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Mais uma vez a OAB
de Jaboticabal
Na última semana o
Presidente da OAB da
Seccional de São Paulo, Luiz
Flávio Borges D’Urso, em
encontro de advogados na
cidade de Barueri, comunicou projeto de implantação
de pontos de Internet nas
salas dos fóruns do Estado
que a OAB/SP disponibiliza
aos advogados. Bom para
os advogados de outras
tantas cidades porque em
Jaboticabal esse benefício já está à disposição
há praticamente um ano,
sem qualquer custo adicional aos causídico. A OAB
Jaboticabal possui um único
serviço de Internet e o mesmo é repassado aos demais
pontos de interesse (sala do
fórum da Justiça Comum e
da Justiça do Trabalho) através de vários aparelhos e
antenas. A lógica do sistema

é tecnicamente simples, já
a operacionalização é mais
dificultosa. O que é curioso
nisso tudo é essa idéia de
ver um benefício, a possibilidade de colocá-lo em prática e pronto, correr atrás. É
aqui que devemos destacar,
mais uma vez, o nome de
Alessandro Alamar, que não
poupa entusiasmo quando
o assunto é defender, com
destaque, seus colegas de
profissão e dedicar-se com
amor a administração no
que lhe compete dentro
da OAB Jaboticabal. Num
momento em que a Poder
Público local fala que todos
terão acesso à banda larga e
a própria OAB de São Paulo
se dedica a isso, a OAB de
Jaboticabal está bem mais
adiantada, e já disponibiliza
esse serviço a seus associados já há um bom tempo.

Edital

domiciliado à rua Capitão
Alberto Mendes Júnior, nº
222, Jaboticabal, Estado
de São Paulo, renúncia à
procuração anteriormente
outorgada nos autos do
processo nº 1282/08, em
trâmite perante a egrégia 1ª
Vara Cível desta Comarca,
sendo certo que a presente
publicação é fundamentada na impossibilidade de se
localizar o mandante.

O advogado Alessandro
Alamar Ferreira de Mattos,
OAB/SP 177.935, com escritório profissional sito à
avenida Benjamin Constant,
nº 624, centro, Jaboticabal,
Estado de São Paulo, notifica o sr. JOSÉ MAURO
GRACCHO, brasileiro, casado, comerciário, portador
da cédula de identidade R.G.
25.617.039-3, residente e

Edital

O
advogado Rodrigo
Fernandes Servidone, OAB/SP
229.867, com escritório profissional sito à rua Juca Quito,
nº 711, centro, Jaboticabal,
Estado de São Paulo, notifica a empresa ROTA NORTE
SINALIZAÇÕES LTDA, regularmente inscrita no Cadastro

Erramos

Nacional de Pessoa Jurídica,
sob nº 07.448.157/0001-23,
renúncia à procuração anteriormente outorgada nos
autos do processo trabalhista
nº 576-2008-120-15-00-3,
sendo certo que a presente
publicação é fundamentada
na impossibilidade de se localizar o mandante.

Na edição 81, na matéria
“Equiparação Salarial de Policiais”, acima da tabela que demonstra como ficarão os salários
dos Policiais Militares se aprovadas as PEC’s, o exemplo
se refere aos salários dos Policiais Militares do Distrito
Federal e não da Policia Federal como foi dito.
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Abuso de poder Bancos
Trabalhadores da prefeitura de
Jaboticabal executam serviço
de sarjeta em frente à casa do
vereador Dr. Aloísio (PMDB)
Dois trabalhadores da
Prefeitura de Jaboticabal
foram flagrados executando
serviço de sarjeta em frente
à residência do vereador
Dr. Aloísio, na rua Mário de
Campos, 601, Jardim São
Marcos. Quando indagados
porque aquele serviço só
estava sendo feito em frente
aquela casa, responderam que
essa foi a ordem recebida.
Na edição 80 deste
Fonte, na coluna “Dizem”,
ressaltamos que o vereador

“mandou” desviar o trânsito
na rua onde mora com a colocação de placa de contramão e também uma lombada, e perguntávamos se era
abuso de poder. Insatisfeito,
Dr. Aloísio, na sessão ordinária da Câmara, fazendo uso
da Tribuna e se referindo à
coluna, disse que não somos
imprensa séria. Novamente
perguntamos: Quem não é
sério, nós que denunciamos
esses abusos, ou quem usa
do Poder para se beneficiar?

Obra em frente à residência do vereador Dr. Aloísio. Abuso de
poder em andamento?

Cruzamento do medo
Por diversas vezes o Jornal
Fonte mostrou o perigo que
motoristas e pedestres passam no cruzamento entre a
Praça Joaquim Nabuco e a
Rua Euclydes da Cunha. Na
edição 81, novamente voltamos ao assunto. Procuramos
o secretário de Planejamento

Dé Berchielli, que nos informou que providências
estão sendo tomadas. Por
orientação do Prefeito, foi
formalizado um processo de
desapropriação ou compra
pela prefeitura de parte do
prédio para solucionar o problema do trânsito no local.

Tragédia da torre de Lusitânia
Um dos benefícios que
traria a torre de 42 metros
que estava sendo construída
no interior do cemitério (e
se partiu ao meio matando
três trabalhadores) é o sinal para uso dos telefones
móveis (celulares), hoje inexistente. O acidente deixou

J.T. De Lima M.E • CNPJ 10.713.136/0001-00 • Inscrição Municipal 116.231
Jornalista Responsável: João Teixeira de Lima • MTB. 43290
Endereço: Rua Raposo Tavares, 230 • Recreio dos Bandeirantes,
Cep: 14883-418 Jaboticabal/SP • Tel (16) 3202 7509 / 9708 1980
joaoteixeira_lima@terra.com.br • www.jfonte.com.br

tudo como estava, ou seja,
sem sinal. Nossa reportagem
conversou com o Secretário
de Educação Cláudio Almeida
e ele garantiu que a licitação
para a construção de nova torre
está em andamento e em breve
os moradores terão Internet e
sinal para uso dos celulares.

É sabido que o Banco
Bradesco de Jaboticabal teve
que pagar uma indenização
de mais de R$ 3 mil para um
cliente, porque não cumpriu
o tempo estabelecido na lei
municipal de permanência
na fila, que em dias normais
é de 15 minutos e em dias
de pagamento de 30 minutos. Essa lei não está sendo
cumprida por boa parte das
instituições financeiras instaladas no Município, e para
que isso ocorra é preciso
que os cidadãos denunciem
os abusos. Cada vez que
esse tempo for ultrapassado,
procurem o PROCON com a
senha que deve constar o
horário de chegada e saída.
Algumas senhas não contem
os horários e nesse caso o
cliente deve pedir para que
sejam anotados, o que servirá de provas junto à justiça.
Os usuários da Caixa
Econômica Federal, Agência
0313 de Jaboticabal, têm sido
vítimas da irresponsabilidade
dessa Instituição, pois além do
tempo exagerado de permanência nas filas, também são
vítimas dos caixas eletrônicos,
que pouco funcionam para depósitos, saldos, transferências,
pagamentos e recebimentos.
Segundo um gerente o problema é nacional. Portanto, os
prejudicados devem procurar
seus direitos para obrigar a
solução desse desrespeito.

Limpeza do
terminal
Chegaram a nossa redação muitas reclamações de
passageiros de ônibus que
embarcam ou desembarcam
no terminal rodoviário de
Jaboticabal nos horários da
manhã, especialmente das
5h30 às 7h00. Nesses horários, funcionários executam
a limpeza, lavam a área de
embarque e desembarque
e terminam causando um
grande transtorno para os
usuários que têm sapatos
e até as roupas molhadas.
Será que não haveria um horário mais apropriado para
executar esse serviço?

Projeto Gráfico e diagramação: Ivan H.P., ivandg.carbonmade.com
Impressão: Gráfica Multipress Ltda e Athenas Gráfica. Tiragem: 3.000
Os artigos e matérias assinadas não representam a opinião deste jornal.
As matérias assinadas são de inteira resposabilidade de seus autores.
Anuncie ou assine o Jornal Fonte! Ligue para (16) 3202 7509.

Jornal Fonte

DENÚNCIA 3

Jaboticabal, 19 de Junho de 2009

Na matéria da edição 81
“Prefeitura de Jaboticabal
na contramão da crise”,
no subtítulo “aquisição de
bens”, ressaltamos que o
Vectra Elite adquirido em
2007 pela Prefeitura, para
uso do prefeito, sofreu um
acidente (capotou) entre as
cidades de São Carlos e Ibaté
quando retornava de São
Paulo para Jaboticabal na
segunda-feira, 25 de maio. O
veículo deu perda total, mas
o motorista felizmente nada
sofreu. Acidentes ocorrem, e
aparentemente o motorista
não teve culpa porque a roda
traseira direita teria se soltado, mas caracteriza falta de
manutenção e mais cuidado
com a coisa pública.
Queremos chamar a
atenção para o fato de que
esse veículo teria sido usado
pelo secretário de governo
Valdemir Lutti (na foto ao
lado), para visitar seus familiares na cidade de Ribeirão
Pires, a 400 quilômetros de
Jaboticabal. Lutti teria devolvido o automóvel por volta
da meia noite do domingo,
24 de maio. O secretário é
um homem de sorte, porque
se o acidente tivesse acontecido com ele qual seria a justificativa? Que estava numa
missão oficial a serviço do
governo? Justo num fim de
semana? O cometimento
desse ato ilegal e imoral deveria ser penalizado, no mínimo, com o pagamento das
despesas e a mesma pena

Acidente com o Vectra da
prefeitura de Jaboticabal

Vectra destruído. Falta de manutenção adequada pode ter sido a causa do acidente. Ao lado, Valdemir Lutti.

deveria ser imposta a quem
autorizou essa aberração,
se é que houve essa autorização. Isso, jamais saberemos, exceto se o Ministério
Público resolvesse ordenar.
Outro aspecto que deveremos levar em consideração é que pessoas alheias ao
serviço público não podem
utilizar veículos oficiais.
Não é o caso de Lutti, que
é comissionado, mas não é
motorista. Se o pior tivesse

acontecido, a família fatalmente entraria com processo de indenização contra a
Prefeitura, e nós, o pobre
povo, teríamos que pagar a
conta. Aliás, tal fatalidade
aconteceu com a ex-prefeita
Carlota, quando três pessoas morreram num acidente
com um veículo da Prefeitura
e duas famílias exigiram e
foram indenizadas, porque
dois dos falecidos estavam
de carona. A partir daí, a ex-

Reclamação de munícipes
Um terreno baldio localizado na esquina das ruas
Luiz Arrobas Martins e Gino
Bellodi, Jardim Santa Rita,
Jaboticabal, está irritando
os moradores vizinhos, pois
além de acumular lixo também está servindo de depósito de terra o que causa
apreensão, porque ali pode
servir de esconderijo para os
amigos do alheio.
Esse problema poderia
ser resolvido com multas pesadas sobre os proprietários
desses terrenos (os especuladores), ou como estamos
cansados de falar, a aplicação do IPTU progressivo.
Por que será que essas medidas não são aplicadas? A
Prefeitura através da equipe
cidade limpa vem realizando
a limpeza de alguns terrenos

povo para transportar eleitores amigos para São Paulo,
Brasília e tantos outros, e a
conta de pedágios, combustíveis e refeições é paga pela
municipalidade.
Segundo Mauro Cenço,
presidente da Câmara, cada
vez que o vereador solicita
um veículo para viajar, assina
um termo de responsabilidade, identificando para onde
vai e o que vai fazer. É importante que conste também
nesse termo ov nome das
pessoas que serão transportadas por esse
veículo.

Mais um terreno baldio. A liberdade que gozam os especuladores
faz com que áreas degradadas como a da foto acima perdurem
sem nenhuma punição apropriada.

baldios, mas a tarefa necessitaria de muito mais traba-

lhadores para manter tudo
em ordem.

prefeita baixou uma norma
proibindo carona em veículos oficiais. Esse fato doloroso parece não ter servido
de exemplo, pois é rotina ver
funcionários dos Poderes
Executivo e Legislativo transportando filhos para escolas,
mulheres para consultas
médicas, supermercados e
até para festas nos veículos
oficiais. Na Câmara, alguns
vereadores
“emprestam”
carros de propriedade do

Esperamos que acidentes não aconteçam, mas se
ocorrer e um desses caronas
vier a falecer, que o vereador bonzinho indenize os
familiares e pague do seu
bolso as despesas com seus
caronas eleitores. Mas isso
só ocorrerá se houver uma
severa fiscalização do povo e
principalmente do Ministério
Público para coibir essas benesses feitas com o dinheiro
dos pagadores de impostos.
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A celeuma do reajuste da água em Jaboticabal
Na sessão ordinária da
Câmara Municipal, realizada na noite de 15/06, a
munícipe Tatiana Simielle
fez uso da tribuna para protestar contra os reajustes
nas tarifas de água e esgoto,
que nas palavras de Tatiana
ultrapassaram os limites.
Tatiana foi enfática ao cobrar
dos vereadores dizendo:
“Todos vocês estão do lado
da Prefeitura, mas de vez
em quando fiquem do lado
da população, e mostrem
quanto foi gasto com a ETE
(Estação de tratamento de
Esgoto), que durante muitos
anos foi cobrado o Fundo
Especial de investimento.
Onde está esse dinheiro?”.
Nenhum vereador se manifestou a respeito de valores,
um deles disse que o exvereador Pepa Servidone era
membro da comissão que
acompanhava a aplicação
desse dinheiro. No final da
fala de Tatiana dois repre-

sentantes do SAAEJ (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
de Jaboticabal) convidados
pelo presidente da Câmara
Mauro Cenço, fizeram uso da
Tribuna - Aparecido Hojais,
dissertou com muito conhecimento sobre questões
técnicas, especialmente em
saneamento básico, e Daniel
Garcia falou da tabela de
preços da água. Sem dúvida
os dois pronunciamentos
desviaram o foco principal
do assunto de Tatiana.
Segundo o SAAEJ, o reajuste foi de 20%, o que não
deixa de ser verdade se considerarmos que quem consumia até 10 mil litros e pagava
R$ 13,71, incluídos a taxa de
esgoto de 66% e mais 15 % do
chamado Fundo Especial de
Investimento, agora passou a
pagar R$ 16,46. Mas a grande
surpresa é a tarifa de esgoto,
que podemos chamar de um
“golpe de mestre” aplicado
pelos técnicos financeiros.

59% em relação a abril, por
apenas 4 mil litros a mais
consumidos.
Vereadores

A munícipie Tatiana Simielle fala na tribuna da câmara municipal.
Conta com vencimento em Abril
Consumo

14 mil litros

Tarifa de Consumo de água Residencial

R$ 10,64

Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial

R$ 7,09

Fundo Especial de Investimento

R$ 2,65

Total

R$ 20,38

Conta com vencimento em Maio com o mesmo consumo
Tarifa de Consumo de água Residencial

R$ 12,62

Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial

R$ 12,62

Total

R$ 25,24

Demonstração

Nos casos acima o reajuste
foi de cerca de 25%, porém, a
medida que o consumo aumenta, dispara o percentual
de reajuste – vejamos: na
conta com vencimento em

junho, para quem consumiu
18 mil litros pagará pelo
consumo R$ 16,23 e mais
R$ 16,23 pela coleta de esgoto, totalizando R$ 32,46,
ou seja, 30%, em relação a
maio, e aproximadamente

É importante lembrar
que a lei nº 3.849 foi aprovada ao apagar das luzes 24 de
dezembro de 2008, pela ultima legislatura 2001/2004,
e muitos vereadores que
foram reeleitos e não reeleitos a aprovaram, podemos
citar como aprovadores os
não reeleitos Edu Fenerich,
Pepa
Servidone,
César
Tomé e Carlinhos Santiago,
e os reeleitos Mauro Cenço,
Wilsinho Locutor e Carmo
Jorge que se disse ausente
no dia votação, e quem não
votou contra ou favor foi outro ausente Jan Nicolau. Os
contrários foram Dr. Nereu e
Murilo Gaspardo. Lembrando
ainda, que vereadores que
votaram a favor do reajuste
da água estão pedindo para
o prefeito revê-lo.

Enquanto trabalhadores da UNESP lutam por melhores salários,
a instiuição gasta milhões para instalação de TV digital.
O Jornal da Cidade
de Bauru publicou no dia
12/05 reportagem sobre
os gastos promovidos pela
Fundunesp (Fundação para o
Desenvolvimento da UNESP)
– mais de R$ 10 milhões –
para instalação da TV Unesp
Digital, que sequer tem concessão para funcionamento.
A citada matéria foi reproduzida na edição 81 do Fonte. O
mesmo Jornal da Cidade, em
outra matéria, esta publicada
no 13/05, apurou que a mesma instituição já gastou mais

R$ 2 milhões com adaptações
no prédio onde supostamente funcionará a TV Unesp
Digital. Leia abaixo a íntegra
da matéria.
“A Universidade Estadual
Paulista (Unesp) afirmou
ontem que o prédio adquirido no Jardim do Contorno,
em Bauru, para sediar a TV
Unesp teve um custo menor
do que se fosse edificado no
campus da instituição. Em
nota enviada pela Reitoria,
ela informou que o custo da
compra do prédio foi cerca
de um décimo do que custaria se o terreno fosse edificado pelo projeto original perto do Instituto de Pesquisas
Meteorológicas (IPMet).
O JC publicou ontem que a
instituição já investiu cerca de
R$ 10,5 milhões para compra
de equipamentos e imóveis
para instalação de uma emissora de TV universitária digital
com alcance em 96 municípios. Numa segunda etapa
deve atingir as 13 unidades da
instituição. A primeira etapa
interliga a seis cidades: Bauru,
Botucatu, Ourinhos, Assis,
Marília e Araraquara.
Apesar dos investimentos,

a estação ainda não tem a concessão pública. Com o prédio
e adaptações, o investimento
foi de R$ 2,301 milhões.
A Unesp justifica que os
prazos obedecem aos trâmites legais decorrentes do
processo de concessão e dos
necessários procedimentos
administrativos de realização
de licitações, importações e
concursos públicos. “Houve
uma dilatação do prazo anteriormente previsto decorrente de algumas mudanças
de procedimentos por causa
da alteração do projeto original de televisão analógica
para o sistema digital”, informou. Ela nega que estaria
atrasado o projeto.
A instituição admitiu que
havia um projeto para a sede
da emissora em área próxima ao IPMet, mas lá custaria
cerca de R$ 12 milhões só
para edificações. Na opção
pelo Jardim do Contorno
foram levadas em conta análises e exigências técnicas de
telecomunicações, informou
um dos trechos da nota. A
Unesp alega ainda que, pelo
menos R$ 4,143 milhões,
são doações e que por isso

não estão sendo investidos
só recursos da universidade
no projeto da TV digital.
A reportagem apurou que
nas doações recebidas há recursos da Secretaria de Ensino
Superior de SP (R$ 1 milhão),
Ministério de Ciência e
Tecnologia - Governo Federal
- R$ 700 mil, Ministério da
Educação - Capes R$ 503 mil,
entre outras doações como
R$ 456 mil pela CPFL para
rede elétrica
Ela nega que um pequeno grupo esteja controlando
as contratações e aquisições
de equipamentos, porque há
supervisão de áreas técnicas
da Administração.“Os procedimentos foram submetidos
à Curadoria de Fundações do
Ministério Público Estadual,
uma vez que foram realizados
por meio da Fundação para
Desenvolvimento da Unesp
(Fundunesp). Ressaltamos
que essa apreciação foi realizada previamente”, informou
a instituição.
É importante ressalvar
que o coordenador do projeto é o Prof. Dr. Antônio
Carlos de Jesus, que tem
poderes absolutos sobre a

FUNDUNESP no que diz respeito à TV, como constatou a
reportagem do Fonte que, ao
indagar funcionários da instituição sobre a publicação dos
valores gastos, os servidores
categoricamente afirmaram
que este “assunto” era de
total responsabilidade do
Professor. Corroboram esta
tese a contratação de amigos para assessorá-lo – uma
secretária pessoal e seu filho
são presenças constantes,
mesmo sem pertencerem ao
quadro da Fundação ou da
própria UNESP – e a compra
de um Toyota Corolla, modelo XEI top de linha, adquirido
com recursos da FUNDUNESP,
para uso particular. Veículo
que, segundo pessoas ligadas
ao campus de Bauru, nunca
fora conduzido por ninguém
a não ser por ele mesmo.
Antônio Carlos de Jesus é
o diretor geral pró-tempore
do CRTVCE (Centro de Rádio e
Televisão Cultural e Educativa)
e de acordo com o novo regimento, proposto pelo próprio
e aprovado recentemente
pelos membros do conselho,
deve permanecer por longos
8 anos na função~.
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Suposta fraude cometida contra
o INSS por diretores da Fazenda
Terapêutica e até médicos do instituto
Sem aparentemente ser
dependente químico (álcool
e drogas), Wilson Fernando
Coelho Reis, ex-diretor de
compras, ex-secretário de
governo e ex-presidente
da
EMURJA
(Empresa
Municipal de Urbanização
de Jaboticabal), no primeiro
mandato da atual administração 01/01/05 a 31/12/07,
teria recebido benefício
do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), no valor
mensal de R$ 1.869,24 por
um período de aproximadamente 17 meses. Essa
suposta fraude teria sido
cometida com o apoio de
diretores da Associação
Fazenda Terapêutica “Joana
de Angelis” e provavelmente de médicos peritos do
Instituto.
O Jornal Fonte teve acesso a documentos, dentre os
quais uma declaração assinada pelo atual presidente
da fazenda Ricardo Camilotti,
que pede a cessação do benefício alegando que Fernando
concluiu o tratamento satisfatoriamente na entidade no
dia 15 de janeiro de 2005.
Ocorre que a assinatura
de Camilotti na declaração
seria falsa, porque também
tivemos acesso a um outro
documento no qual consta
a assinatura verdadeira de
Ricardo Camilotti.
Outro documento (comunicação de resultado)
que teria sido emitido pelo
INSS, Agência de Itápolis,
atesta que Wilson Fernando
Coelho Reis submeteu-se a
exame médico pericial em
26 de outubro de 2004, em
que se contatou incapacidade. A comunicação teria
sido emitida pelo médico
Aloísio Antonio Gentil em 19
de Janeiro de 2005, mesma
data do retorno de Fernando
Reis para ser submetido à
nova perícia. Mas antes, no
dia 15 de Janeiro de 2005, a
direção da Fazenda declarou
a conclusão do tratamento.
Segundo consta, Fernando
Reis teria começado a receber o beneficio a partir
de 25 de Agosto de 2004 e
o término teria acontecido

Cercanias da Fazenda Terapêutica “Joanna de Angelis”.

em 30 de Janeiro de 2005.
Coincidências à parte, no
ano de 2003 Fernando foi
demitido das Lojas CEM S/A,
conforme o Jornal Fonte publicou na edição 53 de 13 de
julho de 2007. Outra coincidência é que o benefício foi
cessado em janeiro de 2005,
mesmo mês que ele assumiu
a diretoria de compras da
Prefeitura de Jaboticabal.
Entenda o caso

O ex-interno da Fazenda
Terapêutica André Aranha de
Camargo procurou a reportagem do Jornal Fonte no começo de Novembro de 2007,
para denunciar supostas
irregularidades para burlar
o INSS, com recebimento de
benefícios sem sequer estar
internado. Em certo trecho
da entrevista, André afirma:
“Pelo que sei, pessoas que
terminam o tratamento hoje,
se quiserem podem ficar
afastadas como colaboradoras da fazenda, ficam 1, 2, 3,
4, 5 ou até 10 anos. É assim
que funciona. Afastado pelo
INSS. Eles (da Fazenda) te
dão uma carta como você
está internado ainda, está
em tratamento, e continuam
afastando você até quando
você quiser. Recebi dois sem
estar internado”. Publicamos
a entrevista do denunciante na edição 61 de 09 de
Novembro de 2007. Na ocasião, o então presidente da
entidade filantrópica, o hoje
vereador pelo PPS João Bassi,
também foi entrevistado:

Jornal Fonte - Existem
pessoas na fazenda que já
terminaram o tratamento e
continuam recebendo o benefício do INSS?
João Bassi - É, existem
colaboradores na fazenda
que continuam colaborando, que continuam ligados
a Fazenda Terapêutica. Se
recebem ou não, não é uma
questão do presidente saber,
é uma questão que o perito
do INSS, que decide se essa
pessoa não consegue mais
viver sem a ajuda de um
tipo de auxilio, e essa pessoa
estando ligada a Fazenda,
sim. Existe não só na nossa
Fazenda, eu acho que é um

sistema do INSS ajudar os
dependentes químicos.
Outro lado

Na manhã de segundafeira 08 de junho, nossa
reportagem tentou entrevistar o médico perito do INSS
Aloísio Antonio Gentil, que
presta serviço na agência de
Itápolis, (localizada na Av.
presidente Valentim Gentil,
1075), mas o médico não nos
atendeu. Através do gerente
da agência, Sr. Roberto, teria
dito que não queria falar
com a imprensa.
Na manhã de sextafeira 11, falamos com o
atual presidente da Fazenda

Terapêutica
“Joana
de
Angelis”, Ricardo Camilotti,
em seu laboratório na Rua
15 de novembro, 1724. A
reação de Camilotti foi à
pior possível. Por diversas
vezes usou palavras de
baixo calão para dizer que
nossa intenção era prejudicar pessoa ou pessoas e não
entendia porque estávamos
mexendo nesse assunto se
tudo já havia sido encerrado
pelo INSS, que era coisa de
4 anos atrás e o que estávamos fazendo era coação.
“Pessoas cometeram fraudes, mas foram punidas”,
disse Camilotti sem citar
nomes. Ele também pediu
para ver os documentos, se
negou a confirmar se era a
sua assinatura na declaração e fez um desafio: “Se
você disser quem te entregou esses documentos, eu
digo se é a minha assinatura
ou não”. E por fim nos ameaçou de processo caso o seu
nome ou o da fazenda fossem difamados.
O presidente da Fazenda
Terapêutica
em
2003,
quando Fernando Reis teria
iniciado o recebimento do
benefício, o atual vereador
João Bassi, não quis nos
receber pessoalmente na
manhã de 15 de Junho para
falar a respeito do assunto,
e por telefone disse que
isso era um problema do
INSS e do médico perito
que nas perícias deve ter
constatado a existência de
alguma droga no sangue do
beneficiário.
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Taquaral: ambulância estacionada?

Acidente na vicinal Lusitânia/
Jaboticabal
Um treminhão canavieiro
carregado tombou provavelmente na madrugada
de 12 de Junho, próximo
a entrada da fazenda terapêutica, sentido Lusitânia
para Jaboticabal. O local é

Uma ambulância se
encontra fora de atividade desde Janeiro de 2009,
estacionada (guardada)
no interior de uma ofici-

na mecânica localizada na
entrada da cidade, ao lado
de um posto de combustível. Segundo moradores, o
motivo seria a falta de pe-

íngreme, estava chovendo,
o motorista deve ter perdido
o controle do treminhão.
Por volta das 9:00 horas não
havia ninguém no local, aparentemente os danos foram
só materiais.

ças (que são importadas
da Argentina), a origem
do veículo e o preço do
conserto que não compensaria.
Treminhão tombado próximo a entrada da Fazenda Terapêutica.

Os descaminhos do progresso
Clóvis Roberto Capalbo

Na região de Campos do
Jordão, há uma cidade que
se chama Monte Verde, que
congrega em seu seio populacional, aposentados e pessoas que buscam um local
tranqüilo para viver.
A cidade é administrada
dentro de uma ordem britânica, proibindo mesas nas
calçadas, algazarra noturna,
som alto, enfim, tudo aquilo
que tira a tranqüilidade social. Nos finais de semana,
aumenta a população, visto
que muitos donos de residências só vão a esse local a
cada 7 ou 15 dias, havendo a
bem da verdade uma população flutuante.
O clima propício tem no
vinho a bebida predileta dos
seus visitantes e moradores,
havendo bons hotéis e restaurantes com variada culinária.
As ruas não são asfaltadas e os
automóveis transitam em terra batida, mas com calçadas
bem tratadas e ornamentadas, havendo também jardins
de trato invejável e com fino
gosto de paisagismo.
O acesso para se chegar
a esse local é perigoso, por
volta de 45 quilômetros,
com subidas que estafam o
motorista. Enfim, é um local
com duas contrariedades: de
um lado a beleza e ordem do

local, do outro, o perigoso
caminho para lá se chegar.
A população é centrada
em pessoas mais idosas
e que buscam a paz, bem
diferente de outras localidades, onde o progresso é um
aditivo para a neurose, associando-se o comportamento
desrespeitoso dos jovens
e que burlam e desafiam o
Poder de Polícia.
Ouvindo na televisão uma
entrevista com o sr. Prefeito
de Monte Verde, a cidade
tem todos os ingredientes de
segurança, mas raramente é
acionada por alguém, pois há
o cumprimento do respeito à
lei.Na mesma entrevista, o
entrevistador perguntou a razão pela qual não se asfaltou
a conturbada rodovia para se
chegar a Monte Verde e nem
as ruas da cidade. A resposta
foi curta e grossa: “O dia que
eu asfaltar as ruas e a estrada,
será dado um fim para a paz
que vivemos e respiramos”.
O objetivo do presente artigo é monstrar que a palavra
progresso tem que ser usada,
porém, medindo sempre o aspecto comportamental de seus
moradores e freqüentadores.
Jaboticabal, é o oposto
dessa localidade, aqui impera barulho noturno, falta
de rigor no policiamento de
som, descaso com as praças
públicas, bicicletas nas cal-

çadas, enfim, aqui, o código
de Postura não é aplicado,
embora ele exista, mas está
apenas no papel.
Acho que os municípios
devem repensar na população caseira, os quais, até
quando andam nas calçadas,
devem desviar das mesas
que invadem os locais de
circulação, havendo uma
falta de educação, ordem e
respeito social.
Enfim: andarilhos, pedintes, bicicletas, desordem no
uso de nossas praças, barulho
ensurdecedor, motoristas indisciplinados e mal educados,
falta de policiamento noturno
ostensivo para dar as garantias de segurança individuais e
tantos outros problemas, que
transformam a nossa cidade
em insegura e intranqüila.
É de se admitir, que tais
problemas vêm aumentando
e herdado de outras administrações e não obstante
os discursos eleitorais serem
providos de conhecerem e
entenderem essas situações,
tudo fica apenas no discurso
eloqüente, onde a teoria é
uma constante, porém, faltam às medidas práticas.
São medidas emergenciais, entretanto, por vezes
antipáticas e impopulares,
mas se fazem necessárias e
com arrojo e determinação.
Enfim, somos obrigados a
mencionar um velho chavão:
“Na teoria a prática é outra”.

E os cavalos voltaram...
Os
moradores
dos
bairros Nova Aparecida e
Recreio dos Bandeirantes
em Jaboticabal estavam
contentes porque há dias
não se via cavalos e vacas
passeando e comendo lixo
nas avenidas e ruas. O “desaparecimento” dos animais
provavelmente estava relacionado com as denúncias

do Jornal Fonte e também
a conversa que teve a moradora Angélica com o prefeito
sobre o assunto. Pelo visto
a denúncia ou a conversa
não adiantaram, os animais
retornaram as ruas. Talvez
as pessoas que foram encarregadas pelo prefeito de
resolver o problema não estejam cumprindo a ordem.

Mais uma vez os cavalos passeiam pelas ruas.

Campanha do agasalho
O Fundo Social de
Solidariedade de Jaboticabal,
comandado pela primeira
dama Adriana Hori, iniciou
dia 25/05/09 a campanha
do agasalho “QUANTO MAIS
GENTE MAIS QUENTE”. No
dia 30/05/09 houve arrecadação pelas ruas da nossa querida Jaboticabal. Contamos
com a parceria da Policia

Militar, Tiro de Guerra, Clube
dos Desbravadores e JCC. Os
agasalhos estão sendo distribuídos no Tiro de Guerra de
acordo com as triagens da
assistente social de cada Ciaf.
Fundo social de
Solidariedade Av. do Carmo,
500, Centro, Jaboticabal Tel:
3202-8994
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Taiaçú/Curso

Taiaçú receberá verba para
Taiaçú receberá verba
reforma da creche Pingo de Gente do orçamento geral
A aprovação de uma parlamentares que mais tra- Prefeito Caldeira e Deputado da União!
Emenda
Orçamentária balhou por Taiaçú, e na nossa Estadual Campos Machado.
Estadual no valor de R$ 100
mil beneficiará o Município
de Taiaçú com a Reforma
Geral no Prédio Creche
Municipal Pingo de Gente.
A Emenda é de autoria do
deputado estadual Campos
Machado, líder do PTB na
assembléia Legislativa.
O Prefeito Caldeira (PTB),
e os vereadores Joaquinzinho,
Rubens, João Pinto, Dadinho
e Sonia Campos, estiveram
com o parlamentar e receberam a boa noticia do
próprio deputado, para
a alegria dos pequenos
taiaçuenses que terão
melhores
acomodações e conforto. “O
deputado
Campos
Machado foi um dos

gestão temos a certeza que
nos fortalecerá muito mais
com o seu exemplo e prestigio”, disse
Caldeira.

O Deputado Federal
Jorginho Maluly (DEM) incluiu Emenda no Orçamento
Geral da União, o valor de
R$ 200 mil, destinados ao
Apoio à Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano –
Ações de Infra-Estrutura.
O Município deverá receber esse valor ainda neste
ano. Os recursos servirão
para serviços de pavimentação asfaltica, recapeamento
de ruas e avenidas, galerias
para águas pluviais etc., conforme documentação a ser
preparada pela assessoria
do Prefeito, e o departamento de engenharia.
A Emenda do Deputado
Jorginho Maluly que beneficia Taiaçú é a de nº 22320003,
Funcional
Programática

15.451.0310.1D73.1792, no
ministério das cidades.
A população de Taiaçú
preza muito Jorginho Maluly,
que é amigo pessoal do
Prefeito Caldeira, da primeira
dama Marta, da vice-prefeita,
a médica Silvia Jaqueline
Faria,
dos
vereadores
Joaquinzinho, Sonia Campos,
João Pinto, Rubens, Dadinho,
do Assessor de Gabinete Kiko
e da Família Pietro.
O Deputado colaborou com
a Festa do Peão, contribuindo
com a queima de Fogos, esteve
presente no desfile, e sua ultima visita a Taiaçu, aconteceu
em Março Passado.
O Parlamentar encaminhou ao Governador José
Serra pedido de doação de
ambulância.

Senac homenageia Técnico
em nutrição com semana de
atividades abertas à comunidade
Semana do Técnico em Nutrição será realizada em
Jaboticabal e contará com palestras e oficinas gratuitas
Reconhecido no mercado pela oferta de cursos
profissionalizantes, o Senac
São Paulo promove, pelo
quarto ano consecutivo,
a Semana do Técnico em
Nutrição, que ocorre de
22 a 26/6, em Jaboticabal,
além de outras 18 unidades
de todo o Estado. A semana
de atividades gratuitas tem
como objetivo homenagear
os profissionais de Nutrição,
em consonância com a data
comemorativa de 27 de
junho, determinada pelos
Conselhos Regionais de
Nutricionistas.
Direcionado a alunos,
ex-alunos, representantes
de empresas do setor e demais interessados, o evento
contará com palestras e
oficinas baseadas no tema
União da Nutrição com a
Gastronomia: agregando valores. O assunto segue a tendência de conciliar conhecimentos de ambas as áreas
com a finalidade de obter
uma alimentação saudável e
ao mesmo tempo saborosa,
além de conseguir, por meio

da junção dos segmentos,
maior adesão às dietas por
parte dos pacientes.
“A Semana do Técnico
em Nutrição tem como objetivo proporcionar aos nossos
clientes um espaço aberto
de aprendizagem colaborativa e participativa. São os
nossos próprios alunos que
elaboram toda a semana e
aproveitamos o momento
para homenagear os profissionais desta área”, comenta
Paulo César Carello, gerente
do Senac Jaboticabal.
Para a unidade de
Jaboticabal, está programado
um ciclo de palestras com
início no dia 22. A primeira
exposição ficará por conta da
nutricionista Andréa Fonseca,
que abordará o tema
Gastronomia e Foodservice.
No dia seguinte, haverá uma
sessão de cinema e um painel
com informações referentes
ao assunto.
Para o dia 24, a palestra
será ministrada pela nutricionista Aline Fonseca e terá
como enfoque Alimentação
Saudável: Nutrição e Sabor

no Desenvolvimento do
Cardápio. Nos dias 25 e 26, as
exposições serão feitas pela
Docente, Coordenadora do
Curso Técnico em Nutrição,
Márcia Cristina Munhoz
Rosato, e devem tratar sobre
Alimentação Diet e Light, na
quinta-feira, e Gastronomia
Hospitalar e a criatividade
dos Chefes, na sexta-feira.
Todas as apresentações
são gratuitas e acontecem a
partir das 20 horas na própria unidade. Para participar,
os interessados podem fazer
a inscrição pelo telefone (16)
3204-3204 ou pessoalmente
no Atendimento da unidade.

Semana do Técnico em Nutrição
Data: de 22/6 a 26/6
Horário: 20 horas
Local: Senac Jaboticabal
Rua 24 de maio, 831, Centro
Informações e inscrições:
(16) 3204-3204
Ou pessoalmente no
Atendimento da unidade
Gratuito
Siga o Senac também no
Twitter: http://www.twitter.com/
senacsaopaulo

Prefeito Caldeira e o Deputado Federal Jorginho Maluly.
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PV de Jaboticabal
responde ao Dr. Nechar
O PV de Jaboticabal enviou quarta-feira 17, resposta à entrevista concedida
ao Jornal Fonte edição 81
pelo deputado Federal Dr.
Nechar. Leia abaixo a íntegra da resposta.

“A Verdade sobre a saída
do Deputado Federal Dr.
Nechar do PV
Em reportagem publicada neste Jornal, o Deputado
Federal Dr. Nechar afirma
que está se saindo do PV
por não concordar com
alguns itens do programa
partidário. Entretanto, isso
não corresponde à verdade, pois as afirmações que
faz sobre algumas teses
que o PV defenderia e com
as quais ele não concorda
não constam no programa
do Partido, como se pode
conferir no endereço www.
pv.org.br. Além disso, mesmo que constassem, não
houve mudanças no programa após a filiação do deputado, de maneira que, ao se
filiar, ele deveria conhecêlo. O real motivo da saída
do deputado do PV são os
diversos atos de infidelidade partidária praticados por
ele nas últimas eleições ao
trabalhar contra candidatos
do PV a Prefeito e Vereador
em diversos municípios,
mostrando-se sem nenhum
compromisso com o partido
que o elegeu.
Torcemos para que cada
cidadão participe mais da
política e conheça os programas dos partidos antes
de acreditar em colocações
que não estão subsidiadas
na verdade e que podem levar a um pensamento errado sobre um partido, como
o Partido Verde do Brasil.
O PV enquanto agremiação
política respeita o livre arbítrio de cada ser humano,
mas em seu programa partidário, nos 12 capítulos,
não aparecem posições a
favor do aborto, casamento
gay, uso de drogas e legalização de prostituição, como
foi dado a entender pelo
Deputado. Assim sendo, o
Partido Verde de Jaboticabal
não poderia se calar frente
a colocações que podem

gerar uma visão distorcida
dos reais valores defendidos pelo Partido. Cabe aqui
lembrar que o PV realmente
valoriza e defende o que
está explícito em seus 12
valores, os quais apresentamos resumidamente:

1) Ecologia- busca do desenvolvimento sustentável
2) Cidadania: respeito aos direitos humanos
3) Democracia: representativa
com participação ativa da sociedade
4) Justiça social: sobrevivência
com dignidade para todos
5) Liberdade: de expressão em
todos os aspectos
6) Poder local: fortalecimento
do poder local e da participação da sociedade
7) Espiritualidade: transformação interior das pessoas para
melhoria do planeta
8) Pacifismo: defesa da vida e
busca da paz
9) Multiculturalismo: convivência entre seres diferentes
sem preconceitos
10) Internacionalismo: solidariedade planetária em busca
da melhora do planeta
11) Cidadania feminina: combate à discriminação da mulher e
luta pela sua valorização
12) O saber: única forma de
sair da pobreza - ensino público de qualidade a todos

Caros leitores, um partido que valoriza os itens
acima citados não pode ser
favorável ao que foi dado
a entender na reportagem
apresentada na edição passada deste jornal.
Aproveitamos a oportunidade para convidar você
leitor para que conheça os
ideais de luta do PV e, se
esses ideais estiverem sintonizados com a maneira
que você pensa, filie-se e se
junte a um grupo de pessoas de bem que acredita que
se pode fazer uma política
diferente, baseada na fidelidade partidária, na ética e
na honestidade, como forma de melhorar a qualidade
de vida da sociedade.

Escola do SESI, um marco
para Jaboticabal
O prefeito José Carlos
Hori (PPS) e sua equipe não
mediram esforços para que
o SESI (Serviço Social da
Indústria) construísse uma
nova escola nos padrões
que podemos chamar de primeiro mundo. Essa batalha
começou em 2007 e vários
encontros foram mantidos
entre o prefeito e o presidente da FIESP (Federação
das Industrias do Estado de
São Paulo) Paulo Skaf.
A Prefeitura doou o terreno com terraplanagem de
sete mil metros quadrados
no bairro Colina Verde, um
local de fácil acesso e como
o nome diz, com muito verde. O investimento do SESI
é de aproximadamente R$ 8
milhões e a entrega da obra
está prevista para dezembro
de 2009. A nova escola deverá entrar em funcionamento
já para o ano letivo de 2010.
Na quarta-feira, dia 10,
nossa reportagem visitou a
obra (que está sendo executada pela empresa MVG
Engenharia e Construção
Ltda.) que teve início em
fevereiro de 2009. O engenheiro responsável pela
construção, Maurílio Monti
Varandas, o Lilo, 33, com
larga experiência em grandes construções, fala com

orgulho da sua efetiva participação nesse marco para sua
terra natal. “Construir escolas
é sempre uma grande alegria,
especialmente esta, que terá
cerca de 40 salas de aulas, e
laboratórios, bibliotecas, sala
de música, arte cênica, qua-

dra poliesportiva coberta com
arquibancada, área de lazer
e muto mais. Hoje temos 70
empregos diretos, mas chegaremos a 100”, disse Lilo. A atual escola do SESI tem cerca de
600 alunos de 6 a 14 anos. A
nova terá no mínimo o dobro.

Nova unidade do Sesi em Jaboticabal. As obras já se estendem
por quase todo o terreno. Em breve, uma escola com mais de 40
salas de aulas estará erguida.

Muitos anos de vida Dona Maria!
A cidade de Taiúva está
em festa pela passagem do
seu aniversário, que aconteceu no dia 13 deste mês.
Mas as comemorações perduram praticamente o mês
inteiro. Uma moradora da
bela Amora Branca também
aniversariou dia 18, mas
não foi uma comemoração
de um simples aniversário,
porque Dona Maria Carvalho
Garcia completou 100 anos!
É claro que, pelo passar dos
anos, ela já não tem uma
saúde de “ferro”, mas está
lúcida e anda a passos firmes. Mineira de Bom Jardim
de Minas, veio para Taiúva
ainda muito pequena, aonde foi registrada. Foi casada
durante 60 anos com José
Garcia, de nacionalidade
espanhola, que faleceu em

Agosto de 1987. Deste casamento nasceram 10 filhos.
Um faleceu ainda criança, os
outros nove, 2 homens e 7
mulheres, deram para Dona
Maria e “Seu” José 28 netos,
56 bisnetos e 10 tataranetos.
Parabéns Dona Maria e muitos anos de vida.

Abaixo, Dona Maria e sua
filha, Atélia Garcia Chimello.

