encontra a cidade, 
só não enxerga quem não quer vê, 
ou não ouve quem se faz de surdo.   
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Em dezembro de 2003, a quase 
totalidade dos macacos prego 
do Zôo Safári morreu sem causa 
conhecida. Em janeiro de 2004, 
mamíferos do plantel da Fundação 
Parque Zoológico de São Paulo, que 
estavam em excelentes condições de 
saúde, também passaram a morrer. A 
descrição da situação era a seguinte: 
animais, antes em perfeitas condições 
físicas em seus recintos, eram 
encontrados mortos, com espuma 
abundante nas narinas. As necropsias 
revelavam: “edema pulmonar e lesão 
cardíaca caracterizada por áreas de 
palidez no miocárdio”. A imprensa 
passou a pressionar o governador, que 
por sua vez pressionou a diretoria, 
nomeada politicamente, que por sua 
vez, devido à sua incapacidade de 
gerenciar o zôo, levantou suspeita 
contra alguns funcionários. Segundo 
as versões dadas à mídia naquela 
época, funcionários descontentes 
estavam tentando derrubar a diretoria 
assassinando animais indefesos. 
Mesmo com investigações policiais 
em curso, as mortes continuavam, 
e assim orangotango, chimpanzés, 
elefantes, micos, etc. vieram a óbito.
Segundo informações da diretoria, 
uma quadrilha estaria causando o 
envenenamento e o tipo de veneno 
usado – monofluoracetato de sódio, 
somente o CEATOX (laboratório 
de pesquisa de venenos vinculado 
a UNESP - Botucatu), era capaz de 
comprová-lo, e amostras de vísceras 
de animais mortos foram para esse 
órgão encaminhadas. O laboratório 
da UNESP atestou ter encontrado 
monofluoracetato nas vísceras dos 

a Morte dos aniMais do Zoo sP – uMa histÓria de 
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animais mortos. 
Tentando salvar os animais, a polícia 
passou a trabalhar com afinco: 
policiais a paisana circulavam pelo 
parque, várias “batidas” foram 
efetuadas, com averiguações de 
carros, armários, bolsas e etc., 
funcionários “suspeitos” foram 
afastados, animais foram remanejados 
e somente pessoas determinadas pela 
diretoria tinham acesso a eles, e 
mesmo assim as mortes continuavam 
a acontecer. A imprensa foi enganada 
e as mortes não foram totalmente 
divulgadas. O nº divulgado pela 
imprensa de 73 animais é falso, o 
nº de animais mortos ultrapassou 
os 250. Entretanto, nem todas as 
vísceras examinadas apresentaram 
resultados positivos. Para os animais 
que apresentaram resultado negativo 
não se efetuou nenhuma pesquisa. 
Porém, a proliferação de ratos nesta 
época no zoológico era absurda, 
tornando-se fora de controle a partir 
do momento que a diretoria suspendeu 
a aplicação de qualquer produto 
raticida em conseqüência da suspeita 
de envenenamento.A grande maioria 
dos funcionários (de vários escalões) 
foi levada à delegacia de policia para 
prestar depoimentos. Muitos tiveram 
seu sigilo bancário e telefônico 
quebrados, e as mortes continuavam 
a acontecer. Inacreditavelmente a 
polícia não conseguia encontrar o 
“assassino”. Nada foi concluído. 
Tão subitamente como começaram, 
as mortes foram diminuindo e 
terminaram. A diretoria atribuiu o 
fato ao policiamento e ao “medo” 
que os assassinos sentiram, devido à 

presença da polícia. Em pouco tempo 
a imprensa esqueceu o assunto. A 
Polícia Civil do Estado de São Paulo 
nada concluiu e passou o caso para a 
Polícia Federal, considerando como 
crime contra fauna e de competência 
da União. Durante o mês de janeiro 
de 2005, as mortes começaram a 
ocorrer novamente, com as mesmas 
características do ano anterior, ou 
seja, morte súbita e lesão cardíaca. 
A imprensa não foi notificada e os 
funcionários foram proibidos de 
comentar o caso fora do zoológico. 
A situação foi “contornada” e eram 
proibidos comentários a respeito. 
Os funcionários voltaram a ficar 
desesperados, achando que tudo iria 
começar de novo.
Desta vez, o, diretor técnico, já 
tendo pesquisado sobre o vírus da 
Encefalomiocardite (transmitida 
por ratos), que mata exatamente da 
mesma maneira, com os mesmos 
sinais clínicos e os mesmos achados 
de necropsia, resolveu solicitar 
a um laboratório particular, que 
desenvolvesse um kit para detectar 
a presença do vírus. Os resultados 
foram positivos e a polícia NÃO 
foi notificada, a imprensa NÃO foi 
notificada, e os funcionários não 
receberam qualquer explicação e pior 
de tudo: a vigilância sanitária não foi 
avisada de tão importante zoonose. A 
partir deste momento, desenvolveu-
se a mais ferrenha perseguição aos 
ratos, que o zoológico já tivera. Sabe-
se que o vírus da encefalomiocardite é 
transmitido através da contaminação 
do alimento e da água pela urina de 
roedores portadores do vírus. Muitos 

trabalhos científicos referentes a 
mortes ocorridas pela contaminação 
do vírus da Encefalomiocardite 
que ocorreram exatamente da 
mesma maneira em zoológicos da 
Flórida, Austrália e África do Sul 
foram publicados. Nesses casos, 
coincidentemente, também existiu 
uma correlação entre o crescimento 
da população de roedores e o 
aparecimento das mortes.
Na época dos fatos, era presidente 
do Conselho Superior da Fundação 
Parque Zoológico de São Paulo o Dr. 
Paulo Bressan, político profissional, 
que atuava nas subprefeituras de São 
Paulo e foi tesoureiro da campanha 
para presidente da República 
do Sr. Geraldo Alckimin. Foi 
nomeado depois diretor presidente 
do Zoológico. Recentemente foi 
nomeado pelo governador José Serra 
como diretor presidente do Conselho 
Superior da Fundação, que mantém 
o zôo, o professor Paulo Henrique 
Franceschini, docente da unidade 
da UNESP de Jaboticabal. Como 
curiosidade, o referido professor teve 
seu salário de docente reduzido por 
portaria da reitoria da UNESP no 
início do ano passado (foi publicada 
no Diário Oficial do Estado), por 
ter dois empregos no mesmo local e 
no mesmo horário. Essa portaria foi 
misteriosamente revogada (também 
publicada), após os vinte e oito 
professores envolvidos retirarem 
uma ação trabalhista contra a UNESP 
no valor total de onze milhões de 
reais. Existe um inquérito civil em 
andamento no Ministério Público 
em Jaboticabal para averiguação dos 
fatos.

A disputa pelo poder entre o 
prefeito de Jaboticabal José Carlos 
Hori (PPS) e o presidente da 
Câmara Edu Fenerich (PPS), está 
se acirrando cada vez mais, e essa 
“briga” pode chegar a proporções 
desastrosas para ambos, até porque, 
o “reizinho” não quer perder espaço 
para seu súdito.

entenda o caso

Na Lei Orgânica do Município, 
promulgada em 05 de abril de 1990, 
Edu Fenerich que era o 1° secretário 
da Mesa Diretora, propôs e aprovou 
artigo 190 que diz: “As ações e 
os serviços de saúde executados e 
desenvolvidos pelo Município, por 
sua administração direta e indireta, 
constituem o sistema Único de 
Saúde, nos termos da Constituição 

edu fenerich É “aPunhalado” Pelo Prefeito hori
joão teixeira de lima

Federal, que se organizará de 
acordo com as seguintes diretrizes 
e bases: I – descentralização, sob a 
direção de um profissional de saúde, 
obrigatoriamente médico”. E o 
artigo 192 complementa: “As ações 
e os serviços de saúde executados 
e desenvolvidos pelos Órgãos e 
instituições públicas municipais da 
Administração direta, autárquica e 
outras, constituem o Sistema Único 
de Saúde, nos termos da Constituição 
Federal, que se organizará ao nível 
do Município, de acordo com as 
diretrizes desta Lei, sempre sob a 
direção de um médico”.
A Emenda a Lei Orgânica 
permitindo que outro profissional 
desde que tenha curso superior, 
possa ser secretário da saúde, 
foi encabeçada e apresentada na 
última sessão ordinária da Câmara 

na noite de 04/06, pelo vereador 
Pepa Servidone (DEM), que tem 
se despontado como homem 
de confiança do prefeito, que 
patrocinou diretamente a Emenda, 
inclusive, ordenou que o seu líder 
de governo vereador Mauro Cenço 
(PPS), votasse e defendesse a 
aprovação em 1º turno, o que de 
fato aconteceu. A aprovação final 
ou não da matéria acontecerá na 
próxima sessão de 18/06.  

jogo de intenÇÕes

Quando Edu “impôs” essa 
exigência, foi olhando para seu 
próprio “umbigo”. Ou seja, em caso 
de não se eleger vereador poderia 
almejar o cargo de secretário de 
saúde e se manter dormindo em 
berço esplêndido. Essa mudança 

aos 30 minutos do segundo tempo 
do jogo, cheira a golpe contra 
o atual secretário de saúde José 
Donizete Thomazini. Isto é, Hori 
teria intenção de substituí-lo, mas 
não sabe como, até porque não 
vislumbra outro médico para seu 
lugar, e a aprovação dessa Emenda 
possibilitaria que o prefeito 
substituísse Thomazini por alguém 
da sua turma. Afinal, Thomazini 
já foi um grande militante do PT, 
inclusive vereador, e quem foi rei 
sempre será majestade. 

coMentÁrio

A redação da emenda foi de Murilo 
Gaspardo (PV), o signatário 
principal não teria essa condição, 
porque foi muito bem elaborada.
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Páginas da vida
Você sabia que...

- Você sabia que o petiz que 
está organizando o Arraiá da 
Solidariedade está mais perdido 
que agulha no palheiro?
- Você sabia que numa certa garagem 
está um carro importado de luxo 
que tem provocado a indignação do 
povo?
- Você sabia que estão lançando 
balões de ensaio sobre a figura do 
futuro candidato a vice-prefeito, só 
para dividir a oposição? Cuidado 
com o terrorismo, gente. 
- Você sabia que estão tentando 
caluniar criaturas honestas e 
competentes com medo da 
concorrência?  Se aquietem gente! 
Vocês não sabem de nada!
- Você sabia que nada é melhor na 
vida do que beber nas águas limpas 
das fontes cristalinas da verdade, 
da lealdade, da amizade sincera e 
incondicional? Poucos tem esses 
privilégios. 

Mosaicos

Fotografias ou radiografias?

Chegou a hora do espetáculo 
“família perfeita”. Alguns poderosos 
e pretendentes a continuarem na 
mamata andam desfilando por aí 
ao lado das esposas e familiares 
fazendo o papel de “família unida 
jamais será vencida”. É o já 
conhecido cenário de bom esposo, 
bom pai, bom filho, bom irmão, etc. 
etc. etc...
Já, já começam a aparecer as 
requentadas fotos das famílias 
felizes e sorridentes mostrando o 
retrato perfeito da política que só 
proporciona ao povo miséria e dor. 
Que tal tirarem fotos dos doentes 
à espera de atendimento no pronto 
socorro, das crianças abandonadas, 
dos pedintes nas ruas, daqueles 
que não conseguem um teto para 
morar, das mãos calejadas e rostos 
desesperançosos daqueles que 
sustentam o luxo dos poderosos?
 

ecoa por aí...

Dizem que houve a reinauguração 
da Estação de Tratamento de Esgoto, 
desta vez com novos darlings 
que tiveram destaque à altura dos 
poderosos. Disseram que havia um 
eco danado que não se cansava de 

retornar para os poderosos toda a 
honra que lhe foi oferecida. Tudo 
isso em nome da preservação do 
ecossistema. 
As palavras ecoavam aos quatro 
ventos e os ecoantes se encantavam 
com as próprias palavras 
ecológicas. 
Acho que resta a nós, que bancamos 
essa conta, o recurso urgente de 
fazermos um ecocardiograma 
para evitarmos um enfarto e uma 
ecoencefalografia para entendermos 
o festival de afrontas que temos de 
engolir. Como dizem os italianos: 
Ecco!!!

fácil, fácil 

Tem gente morrendo de vontade 
de saber as fontes do beija-flor. 
Algumas delas são tão naturais, que 
quase todos os seres humanos têm: 
olhos, ouvidos, razão, senso crítico, 
poder de observação, análise e 
dedução, etc. etc. etc. Outras são 
tão óbvias que qualquer um que 
trabalha no serviço público sabe que 
do povo nada se esconde. Outras 
ainda são tão inexplicáveis que a 
própria razão desconhece.
Mas enfim, se quiserem mais 
detalhes é só perguntar ao próprio 
beija-flor. O endereço é o mesmo: 
Rua que Vai e Vem, número que 
melhor lhe convém. 
Ah, fiquem tranqüilos. O beija-flor 
é muito hospitaleiro e serve muito 
bem até a quem já sujou no prato 
que comeu! Bem vindos!

escapuliu

Contaram-me que outro dia 
um poderoso deixou escapar 
comentários sobre a paradeira do 
governo, as brigas internas, os 
privilégios para alguns darlings, a 
incompetência de alguns poderosos, 
a bajulação de outros, a disputa para 
ficar ao lado direito do rei (ou será 
do esquerdo?) e muitas coisinhas 
mais. 
Muito cuidado! Dizem que as 
paredes tem ouvidos e os bolsos e 
bolsas, gravadores!

Pobrezinhos

Uma certa lady muito obreira, após 
a inauguração da reforma do Centro 
de Saúde, queixou-se do beija-
flor. Teria dito ela que o beija-flor 
“pega muito no pé” do “coitado” 
do Secretário da Educação. Se ela 
ainda não percebeu, vou explicar:
- Quando se fala dos buracos no 
asfalto, da desfiguração da paisagem 
urbana, das obras não realizadas, do 
abandono de alguns prédios que são 

patrimônio histórico da cidade e 
etc., a quem se refere?
- Quando dizemos da desorganização 
administrativa, de funcionários com 
horários de trabalho privilegiados e 
ilegais, de quem falamos?
- Quando apontamos falhas em 
projetos sociais e um modelo 
paternalista de ação social, a quem 
estamos nos referindo?
- Quando criticamos a falta de 
projetos sociais inovadores e 
inclusivos, de quem estamos 
comentando?
- Quando nos referimos à ineficácia 
na condução da falta de projetos 
para modalidades esportivas 
constantemente relegadas, quem é 
o alvo?
- Quando ouvimos as reclamações 
sobre a gestão da Escola de Artes, a 
quem apontamos? 
- Quando nos referimos aos 

poderosos, mui amigos, darlings, 
profetas, imbatíveis, etc...... de 
quem se trata?
- Quando falamos na falta de 
fiscalização no cumprimento da lei 
do sossego público, na ocupação 
indevida de espaços públicos, para 
quem serve a carapuça?
E por aí vai... Vamos prestar mais 
atenção, lady?
Ah, por falar em coitado, segundo o 
dicionário, essa palavra quer dizer, 
entre outras coisas, “pobre infeliz”. 
Será que existe algum pobre infeliz 
no Secretariado? Pergunte ao povo!

Música de ninar

Um beija-flor incomoda muita 
gente,
Dois beija-flores incomodam muito 
mais

A Câmara Municipal de Jaboticabal, 
sob a presidência por longos anos 
de Edurico (o língua com FIMOSE, 
segundo os “humoristas” do 
programa ‘Pânico na TV’, é uma 
festa com o dinheiro do povo. Para 
se ter uma idéia cada funcionário e 
assessor dos ilustres “abutres”, têm 
direito além dos gordos salários, 
em torno de 5 conjuntos (calças e 
camisas ou 5 saias e blusas e sapatos). 
No caso dos sapatos, não existe 
limite de preços, os funcionários ou 
assessores compram, levam a “nota 
fiscal” e a Câmara paga).
A sapataria do “GRECO” situada 
na avenida José da Costa, no bairro 
Aparecida, tem sido a predileta de 
algumas assessoras. Essa sapataria, 
que é famosa por não fornecer nota 
fiscal para seus clientes, mas para a 
Câmara achamos que fornece!  Os 
preços dos sapatos variam de acordo 

VestiMenta coMPleta
joão teixeira de lima

com a cara da freguesa de R$ 60 a 
R$ 220 o par. Normalmente são da 
última moda usados pelas madames 
que fazem compras nos jardins em 
São Paulo. No entanto, a marca não 
seria a mesma, apenas o preço.

coMentÁrio

Isso não é uma vergonha como 
diria Boris Casoy. Isso é uma 
esculhambação. Salve EDURICO 
o comandante in-chefe de 
Jabuticupira. Pergunta: assessoras  
também recebem calcinhas e 
sutiãs? E os assessores recebem 
cuecas? Você que não tem o que 
comer na sua casa analise e pense 
verdadeiramente o que EDURICO 
e seus comparsas fazem com nosso 
suado dinheirinho. 
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Na noite de 5 de junho, Dia 
Mundial do Meio Ambiente, a 
Unimed Jaboticabal lançou, na 
Câmara Municipal, o projeto 
Escola & Ecomunidade para a 
formação dos Agentes Unimed 
pela Sustentabilidade. O projeto é 
feito em parceria com a Diretoria 
Regional de Ensino de Jaboticabal 
e com o apoio do vereador Murilo 
Gaspardo.
“Nosso objetivo não é uma ação 
fugaz, trata-se de um projeto que 
tem continuidade para atingir a 
formação dos Agentes Unimed pela 
Sustentabilidade, multiplicadores de 
uma nova postura, compromissada 
com o meio ambiente. Isso envolve 
a escola, o bairro e a cidade onde o 
jovem mora. A Unimed está fazendo 
a parte dela e conta com todos 
que levam à sério a preservação 
ambiental e não a tomam apenas 
como veículo para auto-promoção”, 
destacou Dr. Nereu Rodolfo Krieger 
da Costa, médico cooperado e 
coordenador do Departamento de 
Marketing da Unimed Jaboticabal.  
Com essa iniciativa, a Unimed 
desenvolve mais uma ação dentro 
de sua responsabilidade sócio-
ambiental que se reproduz em 
10 Projetos Sociais mantidos ou 
apoiados por ela. A empresa, que é 
uma cooperativa de trabalho médico, 
se destaca por já ter construído 
uma história dentro de trabalhos 
sociais que priorizam a prevenção, 
educação, formação e cidadania de 
forma ininterrupta. Diferente da 
maioria que utiliza ações sociais tão 
somente em datas comemorativas 
ou de forma oportunista para 
alcançar projeção na mídia.
“O cooperativismo propõe soluções 
para o desenvolvimento da 
economia dentro das possibilidades 
de que a nossa população dispõe. 
Com a conscientização de nossos 
jovens, não estamos propondo 
somente a preservação ambiental, 
mas estamos criando a possibilidade 
desse jovem conhecer a sua própria 
cidade, sua história, seu potencial 

uniMed jaboticabal lanÇa
Projeto escola & ecoMunidade

agentes uniMed
Pela sustentabilidade

de organização e 
realização”, esclareceu 
Dr. Nereu. 
A contínua atuação 
socialmente responsável 
da Unimed confere a ela o 
Selo de Responsabilidade 
Social concedido pela 
Unimed do Brasil e 
também a torna, de 
acordo com a Fundação 
Abrinq, a única Empresa 
Amiga da Criança de 
Jaboticabal. 

“A Unimed Jaboticabal prova 
que uma empresa pode crescer 
e ser economicamente viável 
envolvendo-se com o destino da 
cidade onde está e do planeta. 
O projeto alicerça a formação 
de uma geração ambientalmente 
responsável, capaz de gerar renda 
e melhorias sociais sustentáveis 
por meio da preservação ambiental. 
Temos certeza de que estaremos 
contribuindo muito com isso”, 
resumiu o vereador Murilo 
Gaspardo. 
O projeto será desenvolvido junto a 
jovens de 5ª a 8ª séries e 1º ano do 
Ensino Médio. No total, 9 escolas 
já foram contactadas e aceitaram 
participar: as escolas estaduais Dr. 
Joaquim Batista, Estadão, Pedroso, 
Simielli, Latorraca, Dona Aurora 
e as particulares Moura Lacerda, 
Objetivo e Anglo. 
No período de junho a dezembro, 
8 alunos de cada escola se 
transformarão em Agentes Unimed 
pela Sustentabilidade, passando 
a multiplicadores da postura de 
responsabilidade sócio-ambiental. 
Ao final do projeto, uma mostra 
itinerante e geral dos trabalhos 
será proposta assim como a 
documentação didática sobre os 
principais resultado. Os agentes 
Unimed pels Sustentabilidade serão 
atores e autores de toda a construção 
do conhecimento. 
“Quando se pensa em cooperativa, 
se pensa em rede, em coletividade. 
Essa é a importância da Unimed 
quanto promove, por meio desse 
projeto, o envolvimento do educando 
com a escola e com a comunidade”, 
apontou Antônio Sérgio da Silva, 
conhecido como Sérgio Natureza. 
Experiente estudioso da área e 
figura respeitada no meio científico 
e prático das questões que envolvem 
o meio ambiente, Sérgio será o 
responsável pelo desenvolvimento 
do projeto Agentes Unimed pela 
Sustentabilidade junto aos alunos e 
escolas.

E/D - Nereu, Sérgio Natureza e Murilo

Construção no ato da entrega. Esse é 
o desafio da turma 26LK do curso de 
pós-graduação em Gestão de Projetos 
Segundo as Práticas do PMI®, da 
FIAP. O evento ocorrerá dia dia 23 de 
junho de 2007. 
Construção no ato da entrega. Esse é 
o desafio da turma 26LK do curso de 
pós-graduação em Gestão de Projetos 
Segundo as Práticas do PMI®, da 
FIAP - Faculdade de Informática e 
Administração Paulista.
“No evento de entrega, a turma 
construirá, ou melhor, integrará as 
partes da torre CN Tower, de mais de 
dois metros de altura, ao vivo. Para 
cumprir este desafio, reservamos 
o dia 23 de junho de 2007. Adianto 
que nosso evento será interativo e 
funcionará como uma exposição 
das práticas do PMI®”, anuncia 
Carlos Coelho, gerente do subprojeto 
“Evento” e membro da turma 26LK. 
Este fato ocorrerá entre 9h30 e 13h, 
no Centro de Convenções da FIAP, 
na Av. Lins de Vasconcelos, 1264 - 
Aclimação - São Paulo.
O professor Danúbio Borba, 
coordenador do curso e sponsor 
do projeto, afirma que o objetivo 
desta atividade é contribuir para o 
aprendizado dos pós-graduandos, 
cujo foco principal é aprender a 
gerir projetos adotando as práticas 
do PMI®. “É um exercício através 
do qual há oportunidade de explorar 
os conceitos do PMI® de forma 
ampla. Os participantes desenvolvem 
documentos, preparam planos, 
pesquisam preços, negociam recursos, 
formam equipes, enfim toda a gama 
das muitas atividades exercidas por 
um gestor. Por ser uma dinâmica mais 
elaborada, e mais demorada (mais de 
200 horas), permite ao aluno explorar 
com mais detalhes os processos de 
gerenciamento do PMI®”, explica.
Para os alunos, o curso iniciado por 
eles em março de 2006 alcançou as 
expectativas. “Percebi a necessidade 
de organizar, de forma estruturada, 
as experiências que obtive durante 
minha vida profissional e agregar 
mais conhecimentos. Daí, procurei 

alunos da fiaP construirÃo 
uMa torre ao ViVo, aPlicando 

PrÁticas de gestÃo de 
Projetos!

uma faculdade com bom conceito 
e boas referências. Participar deste 
projeto foi recompensador pois estou 
aplicando o que aprendi durante o 
curso”, comenta Nedo Tonso Filho, 
gerente do projeto “Integração”.
Durante o projeto, a equipe enfrentou 
alguns desafios. “Tínhamos que 
adotar as práticas do PMBOK, que 
não eram totalmente dominadas. Era 
preciso integrar toda a equipe. Todos, 
sem exceção, têm compromissos 
profissionais e pessoais importantes 
- o que dificultou a mobilização e 
integração. Houve necessidade de 
se dissolver conflitos de liderança, 
pois a equipe era formada por 
elementos com boa experiência e 
formação acadêmica. A geração e 
documentação de lições aprendidas 
durante o projeto foram fundamentais 
para novos replanejamentos (Rolling 
Wave Planning). Essas lições também 
deveriam conduzir a novos processos 
de execução criados a partir das 
primeiras lições. “Agora, na reta 
final do projeto, o último grande 
desafio será a aplicação das práticas 
e ferramentas de gerenciamento em 
tempo real, durante a execução do 
projeto e num tempo extremamente 
reduzido”, explica Nedo.

“As expectativas para o evento são 
ótimas, visto que estamos a pouco 
mais de seis meses envolvidos em 
todos os projetos do programa e 
isso nos dá subsídio suficiente para 
a conquista de nossos objetivos”, 
comenta Luiz Lima, gerente do 
programa. “Incentivo, motivação 
e, sobretudo, espírito de equipe 
tornaram o programa algo maior para 
a equipe”, complementa.
O professor Borba cita que os cursos 
de gerenciamento, de um modo geral, 
precisam conseguir aplicar, na prática, 
a execução e controle do projeto. 
“O projeto da construção da torre 
permite que os alunos visualizem os 
processos de gestão e, ao concluir 
o projeto, ficam com a sensação de 
ver um trabalho bem planejado e 
realizado com competência”, analisa.
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aldo senen
luiz augusto stesse, do livro de clóvis capalbo

Em 27 de Janeiro de 1993 falece aos 70 
anos de idade o ex-vereador Aldo Senen, 
uma das figuras marcantes e atuantes 
da política de nossa cidade. Deixou 
viúva a Sra. Myrtes Homem Senen, e 
os filhos Ana Lúcia, Maria Odila e José 
Eduardo. Foi presidente da Comissão 
Municipal de Trânsito e membro 
atuante de nossa Câmara Municipal, 
inclusive, participando ativamente 
de várias comissões. Mesmo sendo 

vereador, participou partidariamente 
do extinto P.S.P., com dedicação. Foi 
radialista, principalmente nos tempos da 
P.R.G.4., quando o Jaboticabal Atlético 
entrava na era do profissionalismo, 
trabalhando em parceria com Fortunato 
Frasca, Dr. Wilson Machado, Pepito 
Rami e Jayme da Silva Bueno. Como 
despachante, tinha clientela fiel, sendo 
um amigo sincero e cordial. Sua morte 
foi profundamente sentida. Além disso, 
tudo, um exemplar chefe de família.

No dia 03 de junho de 2007, foi 
comemorado o aniversário de 70 anos 
dos irmãos gêmeos, Antonio e José 
Bueno Conti, com um grande almoço 
para cerca de 100 convidados entre 
membros da família (maioria) e amigos, 
no hotel Bourbon Atibaia SPA Resort 
& Convention.

histÓria
O pai dos aniversariantes se chamava 
Antonio Conti (1899-1982), era 
nascido em Atibaia onde passou toda 
sua vida, e foi funcionário da agência 
local da Caixa Econômica Estadual por 
30 anos. Casou-se em 1933 com Aracy 
Bueno Conti (1900-1982), que também 
era nascida em Atibaia. Aracy foi 
professora primária (hoje, ensino 
fundamental), tendo fundado a 
“Escola Particular 3 de maio”, que 
funcionou de 1929 a 1957. Era 
ainda, professora de alfabetização 
de adultos de uma Escola Municipal 
Noturna. Muitos anos depois de 
aposentada foi homenageada pela 
Câmara Municipal de Atibaia pelos 
serviços prestados ao ensino e após 
seu falecimento, seu nome foi dado 
a uma Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio da cidade.

os filhos
Antonio Bueno Conti, médico, 
atualmente residente em Valinhos (SP), 
onde exerce a atividade de cirurgião. 
Naquele município foi vereador por três 
mandatos e, em 2006, foi agraciado com 
o título de Cidadão Emérito Valinhense. 
Casado com Odette Romano Conti tem 
dois filhos, uma filha e cinco netos.
José Bueno Conti, solteiro, aposentado 
em março de 2007, após 43 anos de 
atuação, como professor da Faculdade 

faMÍlia bueno conti
joão teixeira de lima

de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP. Aposentou-se como 
professor Titular. Por três anos (2004-
2007) foi Vice-Diretor do Museu 
Paulista (conhecido como Museu do 
Ipiranga), da USP. Mesmo aposentado, 
continua como orientador de mestrados 
e doutorados e tem inúmeros trabalhos 
publicados na área de Geografia.
Fonte: José Bueno Conti

a festa
Sem falarmos do local onde aconteceu 
à confraternização que é simplesmente 
esplêndido, o ponto alto foi sem dúvida 
o encontro de familiares que não se 
viam há anos o que causou muita 

emoção.
Este signatário teve a honra e a 
alegria de participar dessa linda festa 
acompanhando o seu sogro, o Dr. 
Flávio da Silveira Moraes que reside 
em Jaboticabal e é filho de Antonia 
da Silveira Moraes (Tonica), irmã de 
Aracy.
Parabéns a Antonio e José e a todos os 
seus familiares e amigos e que Deus 
lhes dê muitos anos de vida.

E/D - Desembargador Daniel Peçanha de Moares, Dr. Antônio Bueno 
Conti, Dr. Flávio da Silveira Moraes e Prof. José Bueno Conti

Miguel Rettondin, nascido na Itália 
em 1853, na região de veneto-Verona, 
casou-se com Catharina Murari, 
ela nascida em 1856. Dessa união 
nasceram os filhos Angelo, Ângela, 
Maria e Lorenzo.
No ano de 1888, Miguel e Catharina 
decidiram se mudar para á América 
aonde no dia 25/12/1888 chegaram 
no porto do Rio Janeiro com o navio 
CANTON. Depois se dirigiram 
para Santos no mesmo navio e 
desembarcaram no dia 11/01/1889. 
Em seguida foram para a cidade de 
São Paulo e ficaram instalados na 
Hospedaria dos Imigrantes, hoje 
Memorial dos Imigrantes no bairro do 
Brás. Na hospedaria permaneceram 
pouco tempo e de lá se deslocaram para 
a fazenda de Manoel M. D. Junqueira 
(Porto Martiniano Prado) atual usina 
São Martinho.
Miguel se mudou para Jaboticabal 
no mesmo ano, onde comprou uma 
propriedade agrícola (Sitio da Estiva) 
sentido Jaboticabal /Luzitânia com 
23 mil pés de café, local onde foram 
criados seus filhos e filhas e também 
nasceu a filha caçula Elisa.
Sua descendência é composta por 1.300 
membros com residências nos seguintes 
Estados: São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Paraná e Mato Grosso. Tudo 
começou com a agricultura e depois 
industrias (tecidos e móveis), além de 
comerciantes, prestadores de serviços 
(pedreiros, marceneiros, carpinteiros 

e pintores) e profissionais liberais 
(advogados, médicos), professores e 
políticos (vereadores e ex-presidentes 
da câmara municipal de Jaboticabal/
SP).

os filhos

Ângelo Rettondin, casado com Ida 
Pedrassoli, tiveram 7 filhos.

Ângela Rettondin, casada com Giuseppe 
Carregari, tiveram 15 filhos.
Maria Rettondin, casada com Orestes 
Nicoli, tiveram 5 filhos.

Lourenço Rettondin, casado com 
Assumpta Fabiani, tiveram 9 filhos.
Elisa Rettondin, casada com Emilio 
Scacalossi, tiveram 6 filhos.

Miguel Rettondin, faleceu no dia 
21.10.1925 aos 72 anos e Catharina 
Murari, faleceu no dia 03.02.1938 
aos 82 anos, o casal está sepultado no 
jazigo da família.
Seus 1.300 descendentes que muito 
derramaram suor e lágrimas nessa terra 
querida de Jaboticabal e continua a 
derramar suor e lágrimas:
No dia 22/04/2007 na Estância Simoni 
a família Rettondin comemorou seus 
118 anos no Brasil e em Jaboticabal.

Reynaldo Rettondin Junior- trisaneto 
de Miguel e Catharina

Aniversariantes

Manoel Carlos (Baiano)

Parabéns, muita saúde e paz são os votos dos familiares e amigos.

Luiz Carlos Gaspardo
(Negão)

José Carlos Robeiro 
Malta


