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Dr. Nechar “mata a cobra e
mostra o pau”
O deputado federal Dr.
Nechar (PV-SP), foi o único dos citados na matéria
“Jaboticabal ajudou a eleger deputados federais que
quase nada fizeram pelo
município” (edição 79 de 06
de Maio de 2009), que fez
chegar a nossa redação, através do vereador Dr. Nereu
(PMDB), cópia do oficio/
gab/cd/nº 082/2008 de 10

de junho de 2008 e enviado
ao prefeito José Carlos Hori,
onde consta a disponibilização de R$ 2 milhões para
investimentos no Município.
Os recursos orçamentários
são do Ministério do Turismo
via Emenda individual do deputado, assim distribuídos:
Implantação da via marginal
para interligação da área
urbana e rodovia SP 333,

Tragédia da Torre Lusitânia
Laudo do Núcleo de
Perícias Médico Legais de
Ribeirão Preto apontou a
causa morte de Marcelo
Aníbal Becaro Galvani, uma
das vítimas do trágico acidente ocorrido dia 29 de
Janeiro deste ano, durante
montagem da torre de telecomunicação no interior
do cemitério do Distrito de
Lusitânia, em Jaboticabal.
O evento levou a morte
três trabalhadores. Danilo
Aparecido Pereira de 18
anos e Flávio Fernando
da Silva de 33 anos tiveram mortes instantâneas.
Marcelo permaneceu internado na UTI do HC de
Ribeirão Preto por 38 dias,
vindo a falecer em 09 de
Março, as 7:51 horas, de
traumatismo crânio encefálico grave, traumatismo

torácico, pneumotórax e
insuficiência respiratória,
segundo o laudo assinado pelo médico legista
Roberto Abud. Uma informação contida no laudo
nos chamou a atenção:
Marcelo sofreu o acidente
por volta das 15:00 horas,
mas só deu entrada no HC
as 23:00 horas.
Na edição 81 dissemos
que 04 meses após o trágico acidente os advogados
sequer deram entrada com
ações de indenização junto
ao fórum de Jaboticabal. É
importante lembrar e deixar claro que a palavra sequer não significa falha dos
advogados, o que ocorre é
a demora no fornecimento
desses laudos, e sem eles
não há forma de impetrar
quaisquer ações.

Cemitério do Distrito de Lusitânia, e destroços da torre que estava
sendo erguida: três operários mortos e o drama das indenizações
parece estar só no começo.
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Toalhas,
Toalhinhas.

R$ 1,3 milhões. Reforma e
revitalização da praça Dom
Assis, R$ 250 mil. Construção
de centro de eventos, R$ 200
mil. Reforma e revitalização
do lago municipal, R$ 250
mil. O parlamentar também
enviou cópias dos empenhos,
provando que o dinheiro
estava ou esta à disposição
da Prefeitura na CEF (Caixa
Econômica Federal).

ECAD de Jaboticabal: Já vai
tarde...
A
população
de
Jaboticabal e cidades vizinhas, especialmente os comerciantes, receberam com
satisfação a grata notícia que
o ECAD (Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição
- Direitos Autorais) encerrou suas atividades em
Jaboticabal. Todos foram
unânimes em dizer: já foi
tarde...
O ECAD é uma entidade
séria que merece todo nosso
respeito, até porque sem ele

os artistas teriam muito mais
dificuldades para receber
seus direitos. Mas aqui em
Jaboticabal estava extrapolando. Um aparelho de TV ou
um rádio não podiam funcionar num pequeno comercio
sem pagar ao ECAD, e esse
exagero estava causando
muitas reclamações.
É importante salientar
que a fiscalização continuará
através do ECAD de Ribeirão
Preto, porém acreditamos
que com mais cautela.

Edital

a mesma das faculdades
mentais,conforme apurado
através do laudo médico
pericial,levando-se a certeza
de ser ela absolutamente
incapaz de gerir sua
própria pessoa e bens, tudo
nos termos da r. sentença proferida por este,que
transitou regularmente em
julgado,tendo sido nomeada
curadora MÁRCIA ROSSATO
COLOVATI, qualificada nos
autos.E,para que chegue ao
conhecimento de todos e de
futuro ninguém possa alegar
ignorância, é expedido o
presente edital que será publicado pela Imprensa Oficial
e local,por três vezes,com
intervalo de dez (10) dias
e afixado na forma da lei.
NADA
MAIS.\Jaboticabal,
10 de junho de 2009. Eu,
(Ailton José Pinto Ferreira),
Oficial-Maior, digitei. (aa)
CARMEN SILVIA ALVES-JUIZA
DE DIREITO

Edital para conhecimento de terceiros, extraído dos
autos de interdição movida
por Márcia Rossato Colovati
em face de Lilian Vergilina
Rombola Rosato-feito n.
1178/08-1a. Vara
PROCESSO 1178/08. A
DOUTORA CARMEN SILVIA
ALVES, M M. Juíza de Direito
da Primeira Vara da Comarca
de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, FAZ SABER a
todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Cartório do 1o.
Oficio, por sentença judicial,
foi decretada a interdição de
LILIAN VERGILINA ROMBOLA
ROSSATO , brasileira, viúva,
nascida aos 27/07/1944
em Jaboticabal-SP,filha de
Geraldo Rombolá e de Julia
Lopes Rombolá ,por sofrer
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Uma funcionária da
Câmara Municipal, enquanto
fazia hora extra nos finais de
semana fazendo a faxina na
Casa de Leis, também fazia a
faxina no Espaço da Beleza,
onde ganhava cerca de 50
reais por dia e mais 25 centavos para lavar cada toalhinha
(chegava a lavar 37 por dia).
Os materiais de limpeza usados na faxina e na lavagem
das toalhinhas pertenceriam
a Câmara. No fim de cada mês
essa funcionária faturava mais
de R$ 400. Um relatório que
trata minuciosamente desse
assunto foi enviado à presidência do Legislativo. Nossa
reportagem procurou o presidente vereador Dr. Mauro
Cenço que confirmou o recebimento do relatório e disse
que iria apurar os fatos. Essa
funcionária seria a mesma
que recebia horas extras pagas
pelo erário para fazer faxina e
tomar conta da residência de
um ex-presidente da Câmara.
A intenção da nova diretoria é
trazer a público os nomes dos
responsáveis pela derrocada,
porque caso contrário foi uma
herança maldita.

Não matem o
Cerradinho
Quem faz suas caminhadas pela Avenida Carlos
Berchieri em Jaboticabal, margeando o córrego Cerradinho,
olha com tristeza para a
sujeira que jogam em suas
águas. Não nos esqueçamos:
Povo limpo é povo educado!
Cobremos da administração pública, mas também
façamos nossa parte.
Triste constatação: a sujeira
largada vira parte da paisagem.
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CREMESP abre
sindicância para
apurar mortes
em Jaboticabal
O CREMESP (Conselho
Regional de Medicina do
Estado de São Paulo) abriu
sindicância para apurar
duas mortes ocorridas em
Jaboticabal, denunciadas pelo
Jornal Fonte.
Na edição 78 noticiamos que a menina Bianca
Nascimento Golfeto, 03 anos,
faleceu na manhã do dia 08 de
Março, vítima de Meningite
Meningocócica
(segundo
a certidão de óbito), após
esperar por 12 horas por
atendimento especializado
no Pronto Atendimento da
Casa de Misericórdia Hospital
e Maternidade Santa Isabel.
A mãe da criança, Jussara
Santos do Nascimento, disse
que houve negligência médica (descuido).
A morte de Bianca foi
mais uma das muitas que
acontecem cotidianamente
pelo Brasil, o descaso na
saúde é intolerável, e os
mais necessitados são as
principais vítimas. Nesse
caso específico houve muitas
contradições, especialmente
com o atendimento especializado, ou seja, do pediatra.
Conforme informações, ele
só foi chamado as 04:35 horas, mais de 12 horas após
o primeiro atendimento,
ocorrido por volta das 16
horas do dia 07, no Pronto
Atendimento
(ex-Pronto
Socorro), cujos médicos são
plantonistas terceirizados e
custam aproximadamente
R$ 90 mil mensal para a
municipalidade. Os médicos
especialistas fazem parte do
Corpo Clínico do Hospital
Santa Isabel, mas só atendem no P.A. quando são chamados pelos plantonistas.
Sem misturar os fatos,
não podemos negar que o
prefeito José Carlos Hori
(PPS) tem se esforçado para
minimizar os problemas
existentes na saúde pública,
inclusive investindo muito
mais dinheiro do que o limite constitucional. Ele vem
falando em construir mais
CIAF’s (Centro Integrado

de Atendimento a Família),
o que na visão de alguns
especialistas vai piorar a
situação, pois não se trata
de quantidade, mas de qualidade. O mais correto seria
equipar os CIAF’s existentes,
principalmente com material humano especializado
e remuneração adequada,
e conseqüentemente exigir
o cumprimento das obrigações trabalhistas, especialmente da OMS (Organização
Mundial de Saúde), que diz
que um médico tem que
atender 16 pacientes em 4
horas de trabalho.
Na edição 79 noticiamos
que uma brida (compressa
de pano) de 17 cm2 teria
sido esquecida no estômago
de uma paciente após cirurgia feita para tratamento
de uma úlcera pelo médico
Emanuel Góes Junior. O incidente pode ter sido a causa
da morte da paciente cerca
de 07 meses depois. Os
familiares responsabilizam
o Hospital São Marcos de
Jaboticabal (onde a cirurgia ocorreu), e a Fundação
Waldemar Barnsley Pessoa
(São Francisco Clínicas), porque a vitima era detentora
de plano de saúde administrado por essas empresas.
A ação impetrada pelos
familiares em 01 de agosto
de 2008 tramita na 3ª Vara
da Comarca de Jaboticabal,
processo 1315/08, e foi
assinada pelos advogados
Rodrigo Fernandes Servidone
e Alessandro Alamar Ferreira
de Mattos.
A atitude da direção do
CREMESP é digna de elogio,
e esperamos que o corporativismo não prevaleça.
Infelizmente não podemos
dizer o mesmo dos nossos
vereadores, que diante das
supostas fraudes cometidas
contra o INSS por diretores
da Fazenda Terapêutica
(edição 82), sequer se manifestaram sobre o assunto.
Seria por que um ex-diretor
é membro do corpo parlamentar?

Cooperserv: Herança
Maldita?
A
Cooperserv
(Cooperativa de Crédito
Mútuo
dos
Servidores
Públicos de Jaboticabal) esteve para ser fechada. Uma
assembléia com esse objetivo foi convocada, mas durante a reunião houve uma
reviravolta provocada por
José Eduardo Senem, Maria
Elvira Armentano Senem,
e outros cooperados, e
ao invés do fechamento a reunião
culminou na
eleição de outra diretoria.
Tr a t a -

em Thermas dos Laranjais,
Olímpia. Pagamento de aluguel de imóvel fechado. Cada
funcionário e prestadores de
serviço (cerca de 70) tinham
um celular à disposição, pago
pela Cooperativa, (o valor
total das ligações aproximava se de R$ 4 mil mensais).
Déficit’s

milhão de reais, outros dizem que é menos porque há
muito dinheiro para receber
de cooperados que fizeram
empréstimos e não pagaram.
Muitos estão renegociando
a dívida, aqueles que têm
contratos (se comenta que
contratos desapareceram, o
que impossibilita a cobrança) e ou-

Dezenas de aparelhos celulares foram adquiridos pela Cooperserv para uso de seus funcionários.

se, portanto, de um recomeço. Ocorre que esse
recomeço está trazendo a
tona tudo aquilo e mais um
pouco que o Jornal Fonte denunciou em sua edição 66 de
18 de janeiro de 2008, cuja
manchete foi: “Cooperserv
– uma Cooperativa com
muitas mordomias”. Esta reportagem foi publicada após
a morte prematura do seu
presidente José Luis Carregai,
ocorrida na noite de 31 de
Dezembro de 2007.
Na época, alertamos para
os abusos que estavam sendo cometidos. Vales presentes ofertados para diretores,
membros do conselho fiscal
e funcionários, a razão de R$
30 cada um. Confraternização
de diretores, membros do
conselho fiscal e funcionários

(excesso de despesas sobre
receitas). Aquisição de camarote para o desfile de carnaval, para uso de diretores e
funcionários. Contratação de
cabeleireiro e de sua mulher
para o espaço da beleza, por
R$ 1.000 cada. E mais: auxilio moradia, remuneração
de diretores para participarem de reuniões e mais um
salário fixo mensal, e tantos
outros absurdos.
Nova Diretoria

A cada reunião aparece
um rombo, só que ninguém
sabe a sua proporção. “Para
sabermos é necessário contratarmos uma auditoria externa”, diz o atual presidente,
José Eduardo Senem. Alguns
chegam a afirmar que esse
rombo pode passar de meio

Nova Escola do SESI
Na matéria intitulada
“Escola do SESI, um marco
para Jaboticabal”, publicada na edição 82, dissemos
que a nova escola que está
sendo construída no bairro

colina verde, terá 40 salas. É
verdade, só que 16 são de aula
conforme informou a diretora
da escola em Jaboticabal. O
restante são para outros fins
constantes na matéria.

tros sequer têm condições
de pagar, isso sem se falar
no fechamento do banco e
o roubo do cofre com cerca de R$ 8 mil dentro. Dois
inquéritos policiais apuram
formação de quadrilha. A
ostentação na Cooperserv
era ilimitada, a quantidade
de celulares utilizada pela
direção e funcionários ultrapassava a casa dos cem.
Houve comentários que até
o namorado da filha do presidente morto usava um na
cota da Cooperativa. Essas
poucas descobertas, porque
muito mais vai aparecer,
nos remete ao Congresso
Nacional, e não será surpresa
nenhuma se for descoberto
cotas de passagens aéreas,
atos secretos, mais auxílios
moradia e outras falcatruas.
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Câmara de Jaboticabal regulamenta
uso de veículos oficiais
Os vereadores aprovaram na sessão ordinária de 15 de
junho de 2009, a resolução nº 309/09, de autoria da Mesa
diretora, que disciplina o uso dos veículos oficiais.
“Resolução nº 309/09 de
15 de junho de junho de 2009
– Dr. Mauro Henrique Cenço,
presidente da Municipal de
Jaboticabal, faz saber que a

Câmara Municipal em sessão
ordinária, realizada em 15 de
junho de 2009, aprovou e nos
termos do artigo 35, item IV
da Lei Orgânica do Município

de Jaboticabal, promulga
o seguinte: RESOLUÇÃO
Regulamenta o uso de veículos automotores, por parte
de vereadores e de servido-

res, pertencentes ao Poder
Legislativo de Jaboticabal
e dá outras providências.
Autor – Mesa Diretora.

Artigo 1º - Os veículos automotores de propriedade do Poder Legislativo jaboticabalense somente poderão ser requisitados para a sua utilização, por vereadores e servidores, desde que por motivo devidamente
justificado e exclusivamente em serviço público.

Artigo 4º - Fica terminantemente proibida a condução dos veículos de propriedade deste Poder Legislativo
por parte de vereadores e servidores que não ocupem
os cargos de motoristas do quadro de pessoal da Câmara
Municipal, ou por qualquer outro cidadão.

Artigo 2º - Quando o veículo for requisitado para
serviço no Município o responsável pelo departamento
de administração emitirá uma autorização de saída anotando dia e horário e o nome do requisitante.
Parágrafo único: – No seu retorno a autorização deverá ser completada anotando, obrigatoriamente, o nome
da pessoa contatada no local de destino e o horário de
retorno do veículo ao estacionamento da edilidade.

Artigo 5º - Deverá o vereador requisitar o veículo
do Poder Legislativo jaboticabalense para que seus assessores possam utilizar a serviço do gabinete, ficando
restrito ao perímetro urbano.

Artigo 3º - Quando o veículo for requisitado para
serviço fora da sede do Município, o responsável pelo
departamento de administração emitirá uma autorização de saída anotando dia e horário e o nome do
requisitante e que deverá conter, obrigatoriamente, a
assinatura do requisitante e o visto do presidente da
Mesa Diretora deste Poder Legislativo.
Parágrafo único: - No retorno, a autorização deverá
ter seu preenchimento completado, detalhadamente,
com o nome do órgão público visitado, o nome da pessoa que atendeu o requisitante e anexado documento
que comprove essa afirmação.

O Jornal Fonte não
pode se furtar em expressar sua opinião sobre essa
resolução, já que fomos os
principais críticos do abuso
cometido por alguns vereadores. Primeiramente,

parabéns a Mesa Diretora
presidida pelo vereador
Dr. Mauro Cenço (PPS),
vice-presidente vereador
Wilsinho Locutor (DEM),
1º secretário vereador Dr.
Nereu (PMDB) e 2º secre-

Artigo 6º - O vereador ou servidor requisitante
de veículo deverá, quando a serviço fora do Município,
apresentar no seu retorno, relatório circunstanciado da
viagem e prestar contas ao responsável pelo departamento de administração conforme determina a resolução 268/01, de 06 de março de 2001 (normatiza o regime de adiantamento de despesa na Câmara Municipal
de Jaboticabal e dá outras providências), alterada pela
resolução nº 295/04, de 7 dezembro de 2004.
Artigo 7º - Os casos omissos serão resolvido pelo
presidente da Mesa Diretora deste Poder Legislativo.
Artigo 8º - Esta resolução entrará em vigor na
data da sua publicação”.
tário Dr. Aloísio (PMDB).
Por outro lado, poderia ter
sido acrescentado mais um
artigo, coibindo terminantemente o transporte de
pessoas alheias a Câmara e
o pagamento das despesas

desses caronas com dinheiro da municipalidade. Mas
de qualquer forma essa resolução foi um avanço, que
deve ter descontentado
alguns Edis.

Vereador
jaboticabalense
repudia cidadão
Monte-Altense
O vereador de Jaboticabal
Dr. Aloísio (PMDB), subscreveu Moção de Repúdio contra o Monte-Altense Valter
Delavechia. Leia abaixo a
íntegra da Moção.
“Moção de Repúdio
nº 1209/09: Exmo. Sr.
Presidente da Câmara
Municipal, o vereador
que subscreve requer que
após a tramitação regimental, seja consignado
em Ata Moção de Repúdio
à atitude anti-social do Sr.
Valter Delevechia, membro pertencente do Núcleo
Orquidófilo de Monte Alto.
O objetivo desta Moção
de Repúdio ao Sr. Valter
Delavechia é salientar a indignação pela atitude antisocial contra munícipes
da cidade de Jaboticabal,
ocorrida no dia 04 de maio
deste mês (queria dizer deste ano – g.n), período noturno, durante a Exposição
de Orquídeas realizada na
cidade de Monte Alto. Eu
Aloísio Tito Rosa, repudio
a atitude daquele senhor,
membro pertencente de
uma entidade que por lidar
com o público, mostrou-se
totalmente despreparado
para fazer parte daquele
Núcleo. Requer outrossim,
seja dado conhecimento
da presente manifestação
ao Núcleo Orquidófilo de
Monte Alto, na rua Sabino
de Camargo, nº 426, Monte
Alto-SP, Cep 15910-000.
Sala das Sessões “Dorival
Borsari”, 14 de maio de
2009. Dr. Aloísio Tito Rosa,
Vereador”.

SAAEJ contrata empresa de Saneamento Ambiental para
instalar hidrômetros por mais de R$ 137 mil.
A
empresa
Reusa
Saneamento Ambiental Ltda
foi contratada pelo SAAEJ
(Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Jaboticabal),
através de carta convite,
para efetuar instalação/
troca de hidrômetros pela
quantia de R$ 137.500,00
(cento e trinta e sete mil
e quinhentos reais), lem-

brando que todo o material
é custeado pelo SAAEJ (a
Reusa fornecerá apenas a
mão obra). Como se trata
de uma empresa que tem
razão social especifica,
nossa reportagem conversou com Paulo Polachini,
presidente do SAAEJ, a
fim de entender melhor
o porque da contratação

da empresa mencionada.
Segundo Polachini, a Reusa
tem outras especialidades,
está apta para execução do
serviço, e terá o prazo de
90 dias para instalar mais
de 10 mil hidrômetros.
Quando perguntado por
que o próprio SAAEJ não faria esse trabalho, Polachini
disse que a Autarquia tem

uma pequena equipe e isso
demandaria muito tempo.
Reusa

A Reusa é uma empresa
relativamente nova, e pertence ao engenheiro Paulo
Berlingeri. Firmou um contrato com o SAAEJ por 05
anos, de aproximadamente
R$ 25 mil por mês, para re-

colher o lixo reciclável e levá-lo até o conhecido lixão
para embalagem. Talvez as
pessoas não se lembrem,
mas uma vez por semana
um caminhão amarelo passa em bairros diferentes
recolhendo o lixo reciclado
e tocando uma agradável
musiquinha.
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Ex-presidente da Câmara de Jaboticabal
“Perdeu o Poder”, mas não perdeu a pose
Após oito longos anos
como presidente da Câmara,
o candidato derrotado a
vereador assumiu a secretaria de assistência Social,
que é possuidora de muito
dinheiro (cerca de R$ 5,2
milhões). Para se ter uma
idéia, o seu gabinete dispõe
de aproximadamente R$
138 mil, o departamento
administrativo quase R$ 1,2
milhões e o fundo municipal
por volta de R$ 3,9 milhões.
Essa vultosa soma que seria
para assistir os menos favorecidos, também estaria
sendo usada para as mordomias do secretário. Segundo
se comenta, a secretaria
adquiriu um veículo Astra
modelo sedan pelo preço
aproximado de R$ 47 mil,
para uso exclusivo do se-

cretário. Nossa reportagem
confirmou junto à revendedora que um veículo desse
modelo e preço foi vendido
para a Prefeitura.
O ex-presidente da
Câmara e atual secretário
da assistência social é conhecido pela sua ostentação. Quando chefe supremo do poder Legislativo
comprou uma máquina
de café por quase R$ 15
mil. Além de carrões como
Vectra e Corolla, adquiriu
dois Fusion ao preço aproximado de R$ 80 mil cada
um, inclusive um deles se
encontra paralisado desde
que sofreu o acidente vindo
de São Paulo, quando teria
atropelado uma campana
(roda de ferro de caminhão). E a ultrajante aquisi-

ção do painel eletrônico de
votação por pouco menos
de R$ 150 mil, e tantas outras barbaridades.
Aliás, a compra desse
painel foi destaque nas
páginas do Jornal Fonte,
mas nenhuma medida foi
tomada contra esse absurdo, exceto as urnas que não
reconduziram o vitalício
ex-presidente. Mas nunca
é tarde. O vereador Murilo
Gaspardo (PV), com base
em noticia publicada pela
revista “Veja” (sobre denuncia de compra de painel
pela Câmara de Olímpia por
R$ 120 mil, com as mesmas
características do adquirido
pela Câmara de Jaboticabal
- a empresa fornecedora
teria sido a mesma), pediu
ao Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo para
apurar supostas irregularidades na licitação. Leia a
seguir trecho da reportagem da revista “Veja”, publicada em fevereiro de 2009,
que trata de corrupção nos
Municípios e as dificuldades
da Controladoria-Geral da
União na fiscalização.
Por Laura Diniz, Revista Veja

“Diante da dificuldade de
fiscalização, muitas prefeituras, quando não na lambança
da corrupção, refestelam-se
em desmandos. É o caso de
Olímpia, no interior de São
Paulo. No ano passado, a
Câmara de vereadores da
cidade deu-se ao desfrute de
adquirir, por meio de compra que até hoje vem sendo

Fundação Abrinq e prefeitos
amigos das crianças
Aconteceu em Jaboticabal,
nessa segunda-feira, 29 de
Junho, o Fórum Regional
Fundação Abrinq, gestão
2009/2012 “Programa prefeito amigo da criança”,
na “Sociedade Filarmônica
Pietro Mascagni”. O prefeito

de Jaboticabal José Carlos
Hori fez a abertura do fórum,
que contou com a presença
de vários prefeitos e outras
autoridades locais e da região. No final do evento os
prefeitos presentes assinaram o programa.

PREÇO, QUALIDADE E
ATENDIMENTO DE PRIMEIRA
LOJA DE CONVENIÊNCIA completa
RUA SÃO SEBASTIÃO, 860, Taiaçú
TEL: (16) 3275-1315

investigada, um portentoso
painel eletrônico de votação
ao custo de 120.000 reais.
Detalhe ultrajante número 1:
a cidade, de 48.000 habitantes, tem apenas dez vereadores – o que não faz da votação
uma operação propriamente
complexa. Detalhe ultrajante
numero 2: até hoje o painel
não pôde ser usado porque
o regimento da Câmara não
prevê votação eletrônica. À
grita geral que se seguiu à
compra do equipamento, o
então presidente da Câmara
de Olímpia, Francisco Roque
Ruiz (PRP), deu de ombros.
Declarou que os protestos
eram fruto de inveja: “Olímpia
sai na frente e isso é que incomoda”. Engano, vereador:
o que incomoda é o que leva
o Brasil para trás”.
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Prefeito
Taiaçú em
assina três foco
O
prefeito
Antonio
convênios! Rodrigues
Caldeira (PTB), e
O
Prefeito
Antonio
Rodrigues Caldeira Assinou
dia 16/06 no Palácio dos
Bandeirantes e dia 18/06
junto ao Departamento
de Estradas e Rodagem de
Barretos, convênios que
trarão bons frutos para o
Município de Taiaçú.
Em 16 de Junho, Caldeira
assinou convênio que trata da
liberação de R$ 130.000,00
(cento e trinta mil reais) para
a compra de 01 (um) Veículo
Microônibus 0Km para o
Clube da Terceira Idade.
Os recursos são da
Secretaria de Planejamento
do Governo do Estado, indicados pelo Deputado Estadual
Campos Machado.
Na data de 18/06, as assinaturas atenderão as obras
Estrada Vicinal Taiaçú/Pirangi
e Taiaçú/Vista Alegre do Alto.
A esperança é de que os
empreendimentos se iniciem
no final de julho de 2009.

os vereadores Joaquinzinho,
presidente da Câmara,
Rubens, Sonia, Dadinho e
João Pinto, foram recebidos
pelo deputado estadual
Campos Machado (PTB),
que na ocasião anunciou a
assinatura de convênio para
reforma e ampliação de
creche “Pingo de Gente”. O
custo dessa reforma e ampliação será de R$ 100 mil,
e o dinheiro foi inserido em

(16) 3202 7509.

O prefeito Caldeira determinou a abertura da creche
“Pingo de Gente” uma hora
mais cedo, das 5 às 18 horas. A atitude do prefeito foi
muito bem vinda e elogiada,
especialmente pelos pais das
crianças usuárias da creche.
Emenda no orçamento do
Estado pelo deputado.
Da esquerda para a direita:
Joaquinzinho, Rubens,
Campos Machado, Caldeira,
Sonia e Dadinho.

Retroescavadeira
Taiaçú contará ainda
neste ano com recursos
para aquisição de uma
retroescavadeira.
Esses
recursos virão da secretaria de agricultura através
de Emenda do deputado

Federal Lobbe Neto (PSDB).
A documentação foi entregue ao parlamentar quando
da sua visita ao Município
pelo prefeito Caldeira e
o vereador Adriano Vilar
Santariosi.

Taiúva - Poder Legislativo

Anuncie ou assine

Ligue para

Creche abre
mais cedo

câmara municipal de taiúva
Relatório de gestão fiscal
Demonstrativo de despesa com pessoal orçamentos fiscais e da seguridade social
Periodo: mai/2008 a abri/2009

Servidores
Públicos têm
reajuste salarial

RGF– anexo i (lrf, art. 55, inciso i, alínea “a”

R$ 1

Despesa com pessoal

Despesa executadas

Mai/2008 a abri/2009

Liquidadas

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

347.179,85

Apesar das dificuldades,
o prefeito de Taiaçú Antonio
Rodrigues Caldeira (PTB),
encaminhou para a Câmara
e os vereadores aprovaram
projeto de Lei concedendo
reajuste salarial de 7% (sete
por cento) para todos os
servidores públicos a partir
de 1º de junho de 2009, o
mesmo percentual incidiu
sobre o auxilio alimentação.
Com o reajuste, o menor
salário da categoria será de
R$ 494,69. “A minha intenção era reajustar os salários
dos servidores em 10%, eles
merecem muito mais, mas
infelizmente este ano não
foi possível, por diversos
fatores, principalmente pela
queda na arrecadação, que
vem corroendo não só nosso
Município”, disse Caldeira.

Pessoal Ativo

347.179,85

Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º daLRF)

0,00

Despesas não computadas (art. 19,§ 1º da lrf)(ii)

0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00

Decorrentes Decisão Judiciais

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores

0,00

Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados

0,00

Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, art. 57 da CF)

0,00

Despesa líquida com pessoal (iii) = (i-ii)

347.179,85

Despesa total com pessoal – dtp (iv) = (iiia +iiib)

347.179,85

Receita corrente liquida – rcl (v)

9.622.524,23

% da despesa total com pessoal – dtp sobre a RCL (VI) = IV/V*100

3,61

Limite máximo (Incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <6%>

577.351,45

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF - <5,7%>

548.483,88

(a)

Fonte: Câmara Municipal de taiúva
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas
não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência,
as despesas executadas estão segregadas em:
Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento
do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.
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Antônio Terribele, 88 anos,
foi assassinado com requinte
de crueldade por volta das
20 horas do dia 19 de Junho,
em sua casa, na rua Lonidio
Leonel Dalalana, 473, Taiúva.
Entenda o caso

Segundo a polícia civil de
Taiúva, o crime de latrocínio
(roubo seguido de morte) foi cometido por Cilas
Gonçalves da Silva, 19 anos,
vulgo Japonês, que não tinha
moradia fixa, e Vagner César

Cruzeiro, 21 anos, vulgo
Mineirinho ou Galego, vizinho da vítima.
Essas duas bestas-feras
que estão presos na cadeia
provisória de Jaboticabal,
invadiram a casa de Antonio,
o amordaçaram e com socos
e chutes causaram-lhe traumatismo craniano, o que o
levou a morte. Mesmo morto, Antonio ainda recebeu
uma facada dos seus algozes.
Na noite do crime os assassinos roubaram R$ 200 que

No sentido horário: Vagner César Cruzeiro. Cilas Gonçalves da
Silva. Aparelho de TV, que pertencia à vítima e foi encontrado
dentro de um saco na casa de Vagner. Residência de Vagner na
Rua Lonidio Leonel Dalalana.

se encontrava na carteira da
vítima, no bolso do paletó
guardado dentro do guarda
roupas. Segundo a polícia, no
dia seguinte ao assassinato,
por volta das seis da manhã,
Mineirinho retornou a casa
de Antônio, jogou álcool no
sofá e na cama, ateou fogo
e furtou um aparelho de televisão de 14 polegadas. Por
causa do incêndio a policia
foi chamada por vizinhos.
Todos imaginavam, inclusive
a policia, que por um descuido qualquer de Antônio
o incêndio havia começado.
Apesar do corpo se encontrar
parcialmente queimado, os
policiais observaram a mordaça e em seguida a facada.
Procedendo a investigação, a
equipe do delegado Renato
Coelho de Melo, o escrivão
Edson, o investigador José
Roberto Gibim e o agente
Jeremias, descobriram que
Mineirinho teria respondido
a processo criminal em sua
terra natal, e ao chegarem à
sua casa encontraram uma
das provas do crime, a televisão dentro de uma sacola.

Fotos de Zemario

Homem de 88 anos é
assassinado em Taiúva com
requinte de crueldade

Mais ao alto o sr. Atair Aleixo de Souza recebe das mãos de Jan
Nicolau quadro que simboliza o título de cidadão jaboticabalense.
Logo acima, os homenageados, durante a sessão solene na
Câmara Municipal de Jaboticabal.

Titulo de cidadão
No dia 26 de Junho,
sexta-feira,
a
Câmara
Municipal de Jaboticabal
realizou sessão solene para
homenagear cinco pessoas
com o titulo de cidadão jaboticabalense. Foram elas:
Sra. Fátima Daher Sallum,
Prof. Antonio Pascoal André,
Sr. Átila Roberto Chioda, Sr.
Francisco Moutinho Ferreira
e o Sr. Atair Aleixo de Souza.

Jovem é agredido após
acidente de trânsito
Na noite de 26/06, terminou em pancadaria um
acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da rua
24 de Maio com a rua 13 de
Maio. Segundo informações
obtidas por nossa reportagem, Henrique Farinelle de
Oliveira trafegava no sentido bairro pela 24 de Maio,
quando no cruzamento com
a 13 Maio, próximo ao bar

do Braz, teria avançado um
pouco do cruzamento para
visualizar se vinha algum veiculo. Nesse momento teria
sido abalroado um veículo
que descia a rua. O carro
rodopiou e atingiu a placa de
sinalização. Henrique teria
ido até ao veículo causador
do acidente para saber se o
condutor e passageira estavam bem, quando teria sido

agredido pelo motorista,
que segundo informações é
um policial militar à paisana.
Esse policial, conforme testemunhas que não quiseram
se identificar, ameaçou as
pessoas presentes no local
do acidente e até seu companheiros de farda que foram chamados para atender
a ocorrência.
Henrique Farinelle após o
acidente: seus machucados
foram causados não pela batida
de carro, mas pelo condutor
enfurecido do outro veículo.

O que são títulos de
cidadãos

Títulos honoríficos são
concedidos a pessoas não
naturais de um Município,
mas que lá foram morar. É
um reconhecimento da comunidade pelo trabalho e
vida de pessoas não naturais
de um Município, mas que
ajudaram no crescimento
deste. É uma honraria.
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Desfile na Rui
Barbosa
Domingo, 21 de Junho,
aconteceu um grande desfile
na Rua Rui Barbosa, centro
de Jaboticabal, que contou
com cavaleiros, amazonas,
escolas, banda da faculdade

São Luis, tiro de guerra, rainha e princesas do Rodeio
Show, crianças em charretes,
e um show à parte da banda
centopéia. Confira algumas
imagens do evento abaixo.

Regressão Cultural da Cidade
Clóvis Roberto Capalbo

Entre as poucas pessoas
que se interessam pela história da Jaboticabal, todos são
unânimes em afirmar: houve
de forma acentuada um retrocesso no aspecto cultural.
Os que contestam, na
certeza jamais abriram os escritos de nossa cidade, ou se
abriram não leram e utilizaram os meios comparativos.
Hoje, trazer uma Orquestra
Sinfônica é impossível, não
temos local, mas nos anos
30, 40 e 50, havia o Teatro
Polytheama com capacidade
para 2000 espectadores e
palco para abrigar 130 músicos. Da mesma forma, o teatro tinha estrutura, inclusive,
com cenários em suspenso.
A cidade apresentava as
famosas domingueiras com
as suas duas bandas tradicionais: “Mascagni e Gomes
e Puccini”, com repertório de
alto apuro e gosto musical,
executando partituras dos

“A vida e
a obra da
poetisa Cora
Coralina”
Jaboticabalense
faz Sucesso em
Palestra no Teatro
D. Pedro II
Nas festividades do aniversário de Ribeirão Preto
e como parte das homenagens que a Feira do Livro
de Ribeirão Preto prestou
à poetisa Cora Coralina, no
último dia 25, Quinta-Feira,
o jaboticabalense Dr. Clóvis
Roberto Capalbo, atendendo convite da Secretaria da
Cultura de Ribeirão Preto e

“Grandes Mestres”.
Uma banda se desativou
e a remanescente é obrigada
a executar músicas populares, bem longe do gosto de
outras épocas, justamente
pelo fato de Jaboticabal possuir uma elite cultural que
aos poucos vai desaparecendo. Dos 40 a 50 executantes,
hoje com luta consegue manter por volta de 20 a 25 músicos, numa prova evidente do
desaquecimento pela cultura
musical. Mas esses abnegados mantedores da banda
têm o seu mérito, pois lutam
na contramão da cultura.
Perdemos o charme dos
nossos cafés, após o jantar, não
existe mais a central de bate
papos, onde população e políticos se encontravam para um
diálogo de entendimento, não
esquecendo dos esportistas.
Não temos mais os bares
em nosso centro,. Os que
existem estão em outros
locais, diferente de outras
cidades, onde o próprio

nome “Centro” simboliza
onde é o local de encontro
com os amigos.
O único local para alguns
raros espetáculos é o Cine
Municipal, fruto da geração
desbravante dos anos 20, mas
não reúne condições à altura
do renome que a cidade já
ostentou, com piso obsoleto,
estética interna comprometida, camarins sem qualquer
acomodação digna, além de
outros ingredientes.
Não podemos culpar a
atual administração, mas o
descaso vem sendo repassado
a cada mandato do Executivo,
uma falta de entendimento
do que Jaboticabal já representou e ostentou quando era
realmente o Centro Cultural
de toda a Região.
Perdemos essa hegemonia e a tendência é piorar,
pois tudo aquilo que nos
resta de preservacionismo
é relegado e com o tempo
vão também fazer parte da
expressão: “JÁ TIVEMOS”.

Comissão da Feira do Livro,
fez uma palestra nas dependências do Teatro Pedro II,
que contou com a presença
de uma platéia ávida por
conhecer com mais profundidade a vida e a obra da
famosa escritora de versos.
Além do Dr. Clóvis R.
Capalbo, que falou da trajetória e vida da escritora nos
locais em que viveu, a sra.
Jair Lanne comentou o estilo poético da escritora e a
escritora Eliane Ratier esteve
presente como convidada a
declamar versos da poetisa
homenageada.
Antes do inicio da palestra, a TV Planalto Central
de Goiana fez demorada
entrevista nos camarins com
Clóvis, que esclareceu várias

dúvidas quanto a datas da
passagem da escritora por
Jaboticabal, além dos motivos que a fez buscar seguir
para outros locais. Após a
palestra, os presentes puderam formular perguntas e
tirar suas dúvidas.
Na opinião dos organizadores do evento, essa palestra
foi um dos pontos altos da
Feira do Livro, conforme atesta Dr. Antonio Calixto, político
de Ribeirão Preto, que ficou
impressionado com os detalhes da vida de Cora Coralina.

Fórum Municipal e Regional de
Segurança Pública acontece no Senac
Jaboticabal
Com entrada gratuita, evento terá como tema “A
Contribuição do Desenvolvimento Local para a Construção
da Cultura de Paz e Não Violência”

O Senac promoverá entre
os dias 7 e 8 de Julho o Fórum
Municipal e Regional de
Segurança Pública. O evento acontecerá no Auditório
da própria unidade, das

19h30 às 22h30, e contará com a parceria da Rede
Social Jaboticabal e do 43º
Batalhão da Polícia Militar
região de Sertãozinho.

Clóvis Roberto Capalbo

Fórum Municipal e Regional de
Segurança Pública
Data: de 07 a 08 de Julho
Horário: Terça e quarta-feira, das
19h30 às 22h30
Local: Senac Jaboticabal
Rua 24 de maio, 831, Centro
Informações e inscrições:
(16) 3204-3204
Ou pessoalmente no
Atendimento da unidade Gratuito

