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Edital de Correição nº 03/09

Edital de
Convocação

A
Doutora
Andréa
Cristiane Fogaça de Souza
Noguieira,
Delegada
de |Policia Titular da
Delegacia de Policia de
Defesa da Mulher de
Jaboticabal, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.
FAZ SABER, a todos os
que o presente EDITAL virem que, no dia vinte e dois
(22) de outubro (10) de dois
mil e nove (2009), a partir
das 13:00 horas, será procedida pelo Doutor Cláudio
José Ottoboni, Delegado
Seccional de Policia de
Sertãozinho,
CORREIÇÃO
ORDINÁRIA
PERIÓDICA
REFERENTE AO SEGUNDO
SEMESTRE DO CORRENTE
EXERCICIO, na Delegacia de
Policia de Defesa da mulher de Jaboticabal, situada

na Av. Duque de Caxias,
628, Centro.
FAZ SABER, outrossim,
que nessa oportunidade a
Autoridade Corregedora facultará ao público em geral
a apresentação de queixas,
reclamações sobre abusos,
falhas ou omissões e sugestões para melhoria dos serviços sujeitos à correição.
Para que chegue ao
conhecimento de todos,
mandou a Autoridade lavrar o presente EDITAL, que
será afixado no local de
costume, publicado e divulgado pela imprensa local.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE
e CUMPRA-SE. Jaboticabal,
21 de agosto de 2008.
ANDRÉA
CRISTIANE
FOGAÇA
DE
SOUZA
NOGUEIRA - Delegada de
Policia.

O
PCdoB
(Partido
Comunista do Brasil), Comitê
Municipal de Jaboticabal,
CONVOCA todos os seus filiados (as), para a convenção
partidária em cumprimento
ao seu Estatuto, que ocorrerá
dia 19 de setembro de 2009
(SABADO), as 14:00 horas,
na Câmara Municipal, Av. Rio
Branco, 760, para discutir a
seguinte PAUTA do dia:
1) Metas e planos visando à
eleição de 2010;
2) Eleição da nova direção do
Partido em Jaboticabal, e
3) Outros assuntos de interesse Partidário.
Data: 19 de setembro de 2009.
Horário: 14 horas
Local: Câmara Municipal
Jaboticabal, 04 de setembro
de 2009.

Edital

19 de novembro de 1990;
b) Duas casas residenciais,
geminadas sob ns. 354 e
372, construídas de tijolos
e coberta de telhas, antigamente somente o n.372, situada à Rua Campinas, nesta
cidade de Jaboticabal, com
seu respectivo terreno que
mede 29,10 metros de frente, 22,00 metros da frente
aos fundos, confrontando
pela frente com a citada Rua
Campinas, por um lado com
Ângelo Fausto, por outro lado
com Mateus Forastieri, e pelos fundos com Otavio Volpi.
Esse imóvel assim descrito
está cadastrado na Prefeitura
Municipal de Jaboticabal,
sob os códigos nº 17190 e
nº 4383; c) Requer a citação
dos confrontantes: Élcio
Aparecido Cassiano e sua
esposa Maria Luiza Cardozo
Cassiano (Rua Campinas,
334; o espólio de Otavio
Pedro Volpe, representado
por sua esposa Aparecida
Trevizoli Volpe (Av. Duque de
Caxias n. 946) e José Antonio
de Carvalho (Rua Campinas
n. 378) e seu cônjuge se casado for, vem os requerentes
pela presente ação pleitear
seja-lhes declarados o domínio dos imóveis descritos,
com abertura da respectiva

matricula. “E para chegue ao
conhecimento de todos e de
futuro ninguém possa alegar
ignorância, especialmente o
requerido acima mencionado, é expedido o presente
edital, com prazo de 20
(vinte) dias, pelo qual ficam
TODOS OS INTERESSADOS
AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, devidamente CITADOS, para
que, querendo, apresentem CONTESTAÇÃO dentro
do prazo legal de QUINZE
DIAS, contados da publicação do edital, sob pena de
serem tidos e confessados
como verdadeiros os fatos
alegados pelos requerentes,
ficando os mesmos, desde
já, INTIMADOS de que somente serão intimados da
decisão as partes que estiverem devidamente representados por advogados. Dado
e passado nesta Cidade e
Comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, aos
28 de agosto de 2009. Eu,
(Rogério Bissolli), Escrevente
Técnico Judiciário, digitei
e subscrevi. Eu, (Valdeci
Aparecido Damião), Diretor
de Serviço, conferi, dou fé
e assino. (a) ALEXANDRE
GONZAGA BAPTISTA DOS
SANTOS, Juiz de Direito.

O DOUTOR ALEXANDRE
GOZAGA BAPTISTA DOS
SANTOS, M.M. Juiz de
Direito Titular da 3ª Vara
desta Cidade e Comarca de
Jaboticabal, Estado de São
Paulo, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, bem como todos
os interessados ausentes, incertos e desconhecidos que,
por este Juízo e Cartório da
3ª Vara se processam os termos da Ação de USUCAPIÃO
requerido por DORIVAL
APARECIDO BERGAMIN e
outro(s). Feito nº 868/2009 –
3ª VARA, cujo o conteúdo da
petição inicial, em síntese,
é o seguinte: “Que o requerente mantém aproximadamente 20/21 anos, a posse
mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel a seguir descritos, situados nesta cidade de
Jaboticabal-SP, a saber: a) O
Referido imóvel usucapiendo, encontra-se transcrito
sob nº 19560, fls.038, do livro
3, YY do cartório de registro
de imóveis desta comarca
de Jaboticabal, em nome
de VIRGINIA CARTAGINEZE
FORASTIERI, falecida em
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Jornal Fonte: mudanças contrastantes no visual, mas linha editorial
permanece isenta e compromissada com a verdade dos fatos.

Editorial
Após o retorno do Jornal
Fonte em 21 de abril de
2009, temos recebido elogios e críticas. Na maioria
elogios, que nos fortalecem
para continuarmos nessa
luta de “David contra Golias”.
As criticas, que também nos
fortalecem, são na maioria
das vezes relacionadas com
a forma como abordamos
certos assuntos, especialmente quando reconhecemos que nem tudo está
perdido com relação a atual
administração do Município
de Jaboticabal, comandada
pelo prefeito José Carlos
Hori (PPS) e também a atual
administração da Câmara
comandada pelo Vereador
Dr. Mauro Henrique Cenço
(PPS). Chegam a dizer que
o responsável pela edição
do Jornal se vendeu, está
recebendo dinheiro do
Paço Municipal e do Palácio
“Ângelo Berchieri” para não
publicar as supostas mazelas
com o dinheiro público. Esta
é uma das grandes vantagens da democracia, cada
um pode dizer o que quiser,
desde que se responsabilize.
E, partindo dessa premissa,
afirmamos com a consciência
tranqüila que tudo que chega ao nosso conhecimento e
que tem fundo de verdade
apuramos com sensatez e
respeito aos “acusadores” e
“acusados”. O que não podemos fazer e não faremos, é

Erramos
Na edição 87, na matéria
“O juiz que não desafina”,
dissemos que o baile aconteceu no Clube da Terceira
Idade. Na verdade, o baile
aconteceu no Clube da Velha

na base do ouvi dizer jogarmos as pessoas na lama. Em
outras palavras: aqueles ou
aquelas que tiverem provas,
ou tenham a coragem de
dar a “cara para bater”, nos
procurem, nos concedam
entrevistas, nos tragam documentos que publicaremos
como de costume. Nós nos
vendemos e sempre fomos
vendidos com o compromisso, a isenção e a verdade
dos fatos, que norteia o
bom jornalismo. Seguindo
esses princípios, não vamos
ficar subjugados a uma minoria sanguinária do quanto
pior melhor.
Desde a fundação deste
periódico em fevereiro de
2005 pelo brilhante advogado e jornalista Luiz Augusto
Stesse (hoje sem vínculos
com o Jornal), temos mantido nossa linha editorial,
abrangendo os dois lados
da “moeda”. As únicas mudanças que houve, foi o seu
formato e os comentários
que fazíamos ao término de
cada noticia, até certo ponto
desnecessários porque nossos leitores sabem separar o
“joio do trigo”.
Portanto, somos gratos
a todos que nos prestigiam
com elogios e criticas, aos
nossos assinantes e anunciantes que têm crescido a
cada dia e aos nossos leitores em geral que compram o
Jornal nas bancas propiciando sua liderança no campo
da informação escrita.

Guarda. Por falar nele, na
noite de 19/09 (sábado)
acontecerá mais um excelente baile em comemoração ao
aniversário do Clube, e a animação será por conta da excelente e famosa Orquestra
Sul América.
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Dois pesos, duas medidas
Prefeitura de Jaboticabal gasta milhares de
reais na compra de carros novos e funcionários
têm que reutilizar copinhos descartáveis
A
Prefeitura
de
Jaboticabal comprou pelo
sistema de pregão, dois veículos VW SpaceFox, no total
de R$ 90 mil, para uso de secretários, contrariando o que
disse o prefeito José Carlos
Hori (PPS), em entrevista
exclusiva ao Jornal Fonte publicada na edição 87.
Na entrevista, Hori fala
de austeridade para manter as contas da Prefeitura
equilibradas diante da crise
mundial que teve inicio em
setembro de 2008, e que já
provocou, segundo o prefeito, uma queda na arrecadação de mais R$ 5 milhões
só no primeiro semestre de
2009. Na contramão das afirmações do prefeito, R$ 140
mil já foram gastos só com
automóveis de luxo nos últimos dois meses, incluindo o
EcoSport para Ronda Escolar.
Segundo o secretário de
planejamento Dé Berchielli,
os SpaceFox foram adquiridos com o dinheiro recebido
do seguro do Vectra (R$ 56
mil) que era usado pelo prefeito, mas que após acidente
quando conduzido de São
Paulo para Jaboticabal, sofreu perda total (Fonte, edição 82). Lembrando que esse
Vectra havia sido destinado
a atender aos secretários,
porque um Fusion havia sido
comprado para uso do prefeito, e que duas VW Paratis e R$
56 mil foram furtadas, (uma
em Ribeirão Preto e outra em
Jaboticabal), totalizando perda da ordem de R$ 112 mil.
O Jornal Fonte apurou
que as duas SpaceFox foram
adquiridas pela secretaria da
educação, sendo um dos veículos de uso “exclusivo” do

secretário de administração
e recursos humanos Pepa
Servidone, que já no dia 01
de Setembro fez uso do seu
novo meio de transporte para
encontrar-se em São Paulo
com um deputado, tendo
saído de Jaboticabal por volta
das 04h00min horas.
O secretário Dé Berchielli
diz que esses carros são
necessários para o deslocamento de autoridades
(secretários) para longas distâncias. “O único veículo que
tem “dono” é o do Prefeito,
o resto é de uso coletivo dos
secretários”, acrescenta.
Fusion

Um dos Fusion de “propriedade” da Câmara já
deveria ter sido transferido
para a Prefeitura, mas empacou no vice-presidente
Wilsinho Locutor (DEM), que
não quis assinar a transferência afirmando à nossa
reportagem que é um contra
senso a Câmara adquirir um
Toyota Corolla zero e transferir o Fusion para a Prefeitura,
para o pessoal “lá de baixo”
(paço municipal) ficar desfilando. O presidente Dr.
Mauro Cenço, disse que fará
um ato transferindo o veículo, e não quis comentar as
afirmações de Locutor.
Contradições

Uma parceria entre a
Prefeitura, secretaria de
administração e recursos
humanos e o Senac está
promovendo entre os representantes de cada departamento da Prefeitura
um projeto de reutilização
de materiais e economia de
água e energia elétrica.

O objetivo principal do
projeto é envolver os funcionários diretamente no
corte de despesas que desde
o início de 2009 está sendo
implantado na atual administração. A partir de agora, os
funcionários públicos municipais estão sendo incentivados a reaproveitar materiais
como papel A4, copos de
água e somente requisitar ao
almoxarifado o material que
realmente for necessário.
Segundo o secretário de
Administração e Recursos
Humanos,
Ademilson
Aparecido Servidone, o
objetivo principal é evitar
desperdícios. “Apenas com
o auxílio dos funcionários
vamos evitar o consumo
desnecessário de alguns
produtos e, com isso, colaborar para que o município
absorva as perdas geradas
pela crise econômica”, afirmou Servidone.
Os funcionários devem
reutilizar materiais, enquanto os secretários desfilam
de carrões! A ostentação
começou com o atual secretário de assistência social, o
ex-vereador Edu Fenerich,
que adquiriu com dinheiro
público um Astra de R$ 47
mil para seu uso próprio
(Jornal Fonte, edição 83 de
03 de julho de 2009).
Essa austeridade apregoada pelo prefeito e seu secretário, nem Freud explica.

Acima, o secretário
de planejamento Dé
Berchielli. Ao lado,
imagem ilustrativa de um
Volkswagen Spacefox,
veículo recém adquirido
pela prefeitura.

Imagem de um dos shows realizados durante a festa do Quitute deste
ano. Segundo o Vereador Emerson (PSB), indícios dão conta de que houve
superfaturamento na contratação de artistas para o vento de 2009.

Vereador acusa
Prefeitura de
Jaboticabal de
superfaturar
contratações de
artistas para a
Festa do Quitute
Em entrevista concedida ao jornalista Rogério
Constantino, o Vereador Prof.
Emerson (PSB), afirma que
houve
superfaturamento
nas contratações de artistas
para a 27ª festa do quitute
ocorrida de 13 a 19 de julho
de 2009, durante as comemorações do aniversário do
Município,
considerando
denúncias publicadas no
semanário “Tribuna Região”,
de que shows dos famosos
custaram R$ 115 mil.
Conforme matéria publicada no Jornal Fonte 85 (31
de julho de 2009, “Festa do
Quitute: Insegurança, Preços
Altos, mas Muita diversão”) a
Prefeitura apresentou gastos
de R$ 332 mil com o evento,
pagos a empresa responsável pelas contratações, a
Phan Promoções Artísticas
e Marketing Ltda. Os shows
dos chamados “pratas da
casa” foram contratados
pela Empresa Casa da Idéia
Publicidade e Eventos Ltda.,
por R$ 146 mil.
O vereador afirma ter
ido à Prefeitura acompanhado do seu advogado
Flávio Abmussi, onde constataram uma situação inusitada. ”Havia desorganização

dos documentos. Eu apurei
na hora que não havia
CND (Certidão Negativa de
Débito) da Casa da Idéia. Se
foi feita cotação dos shows
ou não, as duas empresas, Casa de Idéia e Phan
Promoções Artísticas, estão
sob investigação de minha
parte. Isso aconteceu após a
Festa do Quitute, portanto,
essas empresas já haviam
recebido do Poder Público,
mas sem os documentos
legais, já que não havia CND
no processo, e a legislação
vigente exige que as empresas que participam de
licitações ou que prestem
serviço público tenham essa
certidão. Há caracterizada
suspeita de superfaturamento nos shows. Existe um
dispositivo na Constituição
Federal que permite que os
órgãos públicos contratem
shows sem fazer tomada
de preços, porém, isso não
quer dizer que eles podem
contratar um show de R$
100 mil, pagando R$ 400
mil. Este superfaturamento
não condiz com as palavras
do prefeito na contenção de
gastos. Pedi uma investigação do Ministério Público”,
conclui o parlamentar.
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TCE apura indícios de
irregularidades nas contratações
de pessoal da UNESP e FUNDUNESP
O TCE (Tribunal de Contas
do Estado) de São Paulo
está apurando indícios de
irregularidades nas contratações de pessoal feitas pela
UNESP - Campus de Bauru
(Universidade
Estadual
Paulista “Julio de Mesquita
Filho”)
e
FUNDUNESP
(Fundação
para
o
Desenvolvimento da Unesp),
conforme matéria publicada
no Jornal da Cidade de Bauru
em 27/08/2009.
O Jornal Fonte reproduziu nas suas edições 81 e
82, reportagens do Jornal
da Cidade que denunciavam
a milionária soma de cerca
de R$ 10,5 milhões gasta até
aquela data com a TV digital,
que sequer tinha concessão
pública para funcionamento.
Na edição 82 (19 de junho de
2009), o Fonte acrescentava
que o prof. Dr. Antonio Carlos
de Jesus possui poderes absolutos sobre a FUNDUNESP
no que diz respeito à TV, e
que contratou amigos para
assessorá-lo, além de adquirir com recursos da Fundação
um veículo Toyota Corolla
XEI, top de linha. Leia abaixo
à íntegra da reportagem do
JC publicada em 27/08/09.

TCE questiona
contratações
da UNESP
Faculdades de Ciências
e Comunicação terão
de explicar admissões
temporárias e por
prazo indeterminado
sem concurso
O Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo
(TCE) está questionando
contratações sem concurso
público ou com cargos não
criados por lei realizadas
pelas Faculdades de Ciência
(FC) e de Arquitetura, Artes
e Comunicação (Faac). Em
outro processo, a unidade
de São Paulo da Fundação
para o Desenvolvimento
da Unesp (Fundunesp) está
sendo chamada a responder
por regras de admissão sem
concurso de 2005 e sem definição de prazo do contrato.
As instituições foram notificadas dos apontamentos
nos relatórios do TCE para
apresentar suas alegações.
Para o órgão de fiscalização, alguns contratos não se
enquadram na classificação
de temporários e outros
conflitam com as regras
legais por ausência de concurso nos moldes exigidos
pela Constituição. As possíveis irregularidades também
atacam contratos por tempo
indeterminado para funções
de carreira na universidade
e na fundação. Conforme
os relatórios, a Faac terá de
explicar a admissão de um
técnico de laboratório de
informática e a FC de professor para a área de ciências.
O caso da Faac é referente a
2006. A auditoria do Tribunal
levantou contratação de
técnico de laboratório de
informática com a realização
de prova escrita, prática e
análise de currículo. Para o
conselheiro do TCE, Cláudio
Ferraz de Alvarenga, as regras ferem o princípio da
razoabilidade, além de não
apresentar critérios objeti-

vos para a avaliação. Além
disso, o cargo não foi criado
por lei, questiona o Tribunal.
A universidade alegou
que a função foi criada de
acordo com a regra da época.
Porém, a assessoria técnica
do TCE manifestou-se pela
ilegalidade da admissão, avaliando que as admissões do
gênero não mais poderiam
ser alcançadas. Outro apontamento é sobre decisão no
âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado (TJ) da época estabelecendo que funções
criadas por resolução seriam
irregulares. A confirmação
de irregularidade pode gerar
aplicação de multa contra a
direção da faculdade.
Já na FC, dois processos
foram apontados pelo TCE. O
primeiro é relativo ao exercício 2006 para a contratação
de 10 professores assistentes - doutores. Em exame
de admissão de pessoal por
tempo indeterminado, a
equipe técnica de fiscalização
levanta que a contratação só
é possível para atender a necessidade temporária de ex-

cepcional interesse público,
o que não seria a situação.
As regras de provas, títulos
e entrevista também foram
questionadas.
Outro processo está
relacionado ao exercício
2007, de admissão de professor assistente por tempo
indeterminado,
também
sem concurso. Na ocasião,
houve a contratação de uma
professora assistente para
a FC. O conselheiro Biazzi
também estabeleceu prazo
de 30 dias para envio de
informações ao TCE. Além
disso, o conselheiro Fúlvio
Julião Biazzi estabelece
que as provas por títulos e
didática não preenchem os
requisitos de concurso público, sem garantir isonomia
entre os candidatos.
A assessoria de imprensa da Unesp informou que
está avaliando individualmente os casos para se
manifestar. Fundunesp.
O Tribunal de Contas
questiona
contratações
da Fundação para o
Desenvolvimento da Unesp

(Fundunesp) nas unidades
de Bauru e São Paulo. No
mérito, os relatórios indagam
sobre a necessidade de concurso público em detrimento
a contratos da CLT. A unidade
local teve apontamento para
contrato de serviço realizado
para mão-de-obra em construção e funcionário do setor
administrativo.
Em defesa, a Fundunesp
tem reiterado junto ao TCE
que é entidade de direito
privado e que, portanto, é
regida pela Consolidação
das leis Trabalhistas (CLT),
garantida a observância de
princípios
constitucionais
como publicidade e moralidade dos processos de
contratação. Em São Paulo,
o mesmo tema foi levantado
relativo ao contrato de 24
professores pela Fundunesp,
por meio do convênio. O
Tribunal elenca, junto com
a exigência de concurso, a
indefinição para contrato
determinado ou indeterminado. O advogado Arcênio
Rodrigues da Silva explica
que este procedimento é
da gestão de 2005 e que a
questão voltou a ser levantada pelo TCE em razão de
ausência de informação
sobre a definição de prazo.
“Em relatório da unidade
técnica foi recomendado
para os próximos procedimentos definir o prazo, o
que foi adotado. Mas a informação não foi levada ao
conhecimento do Tribunal,
o que vai ocorrer nesta
oportunidade”, argumenta.
Sobre a cobrança por concursos públicos, a Fundunesp
considera que a regra não
se aplica à organização. “A
Fundunesp tem conseguido
demonstrar casos do mesmo
gênero ao Tribunal, onde
as contratações são regidas
pela CLT. A atual gestão tem
as contratações julgadas regulares”, finaliza Rodrigues.

Fundo Social de Solidariedade compra cadeiras de rodas

Adriana Hori
e voluntárias.

O Fundo Social de
Solidariedade (FSS) comprou na primeira semana
de Setembro, cadeiras de
rodas para emprestar ou
doar às pessoas cadastradas
no órgão.
“Cerca de 45 voluntárias
do FSS trabalham durante
todo o ano para a compra de
cadeiras de rodas e aparelhos ortopédicos, que deve-

rão beneficiar toda a população de Jaboticabal”, explica a
presidente do Fundo Social,
Adriana Hori, que completa:
“também realizamos um trabalho social durante a Festa
do Quitute deste ano, com a
comercialização de produtos
artesanais, cuja renda foi
revertida na compra desses
equipamentos. Agora, estão
à disposição para as pessoas

que precisam”. As cadeiras
de roda ficam disponíveis no
Fundo Social e são doadas
ou emprestadas para pessoas em fase de reabilitação.
Os interessados devem procurar o FSS e fazer um cadastro. Mais informações pelo
telefone (16) 3202-8994.
Luana Vianna
Assessoria de Imprensa
Prefeitura Municipal de Jaboticabal
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Dr. Nechar consegue nove UPA’s

Foto: Divulgação

Filho bonito

Quando o “filho é bonito
todo mundo quer ser o pai”,
já diz o velho ditado. É sabido
que tem deputado querendo
pegar carona no trabalho de
Nechar, para se dar bem. Na
edição 83 deste Jornal (03
de julho de 2009, matéria
“Dr. Nechar mata a cobra e
mostra o pau”), mostramos
as verbas conseguidas pelo
deputado para Jaboticabal e
outros Municípios da nossa
região. Portanto, “o que é do
homem o bicho não come”.
Acima, prédio da unidade da UPA de Barra Mansa, Rio de Janeiro.
Abaixo, um dos setores de internação da unidade UPA de Bangu,
também no Rio de Janeiro, inalgurada em 27/12/2007. Unidade com
estrutura semelhante será construída em Jaboticabal, provavelmente
entre as Ruas Monteiro Lobato e Sete de Setembro.

A rede UPA é composta por
centros divididos em
três níveis
Verba
para construção

Repasse Mensal

01

R$ 1,2 milhão

R$ 120 mil

02

R$ 1,6 milhão

R$ 160 mil

03

R$ 2,1 milhões

R$ 200 mil.

nível

Foto: Fernanda Almeida

O Deputado Federal
Sergio Antonio Nechar (Dr.
Nechar), médico e administrador de empresas,
conseguiu viabilizar 09
UPA’s (Unidade de Pronto
Atendimento), com o programa do Governo Federal
que liberou a construção de
118 unidades para o Estado
de São Paulo (Jornal Fonte
edição 86). Os Municípios
beneficiados com a luta e
a interferência de Nechar
foram: Marília, que será contemplada com uma UPA de
nível 02, assim como Garça,
Tupã, Jaboticabal e São José
do Rio do Preto. Bauru receberá duas UPA’s, sendo uma
de nível 01 e outra de nível
02. Já Itapetininga receberá
uma unidade de nível 03.
A convite do chefe de
Gabinete da SAS (Secretaria
de Atenção a Saúde), Dr.
Jones Alexandre Martins,
Nechar esteve visitando o
Rio de Janeiro nesta sextafeira, acompanhado de vários
prefeitos paulistas. “Fomos
conhecer de perto todo o
funcionamento da rede UPA”,
frisou o deputado.
Nechar disse ainda que a
UPA é uma unidade de saúde que funciona em horário
integral, inclusive nos fins
de semana e está equipada
para oferecer serviço préhospitalar para pequenas e
médias emergências e para

pacientes graves, até que
sejam removidos para um
hospital. “A UPA 24 horas diminui o número de pacientes
nas filas dos hospitais porque
tem condições de resolver
muitos dos problemas de
saúde que levam as pessoas
a procurar as emergências
hospitalares” disse Nechar.

* O dinheiro é repassado pelo Governo Federal

Vereador Dr. Aloísio visita
UPA em Manguinhos/RJ

Árvores são arrancadas para
construção de fábrica de blocos

No dia 21/10/2009, o
Vereador Dr. Aloísio Tito
Rosa, a convite do Executivo
de Jaboticabal e por nomeação da Câmara Municipal
de Jaboticabal, esteve, junto
com o Deputado Federal Dr.
Nechar e vários prefeitos
paulistas, em visita à UPA de
Manguinhos, Rio de Janeiro,
unidade que servirá de referência para UPA a ser instalada em Jaboticabal e para

Várias
árvores
com
muitos anos de existência
foram arrancadas do terreno que pertencia ao DER
(Departamento de Estradas
e Rodagens) e que agora é
da Prefeitura de Jaboticabal,
para ceder espaço a uma fábrica de blocos. Moradores
da Rua Monte Alto estão
revoltados, já que essas árvores margeavam a rua por
trás do muro. “É descabido,
desnecessário e absurdo o
que fizeram. Será que não
havia outro espaço para
construção dessa fábrica?”,
afirmam e perguntam os
moradores.
O vereador Dr. Nereu
(PMDB), encaminhou requerimento para a Prefeitura
pedindo esclarecimentos

mais oito municípios paulista
beneficiados pela iniciativa
do Dr. Nechar, que obteve
verbas no valor de R$ 1.6
milhão para a construção da
UPA nível 02 em Jaboticabal,
e parte dos custos mensais
da unidade (cerca de R$ 160
mil). que já está sendo planejada para ser instalada no
cruzamento da Rua Monteiro
Lobato com a Avenida Sete
de Setembro.

Jones Martins, Dep. Fed. Nechar, Sergio Luiz Cortez e Dr. Aloísio Tito Rosa

sobre o desmatamento, sob
certos aspectos “criminoso”. No documento, Nereu
pergunta quem autorizou,
quantas e quais árvores foram destruídas.
Ao lado, obras para construção da
fábrica de blocos. Abaixo, carcaça
de uma das muitas árvores
cortadas para início da obra.
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Suplentes de vereadores
poderão assumir suas
cadeiras ainda este ano
A PEC (Proposta de
Emenda Constitucional), que
reduz os gastos com os legislativos municipais foi aprovada em 27/08/09, na comissão especial que analisava
o assunto. O texto também
inclui o aumento do número
de vereadores, assunto que
fazia parte da PEC 333/04,
já aprovado pela Câmara no
ano passado.
O aumento das vagas
entrará em vigor assim que
a PEC for promulgada, o que
dará direito a cerca de oito
mil suplentes tomarem posse. Já a redução dos repasses
passará a valer a partir do
ano subseqüente à promulgação da PEC. As mudanças
faziam parte das propostas
de emenda à Constituição
336/09 e 379/09. O percentual máximo das receitas tributárias e das transferências
municipais para financiamento da Câmara de vereadores cai de 5% para 4,5%
nas cidades com mais de 500
mil habitantes. Acompanhe
na tabela 01 a porcentagem
do repasse das Prefeituras
para as Câmaras.

Estes novos percentuais
aprovados pela Comissão
Especial da Câmara podem
reduzir em R$ 1,2 bilhões o
valor à disposição para os legislativos. Em 2007, tomando como base a amostra de
5.294 municípios, e se todas
as câmaras usassem o valor
máximo à disposição, o gasto
seria de R$ 8.912.149.220.
Com a redução proposta
pela PEC, este valor total seria de R$ 7.629.493.636,87.
Todos os Municípios brasileiros terão redução nos
repasses às câmaras. Nas
capitais, a redução seria de
R$ 372 milhões.
Tramitação

Se as PECs aprovadas
pela comissão especial também forem aprovadas pelo
Plenário da Câmara sem
modificações, o texto não
precisará voltar ao Senado
e seguirá para promulgação
das Mesas Diretoras das
duas casas. A PEC ainda precisa ser votada pelo plenário
em dois turnos. De acordo
com o texto aprovado, o
número de vereadores pas-

sa dos atuais 51.748 para
até 59.791.
Jaboticabal

A PEC sendo promulgada
ainda este ano, Jaboticabal
terá cinco novos vereadores:
Manoel Natalino Alves Lopes
(Dr. Natalino – PPS), Bia da
Piracema (PP), Prof. Amaral
(PV), Edu Fenerich (PPS) e
Pepa Servidone (DEM). Edu
é secretário de assistência
social e Pepa, secretário de
administração e recursos humanos. Segundo se comenta, a dupla não assumirá de
imediato, deixará para o último ano de mandato (2012).
As razões seriam pelos salários? Ambos ganham R$ 7,5
mil como secretários e como
vereadores receberiam R$ 5
mil. Entendidos no assunto,
dizem que as razões seriam
mais fortes que salários.
Caso se confirme a “desistência temporária”, assumirá
os suplentes dos suplentes,
Serginho Ramos (PPS) e
Ricardo Martins (PSDB), respectivamente. Veja na tabela
02 como ficará a composição
das Câmaras Municipais.

O ex-cartão de visita de Jaboticabal,
a Praça Nove de Julho
Clóvis Roberto Capalbo

Faz poucos dias, vinha
descendo pela Benjamin
Constant quando ao passar
pela Praça Nove de Julho um
gerente de banco das confluências da praça, junto com
outras pessoas, me interpelaram para fazer uma crônica
sobre o descaso que vive
aquele patrimônio da cidade.
O citado gerente comentava que não era jaboticabalense, mas pelas fotos
históricas percebia que o
jardim estava deteriorado e
comprometido, e que causava preocupação com os que
necessitavam passar.
Argüiam que após as 20
horas, o perigo de passar ali
era maior, com muitas pessoas temendo ir aos caixas

eletrônicos diante de mal
encarados e desocupados
que ocupam o local.
Outra crítica dava conta
da má conservação e poda
das árvores, que torna o ambiente mais escuro, tirando
por completo a beleza da
arquitetura que a praça ostenta desde tempo idos.
Pessoalmente,
comparando o que conheci e
convivi, posso afirmar que
ela realmente perdeu o seu
“glamour”, embora isso
seja motivado por causas
contornáveis, tais como:
guardas fixos, limpeza dos
bancos, acerto com o IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente) para o caso das
andorinhas, proibição de
mercado ambulante, que
compromete a qualidade de

uma Praça de lazer e impressiona mal os que nos visitam,
e logicamente uma arborização mais bem cuidada.
A restauração da Praça
Nove de julho e da Praça
“Dr. Joaquim Batista” dará
a Jaboticabal uma nova
imagem junto aos que nos
visitam, pois esses descasos
deixam a pior das impressões: de que a cidade é mal
cuidada e decadente.
É difícil administrar, sempre faço essa enunciação,
mas o Centro é o local que os
visitantes primeiro analisam
em uma cidade, e a primeira
impressão é a que fica, conforme um antigo chavão.
Quando funcionava o
portentoso Cine Teatro
Polythema, os casais de
namorados disputavam os

Tabela 01 - Porcentagem de Repasse
Habitantes

Repasse (%)

-

100.000

7,0% (caso de Jaboticabal,
atualmente com 8%)

100.001

300.000

6,0%

300.001

500.000

5,0%

500.001

3.000.000

4,5%

3.000.001

8.000.000

4,0%

8.000.001

15.000.000

3,5%

Tabela 02 - Composição das Câmaras Municipais
No de Vereadores

Habitantes
15.000

9

15.001

à

30.000

11

30.001

à

50.000

13 (caso de Monte Alto,
atualmente com10)

50.001

à

80.000

15 (caso de Jaboticabal,
atualmente com 10)

80.001

à

120.000

17

120.001

à

160.000

19

160.001

à

300.000

21

300.001

à

450.000

23

450.001

à

600.000

25

600.001

à

750.000

27

750.001

à

900.000

29

900.001

à

1.050.000

31

1.050.001

à

1.200.000

33

1.200.001

à

1.350.000

35

1.350.001

à

1.500.000

37

1.500.001

à

1.800.000

39

1.800.001

à

2.400.000

41

2.400.001

à

3.000.000

43

3.000.001

à

4.000.000

45

4.000.001

à

5.000.000

47

5.000.001

à

6.000.000

49

6.000.001

à

7.000.000

51

7.000.001

à

8.000.000

53

8.000.001

à

...

55

bancos para passarem momentos agradáveis. Hoje,
nem os aposentados lá sentam (raramente, e apenas
durante o período da manhã), os casais mais idosos
também deixaram de curtir
essa tradicional Praça, que

juntamente com a Praça “Dr.
Joaquim Batista” está se tornando ponto recusado para
o lazer da vida.
Enfim, atendi a reclamação do Senhor Gerente e dos
seus amigos. Com a palavra
as autoridades...

BONS PREÇOS, QUALIDADE, ATENDIMENTO, DE PRIMEIRA

LOJA DE CONVENIÊNCIA completa

RUA SÃO SEBASTIÃO, 860, Taiaçú

TEL: (16) 3275-1315
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taiaçú / TAIúva / monte alto

Caldeira reforma
Centro Comunitário
O prefeito de Taiaçú
Antonio Rodrigues Caldeira
(PTB) está reformando
o
Centro
Comunitário
“Joaquim de Freitas Nazario
Filho”, um dos mais importantes centros de lazer da
comunidade taiaçuense. O
Centro Comunitário estava
jogado “as traças”, e servia
de aposento de pombas e
outros parasitas. A reforma
deve ser concluída em um
mês. “Mesmo com as agruras
porque passa a Prefeitura no
aspecto financeiro, estamos
trabalhando dentro das prioridades, e com muito esforço
e principalmente o apoio da
população,
venceremos”,
disse Caldeira.

As agruras a que Caldeira
se refere foram provocadas
pela crise mundial originada
nos Estados Unidos em setembro de 2008, que atingiu
em cheio o meio industrial
e empresarial brasileiro, e
em conseqüência os setores públicos, especialmente
as Prefeituras, que tiveram
quedas no repasse do ICMS
(Imposto sobre a Circulação
de Mercadorias e Serviços)
que é arrecadado pelo governo
do Estado, e no FPM (Fundo de
Participação dos Municípios),
oriundo do governo Federal.
Além de perdas com ISS
(Imposto Sobre Serviços), IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) e outros.

De janeiro a agosto deste ano,
Caldeira assinou seis convênios
Desde a posse em 1º
de janeiro deste ano, o
prefeito de Taiaçú, Antonio
Rodrigues Caldeira (PTB),
em sua incansável luta
por melhorias para o
Município, já assinou seis
importantes
convênios,
assim distribuídos:
• R$ 33 mil para a V
Olimpíada Regional de
Taiaçú, com apoio do deputado estadual Campos
Machado (PTB).
• R$ 120 mil para a

compra de um Veículo
Microônibus zero km para
a 3ª Idade, com o apoio de
Campos Machado.
• R$ 100 mil para
Reforma e ampliação da
Creche Municipal “Pingo
de Gente”, com apoio de
Campos Machado.
• R$ 60 mil para a compra de equipamentos para
a Saúde do Hospital, com o
apoio do deputado estadual Roberto Felício (PT).
• R$ 200 mil estão sendo

Dr. Nechar visita Monte Alto
O deputado Federal
Dr. Nechar visitou Monte
Alto na sexta-feira 28/08,
acompanhado do vereador
jaboticabalense Dr. Nereu,
onde foram recebidos pelo
presidente da Câmara José
Cláudio Inforçatti (Bicudo),
pela prefeita Silvia Meira,
o vice Marcos Cavaletti

(Marcão), o vereador Antonio
José Inforçatti (Zezé), o exprefeito Elias Bahdur, o exvereador Marcelo e diversas
autoridades Monte altenses. Na ocasião, Nechar se
comprometeu com uma
verba de R$ 100 mil, para
construção da piscina de
hidroginástica da APAE.

Centro Comunitário “Joaquim de Freitas Nazario Filho” passa por reformas que deverão reverter por completo
o quadro de abandono que em que se encontrava o prédio público.

aguardados por Caldeira,
oriundos de emenda orçamentária de autoria do
deputado federal Lobbe
Neto (PSDB).
• Mais outros dois convênios assinados visam o
recapeamento das rodovias vicinais, Taiaçú/Vista
Alegre, Taiaçú/Pirangi, no
programa implantado pelo
governador José Serra para
recuperação de vicinais.
• Duas ambulâncias zero
km, que virão por intermédio do deputado federal
Jorginho Maluly (DEM) e
Campos Machado.

25 alunos, este será o limite
máximo permitido em sala de
aula no ensino fundamental
A Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC)
da Câmara dos Deputados,
aprovou em 03/09 a proposta
que estabelece limite máximo
de 25 alunos por professor,
durante os cinco primeiros
anos do ensino fundamental,
e de 35 alunos, nos quatro
anos finais do ensino fundamental e durante o ensino
médio. A proposta altera a
Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (LDB - Lei 9.394/96),
que atualmente não especifica
o número exato de alunos por
professor em sala de aula.
Até o momento, a proposta foi aprovada na forma
do substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura ao
Projeto de Lei 597/2007, do
deputado Jorginho Maluly
(DEM-SP). Aprovada em caráter conclusivo, a proposta
segue para o Senado.

Vereadores de
Taiúva pedem
veículo para
transporte escolar
Os nove vereadores taiuvenses encaminharam documentação ao deputado federal Jorginho Maluly (DEM),
solicitando sua interferência
junto ao Governo do Estado
e a secretaria estadual da
Educação, objetivando a
doação de um veículo zero
km para transporte escolar.
O deputado, segundo informações obtidas da sua
assessoria, já encaminhou
os documentos e aguarda
parecer favorável ao pleito.
Maluly é o responsável pela
Emenda Orçamentária da
União no valor de R$ 100 mil,
para a área da Saúde de Taiuva.

Jornal Fonte as notícias que você só lê aqui.
Assine por apenas R$ 40,00 por ano.
Ligue (16)

3202 7509
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Rádio “Vida-Nova”
sob nova direção

CVV: Extremos

O ex-vereador e empresário Julio César Tomé
assumiu a direção da Rádio
“Vida Nova” de Jaboticabal
dia 08/09. A Rádio, que
tem 75 anos de existência,
fez história e ajudou a descobrir grandes personalidades do rádio, conta com
excelentes locutores como
Sandro Martins.
A nossa PRG-4 merece
reassumir o seu lugar de
destaque,
especialmente
em noticiários e prestação
de serviço. Infelizmente, por

Segundo Eric Hobsbawn,
autor do livro “O breve século vinte, a era dos extremos”,
(sobre o período entre 1914
e 1991), o século passado
foi marcado por episódios
que elevaram sobremaneira
as diferenças sociais entre
os povos do planeta. Com
certeza em razão da escolha
do homem pelo material em
detrimento do Espiritual.
Nesta situação de desigualdade entre os homens,
podemos e devemos refletir sobre os fatores que
provocam em nós, as atitudes extremas que tantos
males nos causam, inclusive nos levando à doenças
psicossomáticas, segundo
especialistas.
Um dos principais motivos pelos quais tomamos
este tipo de posicionamento, (extremo) em nossas
Vidas é por não pensarmos
antes de proceder.
Segundo Carl Rogers,
psicoterapêuta
norte
americano, autor de vários livros, (entre eles
“Tornar-se Pessoa”), neste
momento atropelamos o
nosso Ciclo de Vida (Sentir,
Pensar e Agir). Muitas vezes agimos sem perceber
o que estamos sentindo,
sem pensar de modo a
decidir qual o melhor caminho a ser trilhado.
Apesar do Homem
se encontrar na Era do
Sentimento
(as
anteriores foram: Instinto e
Sensação), nós ainda temos muitas dificuldades
para perceber o que sentimos durante os vários
momentos de nossa vida.
Quando
percorremos
o Ciclo da Vida de maneira
correta no nosso dia-a-dia,
conseguimos fazer escolhas
mais adequadas. Em toda
ocorrência da vida, devemos
tentar aguçar nossa sensibilidade para repararmos no
que estamos sentindo, pensar naquele momento e agir
com mais racionalidade.
Se você quer se envolver com o trabalho do CVV,
se informar mais, ligue
(16)9186-4640, ou acesse:
www.cvv.org.br.
Deixe sua mensagem para
socsamaritano@hotmail.
com e converse com Wagner.

culpa de direções anteriores, a Rádio viveu atrelada
a governantes de plantão,
deixando de cumprir o seu
papel no campo da verdadeira informação. O seu mais
famoso programa jornalístico “Rotativa Sonora” se
tornou em certos aspectos
o diário oficial dos Poderes
Legislativo e Executivo, a
exemplo de outras rádios.
Desejamos muito sucesso
à nova direção, e esperamos
seu comprometimento com
as pratas da casa.

Imaginem como será
o casamento
Taise Macri Caporusso
e Marcos Ferreira ficaram noivos domingo,
30/08. O casal reuniu
familiares e amigos num
grande almoço festivo. Parabéns
e que este
seja o inicio
de uma feliz
união.

No alto, o casal de noivos. Acima e abaixo, imagens da festa, ocorrida
no último dia 30 na chácara Simoni.

José Fernando Stiglian

Jaboticabal comemora
30 anos de fundação
do Museu Histórico
Aloísio de Almeida
Foto: assessoria de imprensa Prefeitura de Jaboticabal
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Prédio do museu Histórico Aloísio de Almeida.
Angelo Caruso

Aconteceu na noite de
segunda-feira 31/08, a cerimônia de comemoração
dos 30 anos de fundação do
Museu Histórico Aloísio de
Almeida. Com uma programação bastante variada, o
evento contou com grande
participação do público.
Muitos aproveitaram para
conhecer o acervo histórico
exposto no Museu.
A programação teve início
às 19h30, com a participação da atriz Elisa Oliver, que
recitou um poema de sua
autoria sobre um pouco da
história de Azizi Abigail, conhecida por Turca e primeira
proprietária do
prédio
onde
hoje está instalado o Museu.
Logo após, o
Coral Cantares,
regido
pela
Professora Tutti
Góes, cantou
o Hino de
Jaboticabal.
A Diretora
do Departamento
de Cultura de Jaboticabal,
Mônica Gorayb Reino, agradeceu o empenho do Prefeito
Municipal José Carlos Hori e
do Secretário de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer,
Cláudio Almeida, em incentivar os projetos culturais que
hoje são desenvolvidos no
município.
Um dos pontos altos das
festividades foi à abertura
da Exposição Fotográfica
“Trilhos e Trechos”, organiza-

da por Antônio Sérgio Brito.
Por meio de fotos e objetos,
os visitantes terão até o dia
10 de setembro para prestigiar o acervo que conta
um pouco da história das
ferrovias em nossa região.
Após esse prazo, o material
será incluído no projeto Giro
Cultural, para ser utilizado
em mostras itinerantes. A
princípio, deverá ficar por
um tempo no Shopping
Jaboticacabal.
O Prefeito Municipal José
Carlos Hori comentou as dificuldades de investimento na
cultura, lembrando que em
2010 e 2012 está prevista
a volta da Bienal de Arte e
Cultura. “Além da realização
da Bienal, estamos firmando
o compromisso
de montar em
Jaboticabal um
novo
museu,
apenas com o
acervo das ferrovias. Ele ficará
localizado
ao
lado da Estação
de Eventos Cora
Coralina, no antigo
prédio do Fórum Trabalhista”,
finalizou Hori.
O Museu Histórico de
Jaboticabal
“Aloísio
de
Almeida” funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12
horas e das 13h30 às 17h30
e para visitas nos finais de
semana mediante agendamento antecipado. As visitas
em grupo devem ser feitas
com pré-agendamento na
secretaria do Museu pelo
telefone 3202-9860

