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A doutora Andréa 
Cristiane Fogaça de 

Souza Nogueira, 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 pre-
sente EDITAL virem que, no dia primei-
ro (01) de dezembro (12) de dois mil e 
nove (2.009), a partir das 14:30 horas, 
será procedida pela Excelentíssima 
Senhora Doutora Ana Paula Franchito 
Cypriano, mmª Juíza de Direito desta 
comarca, CORREIÇÃO ORDINÁRIA 
PERIÓDICA REFERENTE AO 
CORRENTE EXERCÍCIO, na 
Delegacia de Policia de Defesa 
da Mulher de Jaboticabal, situ-
ada na Av. Duque de Caxias, 628 
– centro , nesta.

FAZ SABER, outrossim, que 
nessa oportunidade a Autoridade 
Corregedora facultará ao público em 
geral a apresentação de queixas, recla-
mações 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 divul-
gado pela imprensa local. REGISTRE-
SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
Jaboticabal, 22 de outubro de 2009. 
Andréa Cristiane Fogaça de Souza 
Nogueira – Delegada de Policia.

Edital

Mau cheiro de esgoto leva moradores do 
bairro alto em Jaboticabal ao desespero

São mais de 30 anos convi-
vendo com o mau cheiro do es-
goto, que é tão forte que provoca 
náuseas, segundo moradores da 
Rua Comendador João Maricato 
ouvidos pela reportagem do 
Jornal Fonte. 

O senhor João Bento, proprie-
tário de uma chácara e que culti-
va verdura, disse que durante dois 
meses ficou gravemente enfermo, 
vomitando todos os dias.

Jornal Fonte – O senhor já re-
clamou com alguma autoridade?

João Bento – Direto e reto. 
Inclusive trouxe até vereador 
aqui, o prof. Emerson, mas nada 
resolveu, a situação continua do 
mesmo jeito.

Fonte – A situação é difícil?
João – É bem ruim.
Fonte – É duro conviver com 

essa podridão?
João – É difícil. A gente é 

humano, e eles não olham para 
o lado humano, eles olham para 
outros lados.

Fonte – E os seus impostos o 
senhor paga em dia?

João – Graças a Deus pago.
Fonte – O problema aqui 

aparentemente é do esgoto, e o 
esgoto é cem por cento do valor 
da água?

João – É cem por cento, o que 
você paga de água paga de esgoto 
também.

Fonte – Mas aqui pelo jeito 
não tem esgoto?

João – Pelo jeito não, o que 
vemos e sentimos não. Faz 3 

anos que moro 
aqui, mas tem 
gente que 
mora a mais 
de 20, 30 e 40 

anos, e 

todo mundo reclama da mesma 
coisa.

Fonte – Sofrendo?
João – Sofrendo com essa 

podridão que você está sentindo. 
Precisamos de ajuda, eles só pro-
metem.

A moradora do numero 1531 
dona Orlanda Peixe Roselli, tam-
bém desabafou.

Fonte – Há quantos anos a 
senhora mora aqui?

Orlanda – Há 26 anos aqui 
nesta casa.

Fonte – E nesse tempo todo a 
senhora sofre com esse problema?

Orlanda – Esse tempo todo 
com esse mau cheiro, sujeira é pior 
que carniça, não tem condição, 
quando chove a m... sai pela tampa 
do esgoto e esparrama pelo asfalto, 
não estamos agüentando mais.

Fonte – A senhora tem recla-
mado com alguma autoridade?

Orlanda – Muitas vezes, eles 
vem aqui dão uma olhadinha, 
falam que vão fazer e não voltam 
mais. Meu marido tem 86 anos e 
não suporta mais.

Fonte – O sofrimento é grande. 
Eles vêm aqui e não resolvem nada?

Orlanda – É grande. Não fa-
zem nada, colocam uma borracha 
no cano, dão umas bombeadas e 
vão embora.

Fonte – E qual a explicação 
que eles dão para esse tipo de 
problema?

Orlanda – Para mim eles di-
zem que vão arrumar, mas não 
arrumam. Escutei alguns falan-
do que existe um encanamento 
“encavalado” um em 
cima do outro em-
baixo da terra, a 
impressão é que 
está misturando a 
b... com a água. Se 
não fosse proprie-

tária desta casa, apesar de gostar 
muito daqui, já teriamudado.

Fonte – A Rua está bem asfal-
tada, inclusive a Norival Lacerda 
de onde desce o esgoto. Mas em 
compensação, existe esse mau 
cheiro?

Orlanda – Por que puseram 
esse asfaltinho em cima, essa cas-
quinha e não tiraram o fedor que 
está por baixo?

Fonte – Agora vai ter que re-
fazer tudo?

Orlanda – Vai ter, isso é coisa 
mal feita, coisa jogada fora.

Fonte – Começaram fazer a 
casa pelo telhado?

Orlanda – Pelo telhado, por 
cima. Agora quero ver como eles 
vão se virar, vão estragar o que 
está feito. Somos nós que paga-
mos tudo isso aí. Cobram um 
absurdo de esgoto, se eu gastar R$ 
50 de água, pago R$ 50 de esgoto. 
E tenho que conviver com esse 
mau cheiro. As pessoas passam 
de carro e tapam o nariz.

Outro morador Otávio 
Sanfloriano, proprietário do su-
permercado Santo Antonio, tam-
bém falou das agruras que sofre 
pelo mau cheiro.

Fonte – O senhor mora aqui 
há muito tempo?

Otávio – Desde 1976.
Fonte – Como é essa situação?
Otávio – Venho sofrendo des-

de que cheguei aqui com essa si-
tuação. Quando essa rua (Norival 
Lacerda) foi asfaltada acabou o 
problema da lama e da poeira, 
agora o mau cheiro é demais.

Fonte – Antes do asfalto deve-
riam ter verificado a canalização 
de esgoto e água pluvial. O se-
nhor não acha?

Otávio – Esta calçada aqui foi 
quebrada 2 ou 3 vezes, depois do as-
falto pronto, já foi um grande erro. 
Por que não prepararam tudo para 
fazer o asfalto? Estamos passando 
apertado com esse mau cheiro.

Fonte – A sua clientela não 
reclama?

Otávio – Tem pessoas que per-
guntam: que mau cheiro é esse? A 
gente fica envergonhado. Imagina 
você entrar num comercio e 
sentir uma carniça dessa... Aí eu 
peço perdão e digo que nessa rua 
estamos passando por isso! 

Fonte – Os clientes podem 
pensar que o mau cheiro é do 
supermercado?

Otávio – É isso que estou que-
rendo falar. Eles colocam a mão 
no nariz e indagam: que mau 
cheiro que é esse!

Fonte – No seu caso, dona 
Orlanda, quando a senhora rece-
be uma visita ela pode até pensar 
besteira?

Orlanda – Pensa que é da casa 
da gente, mas é da rua. Tem casa 
que o estrume sai pelo banheiro.

No dia que está mais calor e 
sem vento, para agüentarmos é 
difícil. Conclui Otávio.

Outro lado

O presidente do SAAEJ 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Jaboticabal) Paulo 
Polachini, disse que existe pro-
blema de entupimento na rede de 
esgoto, e quando isso acontece o 
mau cheiro ocorre. Acrescentou 
que ali existe cerca de 1.500 me-
tros de emissário, que é muito 
antigo e precisa ser refeito, o que 
acontecerá na primeira semana 
de janeiro de 2010.

Ao lado, Otávio e Orlanda, que a vários anos convivem com o problema do mal 
cheiro da Rua Comendador João Maricato. Acima, João Bento, que afirma ter 
adoecido por dois meses devido ao mesmo problema. 

A partir de 1º de dezembro 
de 2009 os idosos e pessoas por-
tadoras de necessidades especiais 
poderão estacionar seus veículos 
em qualquer vaga da área azul em 
Jaboticabal, desde que possuam o 
cartão de autorização fornecido 
pela Prefeitura. Os interessados 
deverão procurar o sistema práti-
co para obter o documento. 

Essa foi uma proposta do pro-
grama “rotativa sonora” da Rádio 
Vida Nova (AM 1210), que foi 
acatada pelo prefeito José Carlos 
Hori, demonstrando sensibilidade 
para uma causa mais do que justa.

Idosos e 
deficientes 
poderão 
estacionar em 
qualquer vaga 
da área Azul

Quem passa pelo paço mu-
nicipal, onde se localiza o centro 
do Poder de Jaboticabal observa 
homens e máquinas trabalhando 
para deixar o local mais aconche-
gante e bonito. O custo da obra 
é de cerca R$ 250 mil, dinheiro 
conseguido pelo deputado federal 
Dr. Nechar através de Emenda. 

Começaram 
as obras de 
revitalização do 
lago municipal

Jornal Fonte

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

Projeto Gráfico e diagramação: http://ivandg.carbonmade.com, ivanhpac@gmail.com 

Impressão: Fullgraphics. Tiragem: 5.000

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.



3Jaboticabal, 27 de Novembro de 2009
Jornal Fonte

DENúNCia

Nos períodos chuvosos é 
sempre a mesma ladainha: a 
dengue mata;, não deixem pneus 
expostos; fechem as caixas d’água; 
cuidado com vasos de plantas; 
musiquinha em ritmo de carna-
val, olha a dengue aí gente... Mas 
de concreto mesmo, só a equipe 
de vetores e Zoonoses batendo 
de porta em porta pedindo para 
visitar os quintais das residências 
para combater focos do mosquito 
Aedes Eegypti, causador da den-
gue. Algumas portas se abrem, 
mas outras de bairros nobres 
se fecham segundo o respon-
sável pelo controle de vetores e 
Zoonoses, José Carlos dos Santos, 
o popular Cafu, em entrevista ao 
programa “Rotativa da Sonora”, 
da Rádio Vida Nova. O prefeito 
de Jaboticabal, José Carlos Hori 
(PPS), disse no mesmo programa 
que se essas portas não se abrirem 
recorrerá ao Ministério Público. 
Mas a pergunta que não quer 
calar é a seguinte: E quando o 
Poder Público não cumpre a sua 
obrigação, a população deve re-
correr ao Ministério Público? Isto 
porque, medidas mais severas só 
são tomadas depois que o pior 
acontece. Agora estamos vendo 
uma grande movimentação de 
limpeza de córregos, contrata-
ção de agentes para combater o 
mosquito, o que não deixa de ser 
medidas importantes, mas palia-
tivas. O combate a dengue não 
deve ser por campanha e sim uma 
constante, inclusive com punições 
severas aos especuladores que 
não limpam, não muram e não 
calçam os seus terrenos baldios, e 
muitos menos cuidam da limpeza 
de imóveis abandonados.

Existe suspeita que a morte de 
um jovem de 19 anos, ocorrida 
sábado, dia 14, teria sido causada 
por dengue hemorrágica. Mas di-
ficilmente saberemos, porque não 
foi feita autópsia. Segundo um 
médico que não quis se identifi-
car, a probabilidade é de 99%. O 
secretário de saúde José Donizete 
Thomazine, não descarta essa 
possibilidade, mas lembra outras 

Combate a Dengue:  
a mesma ladainha

causas e até de envenenamento. 
É importante salientar que aonde 
trabalhava o jovem morto, a vigi-
lância sanitária fechou a cozinha, 
e outras pessoas estão doentes. 

Providências

A Secretaria Municipal de 
Saúde, através do Controle de 
Vetores e Zoonoses, e demais 
secretarias e autarquias iniciaram 
as atividades de intensificação da 
Campanha de Combate à Dengue. 
A ação é uma continuidade dos 
trabalhos de prevenção realiza-
dos durante todo o ano pelos 26 
agentes do Controle de Vetores. 

Ao todo, 29 mil residências 
serão visitadas. No momento, 
estão sendo priorizados alguns 
bairros nos quais foi encontrado 
um número maior de focos. São 
os Bairro Xis, Vila Santo Antônio, 
Jardim Santa Rosa, Cohab I e 
Cidade Jardim.

De janeiro deste ano até 
agora, 11 casos foram con-
firmados. 

“Estamos pedindo a colabo-
ração da população, sem a qual 
não podemos agir. É fundamen-
tal que o cidadão abra as portas 
de sua residência e permita que 
os agentes façam seu trabalho. 

Além do mais, é importante que 
no dia-a-dia as pessoas também 
contribuam, eliminando os pos-
síveis focos do mosquito”, disse 
José Carlos dos Santos, chefe do 
Controle de Vetores.

Em Jaboticabal, todos os 
agentes deste setor trabalham de-
vidamente uniformizados e com 
crachá de identificação, fazendo 
visitas às casas dos moradores, 
bloqueio de criadouros, arrastões 
e trabalhos de conscientização.

ajude você também

Evitar que a doença se pro-
lifere não deve ser apenas 
uma iniciativa dos órgãos 
públicos. Você também pode 
ajudar, eliminando os possí-
veais focos, como embala-
gens, copos plásticos, tampi-
nhas de refrigerantes, pneus 
velhos, vasos de plantas, 
jarros de flores, garrafas, cai-
xas d´água, tambores, latões, 
cisternas, sacos plásticos e 
lixeiras, entre outros. 
Existem ainda medidas sim-
ples que podem contribuir. 
Misture uma colher de chá de 
água sanitária com um litro 
de água e borrife nas plantas 
de sua casa. A mistura mata 
o mosquito da dengue e não 
faz mal às plantas.

Atendendo representação do 
vereador Murilo Gaspardo (PV), 
o Ministério Público do Estado 
de São Paulo, através da promo-
tora de justiça de Jaboticabal Ethel 
Cipele, impetrou dia 20 de novem-
bro de 2009, Ação Civil Pública 
Declaratória de Nulidade de Atos 
Legislativos, cumulada com pedi-
do de liminar de sustação de seus 
efeitos concretos, objetivando a 
anulação da votação em sessão ex-
traordinária da Câmara Municipal 
de Jaboticabal ocorrida em 11 de 
dezembro de 2008. Na sessão, foi 
aprovado por 5 votos a 4 o pro-
jeto de lei 621/08 do Executivo 
(Prefeitura), sancionado e promul-
gado pelo prefeito José Carlos Hori 
em 18 de dezembro de 2008, e que 

Sessão da Câmara 
de Jaboticabal 
que aprovou dívida 
da Prefeitura com 
Viação Piracema 
poderá ser anulada

Votação na sessão de 11 de Dezembro acerca do
pagamento de dívida da prefeitura com a Viação Piracema

Vereador Partido

Contra o pagamento

Murilo Gaspardo PV

Dr. Nereu PMDB

Wilsinho Locutor DEM

ex-vereador Jan Nicolau PP

Abstenção

ex-vereador Julio César Tomé PDT

A favor do pagamento

Mauro Cenço PPS

Carmo Jorge Reino PPS

ex-vereador Edu Fenerich PPS

ex-vereador Pepa Servidone DEM

ex vereador Carlinhos Santiago PT

E o dinheiro que foi pago?

Caso o juiz aceite a Ação, o 
impasse estará formado, isto por-
que os pagamentos mensais de R$ 

se transformou na Lei 3.841 de 18 
de dezembro de 2008, reconhe-
cendo uma divida da Prefeitura 
com a Viação Piracema que é per-
missionária do transporte público 
coletivo urbano de Jaboticabal no 
valor de R$ 7.055,671,27 milhões, 
e ainda prorrogou até dezembro 
de 2010, a prestação de serviços da 
Piracema sem licitação, diz a pro-
motora em suas justificativas.

A promotora justifica ainda 
que por se tratar de matéria que 
versa sobre concessão de serviço 
público, conforme preceitua o 
Regimento Interno da Câmara, a 
votação deveria ter alcançado 2/3 
dos votos, ou seja, 7 votos a favor 
e 3 contras. Acompanhe abaixo 
como foi a votação:

30 mil, conforme estipula a Lei 
3.841/08, estão sendo cumpridos 
segundo o secretário de finanças 
Julio de Jorge. 

Vez por outra andando pela ci-
dade, especialmente pelo bairro 
Aparecida, encontro com os 
gêmeos Lucas e Mateus, de 
apenas 13 anos. 
Essa dupla que 
tem nome de ar-
tista de música 

Os meninos verdureiros  
de Jaboticabal

sertaneja vende verdura numa 
carriola, para ajudar no seu sus-

tento e da família. Trabalhar 
não faz mal a ninguém, mas 
lugar de criança é na escola.

Mais ao alto, córrego Jaboticabal tomado pelo mato. No Detalhe, ponte da Av. do Carmo e 
acima, predio público abandonado na Rua São Sebastião. Imagens que mostram que apesar 
do esforço da prefeitura em épocas de proliferação do mosquito da dengue, o descaso ainda é 
evidente, e medidas que já deveriam ter sido tomadas não parecem estar em pauta.
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A PEC 300 (Projeto de 
Emenda Constitucional), que 
tramita no Congresso Nacional, 
propõe equiparação dos salários 
de policiais e bombeiros milita-
res de todos os Estados com os 
colegas do Distrito Federal que 
ganham em torno de R$ 4,5 mil 
por mês. O presidente da repúbli-
ca Luiz Inácio Lula da Silva disse 
em solenidade após sancionar o 
plano de carreira da categoria de 
Brasília, que pagar bons salários é 
o único jeito de evitar que agentes 
de segurança recebam “propina 
da bandidagem”. Leia a baixo a ín-
tegra do discurso do presidente. 

“Lula diz que PM precisa 
ganhar mais para não levar 
‘propina da bandidagem’ 

O presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva disse sexta-feira (6), após 
sancionar lei que cria plano de 

Salários de Policiais e Bombeiros Militares de todo Brasil podem 
ser equiparados aos do Distrito Federal

carreira para policiais militares 
e bombeiros do Distrito Federal, 
pagar bons salários é o único jeito 
de evitar que agentes de segurança 
levem “propina da bandidagem”. 
No Distrito Federal, cada soldado 
da PM recebe pelo menos R$ 4 
mil de salário inicial. 

“A única hipótese de a gente 
não ter um policial levando pro-
pina da bandidagem é o policial 
ganhar o suficiente para ficar 
tranqüilo”, disse Lula para platéia 
de policiais e bombeiros do DF.

Falando sobre a questão da 
segurança pública no Rio de 
Janeiro, Lula disse ainda que os 
policiais tenham de receber sa-
lários que garantam o sustento 
de suas famílias para não ter que 
recorrer a outros trabalhos os 
chamados “bicos”.

“É preciso dar bons salários 
aos policiais do Rio de Janeiro 

para a gente exigir que ele cumpra 
sua função. Se precisar fazer bico, 
já estamos correndo risco. Se ele 
ganhar pouco e precisar trabalhar 
fora já estamos correndo risco”, 
discursou o presidente.

Lula disse que a lei sancionada 
em benefício da PM do Distrito 
Federal deve ter repercussão na-
cional, mas que é preciso levar em 
conta que nem todos os estados 
têm a mesma capacidade finan-
ceira da capital federal. 

“Eu sei que corremos um 
risco, porque aprova aqui e os 
outros estados também querem. 
Temos que levar em conta o po-
der dos cofres do estado. Nem 
todos os estados podem dar o 
que deu Brasília, que tem uma 
condição especial. Portanto, não 
podemos cobrar isso que o DF 
fez. Não podemos cobrar isso de 
Roraima, de Alagoas por exem-

plo”, disse o presidente. 
Disse ainda que é preciso re-

solver com as corporações da PM 
a questão dos turnos de trabalho. 
Segundo ele, não é possível con-
tinuar com as escalas de trabalho 
por 24 horas e 72 horas de folga. 
“Essa história de trabalho de 24 
horas por 72 horas, temos que dis-
cutir. Primeiro, achar que um ser 
humano pode trabalhar 24 horas 
sem dar uma cochiladinha é acre-
ditar em Papai Noel. É melhor 
que os companheiros ganhem 
melhor e tenham companheiros 
para trabalhar oito horas por dia, 
durante todo o dia”, declarou.

Segundo a PM, o novo plano 
de carreira permitirá a promoção 
de 12 mil policiais, o que resulta 
em reajustes salariais. Contudo, a 
PM não soube informar o impac-
to sobre a folha de pagamento. 

A PM tem um efetivo de 13 

mil policiais no Distrito Federal 
e com a aprovação também po-
derá contratar até mais 3 mil 
agentes, 1,5 mil já em janeiro de 
2010. O outros serão contratados 
somente em 2011. 

Dilma 

A ministra-chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, disse que a 
sanção do novo plano de carreira 
dos PMs do Distrito Federal era a 
realização de um “sonho” para os 
policiais. Em clima de campanha, 
a ministra disse para a platéia de 
policiais, que o momento permite 
dizer “que é preciso defender as 
políticas sociais do governo Lula 
porque elas levaram para o país 
mais saúde e mais oportunida-
des”, afirmou.

Acompanhe abaixo a tabela 
de salários vigentes no país.

POSTO/

GRADUAÇÃO

NORTE SUL CENTRO OESTE NORDESTE SUDESTE

TO (1) RO AP AC (19) RR (17) PR (2) MS (14) MT (16) DF (3) GO (4) RN PI (13) AL (5) CE (15) PE (9) MA (18) SE (11) PB (6) BA (10) RJ (7) SP (8) MG (12) 

SD 3ª Classe - 972,51 - - 511,02 - 1.700,00 1.437,37 - - - - 901,33 - - - 1.673,75 - - - - -

SD 2ª Classe 789,47 1.330,56 - - 770,23 1.024,33 1.947,52 1.617,04 3.031,38 1.680,00 - - 1.726,62 667,04 - - 2.008,50 - - 786,69 1.745,39 1.518,96

SD 1ª Classe 1.572,29 1.526,91 1.092,35 1.811,77 1.122,38 1.789,69 2.176,00 1.796,71 4.129,73 2.711,00 1.594,73 1.127,20 1.818,56 1.445,29 1.237,29 2.037,39 2.068,75 1.424,76 1.412,34 1.137,49 1.948,85 1.775,42

CB 2.021,81 1.619,31 1.238,15 1.897,94 1.262,10 1.923,82 2.536,00 1.976,38 4.402,17 2.880,00 1.637,91 1.181,22 1.915,60 1.503,08 1.259,31 2.121,39 2.192,87 1.610,50 1.473,25 1.369,73 2.131,95 2.054,80

3° SGT 2.221,46 1.787,94 1.715,51 2.161,35 1.420,42 2.059,51 3.100,00 2.695,06 5.257,85 3.000,00 1.879,83 1.249,14 2.407,43 1.506,39 1.857,80 2.278,14 2.412,16 1.902,88 1.638,24 1.810,17 2.282,35 2.370,75

2° SGT 2.508,53 1.953,11 2.116,96 2.271,97 1.751,11 2.373,92 3.666,02 3.054,40 5.776,36 3.120,00 2.173,36 1.320,16 2.681,94 1.737,60 1.952,96 2.455,79 2.749,87 2.201,13 2.066,28 2.452,31 2.686,70

1° SGT 2.794,56 2.159,85 2.439,26 2.745,49 2.165,58 2.624,64 4.544,52 3.234,07 6.784,23 3.348,00 2.222,34 1.394,34 3.049,14 1.935,60 2.176,69 2.832,00 3.134,87 2.530,96 2.533,19 2.644,36 3.077,78

ST 3.153,66 2.634,56 2.899,40 3.048,55 2.485,52 3.071,05 5.229,00 3.593,41 7.608,33 4.200,00 2.350,95 1.516,06 3.472,43 2.145,79 2.407,10 3.187,31 3.291,61 2.921,18 1.721,53 2.854,84 2.861,37 3.453,37

CAD 1° ANO 1.621,34 - 2.029,85 - - 954,21 - 1.617,04 - 3.000,00 1.112,98 - 1.346,98 1.868,66 - 1.964,64 - 640,00 - 786,69 1.716,11 2.499,30

CAD 2° ANO 1.658,75 - 2.029,85 - - 1.074,91 - 1.796,71 - 3.120,00 1.156,30 - 1.444,90 1.868,66 - 2.048,24 - 690,00 - 786,69 1.858,51 2.499,30

CAD 3° ANO 1.737,33 - 2.029,85 - - 1.272,54 - 1.976,38 - 3.348,00 1.244,33 - 1.634,69 2.140,50 - 2.121,39 - 900,00 - 786,69 2.054,56 3.077,78

CAD 4° ANO - - - - - - - - - - - - - - - 2.229,75 -

ASP 3.475,71 2.772,00 2.944,08 - 2.612,68 2.651,68 - 3.046,15 7.499,80 4.200,00 2.155,51 1.751,21 3.340,48 2.161,99 - 3.333,61 3.785,35 2.672,10 816,55 1.710,44 3.895,68 3.453,37

2° TEN 3.797,78 2.918,69 3.383,07 4.556,60 2.799,00 3.682,41 5.673,64 4.061,53 8.714,97 5.160,00 3.000,72 2.087,69 3.567,94 2.404,18 2.894,04 3.793,42 3.936,76 3.417,96 3.653,83 2.530,02 4.097,11 3.844,45

1° TEN 4.084,84 3.736,43 3.745,19 4.834,00 3.138,94 4.047,40 6.560,82 4.512,82 9.283,56 6.000,00 3.791,75 2.353,04 4.100,99 2.692,70 3.225,29 4.232,33 4.920,95 4.004,94 3.057,68 5.202,52 4.524,96

CAP 4.945,02 4.502,19 4.266,76 5.813,31 3.362,50 6.359,92 8.245,60 6.017,09 10.679,82 8.748,00 4.800,00 2.834,62 5.331,13 3.844,28 4.285,45 5.680,60 5.905,14 4.733,43 4.055,17 3.733,46 5.583,41 5.086,16

MAJ 5.303,09 5.131,67 5.249,97 7.121,00 4.513,30 6.859,78 10.519,92 8.022,78 12.798,35 9.720,00 5.511,58 3.480,72 7.166,85 4.421,12 5.059,53 7.179,28 6.790,92 5.464,42 4.925,37 4.873,52 6.004,29 5.494,70

TC 6.020,25 5.461,83 6.068,15 7.331,00 4.724,94 7.854,00 11.826,25 9.168,90 14.638,73 10.800,00 6.518,33 4.622,13 7.706,29 5.522,98 5.758,49 8.057,10 7.470,00 6.225,14 5.284,00 6.370,41 6.660,59 6.164,48

CEL 7.167,51 5.857,01 6.505,20 8.007,14 4.921,00 8.423,25 14.056,14 10.478,74 15.355,85 12.000,00 7.310,52 6.372,65 9.010,52 6.924,44 6.345,25 10.450,19 8.392,27 7.801,60 5.856,84 7.314,47 7.299,21 6.834,26

Certa feita estacionei o ve-
ículo do Jornal Fonte (um Fiat 
147), num sábado, em frente ao 
Banco Itaú, na rua Rui Barbosa 
em Jaboticabal, e fui multado 
pela policia militar. Segundo os 
policiais, mesmo sendo fim de 
semana (sábados, domingos e 
feriados), o espaço em frente aos 
bancos devem ser preservados 
por questão de segurança. Mas na 
manhã de 21/10/09 (sábado), um 
veículo se manteve estacionado 
no local por todo o período e não 
apareceu nenhum agente seja mi-
litar ou civil para autuá-lo.

Na mesma rua, a calçada é 
usada como estacionamento, 
interrompendo a passagem de 
pedestres e principalmente dos 
cadeirantes. O poste do farol 
(sinaleiro) também atrapalha a 
passagem dos transeuntes, e ain-
da existe um “monumento”, que 
serve para propaganda, inclusive 
daqueles anúncios de mortos, que 
também atrapalha a passagem 
dos pedestres. O que será que 
acontece com a fiscalização? Dois 
pesos e duas medidas? Ou será 
que só o Jornal Fonte enxerga es-
sas aberrações? Sem falarmos das 
carretas que atravessam a cidade 
diuturnamente sem sofrerem 
quaisquer punições.

Trânsito: dois pesos e 
duas medidas

Quem tem a possibilidade de 
adentrar a Casa de Leis, observa 
que o segundo saguão onde fica 
a galeria de presidentes recebeu 
novos sofás, cortina e almofadi-
nhas, tudo de muito bom gosto. 
A decoração teria sido feita pela 
paisagista Ruchele Coan.

A nova direção da Câmara co-
mandada pelo presidente Mauro 
Cenço, tem se destacado especial-
mente pela economia do dinheiro 
público, mas vez por outra a sín-

Saguão da Câmara de 
Jaboticabal recebe novos 
sofás e cortina

drome da ostentação ataca.
Num passado não muito re-

moto, o ex-presidente, aquele que 
se eternizou no Poder adquiriu um 
sofá de couro para o gabinete pre-
sidencial, e causou a renuncia do 
vice-presidente, por não concordar 
com tal exagero. Posteriormente, 
ambos se entenderam e juntamente 
participaram de vários congressos 
em estâncias turísticas, até que nas 
ultimas eleições o povo lhes deu 
cartão vermelho.

Calçada usada para estacionamento e comércio. Como sempre, fica a pergunta: Cade a fiscalização?
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Candidatos ... não tão cândidos

OaB / DENúNCia / COMéRCiO

Os presidentes, Edson 
Gaglianone e Benedito Oclávio 
Frizzas, respectivamente, presi-
dente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Jaboticabal e do 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Jaboticabal e Região e 
membros da Câmara de Dirigentes 
Lojistas e Associação Comercial 
lndustrial e do Agronegócio, reuni-

Calendário Comercial 
de Jaboticabal para 
Dezembro de 2009

Dezembro Dia da Semana Horário de Funcionamento

Dia 01 Terça-feira Das 08:00 às 18:00 hs

Dia 02 Quarta-Feira Das 08:00 às 18:00 hs 

Dia 03 Quinta-Feira Das 08:00 às 18:00 hs 

Dia 04 Sexta-Feira Das 08:00 às 18:00 hs 

Dia 05 Sábado Das 09:00 às 17:00 hs 

Dia 06 Domingo FECHADO 

Dia 07 Segunda-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 08 Terça-feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 09 Quarta-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 10 Quinta-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 11 Sexta-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 12 Sábado Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 13 Domingo FECHADO 

Dia 14 Segunda-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 15 Terça-feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 16 Quarta-Feira . Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 17 Quinta-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 18 Sexta-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 19 Sábado Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 20 Domingo Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 21 Segunda-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 22 Terça-feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 23 Quarta-Feira Das 09:00 às 22:00 hs 

Dia 24 Quinta-Feira Das 09:00 às 18:00 hs 

Dia 25 Sexta-Feira - NATAL FECHADO 

Dia 26 Sábado FECHADO 

Dia 27 Domingo FECHADO 

Dia 28 Segunda-Feira Das 08:00 às 18:00 hs 

Dia 29 Terça-feira Das 08:00 às 18:00 hs 

Dia 30 Quarta-Feira Das 08:00 às 18:00 hs 

Dia 31 Quinta-Feira Das 08:00 às 18:00 hs

Janeiro 2010 

Dia 01 Sexta-feira FECHADO 

Dia 02 Sábado FECHADO 

Dia 03 Domingo FECHADO 

ram-se, com diversos comerciantes 
da cidade, no ultimo dia 17 de no-
vembro, quando ficou estabelecido 
o calendário especial e promocio-
nal de dezembro de 2009. 

Conforme deliberação dos 
presentes, o comercio abrirá até as 
22:00 horas, a partir do dia 07 de 
dezembro de 2009, com inicio de 
funcionamento às 09:00 borras. 

Oswaldo Leme

 Os munícipes mais bem infor-
mados de nossa cidade já sabem, 
pela repercussão na imprensa es-
crita, falada e também através de 
portais e blogs da internet, que fui 
o único cidadão comum presente 
à penúltima Sessão Ordinária de 
nossa Câmara Municipal, o que 
eles não sabem, porque não foi 
repercutido, é que o fato se repe-
tiu na última Sessão Ordinária. 
Parodiando FHC: “assim não dá, 
assim não pode”. A imprensa que 
é tida e havida como o quarto po-
der em nosso sistema de governo 
tripartite faz sua parte, - quando 
não é aderente - na cobrança de 
responsabilidade e transparência 
dos três poderes constituídos. 
Os cidadãos comuns muitas ve-
zes não dispõem de tempo para 
freqüentar as sessões e exercer 
os seus direitos por motivo de 
ordem prática; as sessões sempre 
acontecem na noite do primeiro 

dia útil da semana, e a manifes-
tação popular só é possível por 
meio de inscrição antecipada 
para participar da “tribuna livre”, 
devido a restrições do regimento; 
o que inibe a participação popu-
lar, pois nem todos os munícipes 
se sentem à vontade para falar no 
microfone de uma tribuna. 

No final de 2008 nós tivemos 
que tolerar a presença, segundo 
o Tribunal Superior Eleitoral, de 
116 “cidadãos jaboticabalenses” 
no rádio, nos jornais, e até na 
porta de nossas casas, desperdi-
çando papel, sujando nossas ruas 
e entupindo as bocas de lobo com 
seus santinhos, com a promessa 
de que se eleitos fariam tudo em 
nosso benefício. Dos 116, 10 assu-
miram o poder, e pouco ou nada 
fazem. Quem souber, por favor 
me avise, pois a Câmara nos faz o 
favor de não informar os trabalho 
dos vereadores e muito menos o 
quanto eles estão desperdiçando 
de nossos impostos. 

Quanto aos outros 106 “altru-
ístas” que nos prometiam tudo 
caso fossem eleitos, estão a fazer 
a coisa certa do ponto de vista 
deles, pois não foram eleitos e, 
portanto não têm compromisso 
algum com os votos recebidos.

Se apenas 70% dos candidatos 
não eleitos comparecessem às 
sessões ordinárias, o que seria um 
número razoável para justificar 
suas boas intenções enquanto 
candidatos, um deles ficaria de 
pé, devido ao limite de 80 cadei-
ras disponíveis para a “platéia”. 

A soma dos votos recebidos 
pelos candidatos que assumiram 
o mandato representa 23,57 % 
dos votos válidos totais da última 
eleição, portanto 76,43 %, (ampla 
maioria) dos votos foram firmados 
em quem demonstrava a intenção 
de nos representar enquanto ci-
dadãos comuns; o que eles fazem 
hoje? Demonstram que foram me-
ros figurantes em um pleito eleito-
ral e, que não têm um mínimo de 
consciência cidadã. Tomara, eles 
mudem seu comportamento para 
o bem de todos.

O recapeamento asfáltico 
feito na semana passada na Rua 
Professor Valdir Pedro Morano 
(bairro Santa Luzia), antiga 
Rua Brasília, na esquina com a 

Novo asfalto da Rua 
Brasília já pipocou

Avenida José Bento Marques, 
não resistiu às chuvas do dia 
23/10. Segundo o secretário de 
obras Lourenço Costa, já era pre-
visto que isso acontecesse por-

que o serviço não foi terminado 
devido à confecção de galerias 
no local, e acrescentou que tão 
logo venha a estiagem tudo será 
resolvido. Esse recapeamento, 
ainda segundo o secretário, foi 
feito pelos próprios funcionários 
da Prefeitura e resultou numa 
economia de aproximadamente 
R$ 50 mil.

A Juíza Ana Paula Franchito 
Cypriano, titular da 2ª Vara da 
Comarca de Jaboticabal anulou 
o Decreto Legislativo 477 de 
26 de dezembro de 2007, que 
reprovou as contas da Prefeitura 
do ano de 2004, quando era ad-
ministrada por Maria Carlota 
Niero Rocha (PT). O DL foi 
Votado e aprovado por unani-
midade, inclusive pelo ex-vere-
ador Petista Carlinhos Santiago, 
em sessão extraordinária de 26 
de dezembro de 2007, mas a ex-
prefeita não teve direito a defe-
sa, portanto foi um julgamento 
viciado, assegura a ex-prefeita.

Juíza anula Decreto Legislativo que reprovou 
as contas da ex-prefeita de Jaboticabal

O presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal, na época 
era o vereador Murilo Gaspardo 
(PV), e tinha como membros 
Carlinhos Santiago (PT) e 
Carmo Jorge Reino (PL), que 
apresentaram parecer em 20 
de dezembro de 2007, opinan-
do pela reprovação das contas 
relativas ao exercício de 2004. 
Decorreram cerca de nove me-
ses, sem que a autora (Carlota) 
fosse intimada de qualquer ato 
relativo ao processo de votação 
das contas municipais. Exarado 
o parecer prévio pelo Vereador 

Presidente da Comissão de 
Finanças e Orçamento, e ratifi-
cado pelos demais membros da 
comissão, não houve notificação 
à autora de que o processo seria 
levado à votação, em sessão ex-
traordinária designada para 26 
de dezembro de 2007.

“Julgo procedente o pedido 
para declarar a nulidade do 
Decreto Legislativo nº 477 de 
26 de dezembro de 2007, que 
julgou desaprovadas as contas 
da Prefeitura Municipal do 
exercício de 2004 e julgo extinto 
o feito, com resolução de mé-
rito, nos termos do artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo 
Civil. Jaboticabal, 22 de outubro 
de 2009. Ana Paula Franchito 
Cypriano - Juíza de Direito”.

A Juíza Ana Paula Franchito Cypriano

Julgo procedente o 
pedido para declarar 
a nulidade do 
Decreto Legislativo 
nº 477 de 26 de 
dezembro de 2007

Foto da internet
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ENTREViSTa / REFLExãO

Nicole Helena Yonamine 
Mota, 13 anos, estudante do 9º 
ano do ensino fundamental, 
filha de Paulo Mota e Simone 
Yonamine Mota, e com três ir-
mãos, Bruno, (21 anos, 4ºAno 
USP/Odonto), Victor (15 anos, 
1º Colegial) e Monique (11 anos, 
6ºano do Ensino Fundamental).

Faixa Preta 1º Dan, treina no 
Ginásio Municipal de Esportes 
de Jaboticabal e Academia 
Cardiofísico. 

Jornal Fonte - Há quantos 
anos você pratica o karatê?

Nicole Helena Yonamine Mota 
Iniciei os treinamentos aos 04 
anos de idade. Faz 9 anos que 
pratico o karate.

Fonte - O fato de sua família 
ser exemplo nesta arte marcial 
ajudou no seu preparo?

Nicole - Com certeza me sinto 
privilegiada de tê-los sempre por 
perto para me auxiliar e orientar. 
Meu avô, sem comentários, é mi-
nha maior fonte de conhecimento, 
determinação e perfeccionismo, 
um dos maiores conhecedores 
desta Nobre Arte no mundo. 9º 
DAN, ele é incansável, treina até 
hoje todos os dias. Meu pai tam-
bém é muito respeitado em nossa 
modalidade, é representante do 
estilo Shito-ryu de Karate 
no Brasil e membro da 
Comissão de Graduação 
da CBK (Confederação 
Brasileira Karate). Minha 
mãe (atual técnica da 
Seleção Brasileira) e meus 
tios foram grandes atletas 
da Seleção Brasileira, ou 
seja, o meu crescimento 
como atleta e principal-
mente como ser 
humano devo 
a esta ma-
ravilhosa 
f a m í -
lia. 

Entrevista com Nicole, 
nossa menina de ouro

Fonte - Quantas vezes por se-
mana você treina?

Nicole - Todos os dias.
Fonte - Como você concilia 

os estudos e os treinos? E quan-
do há campeonatos, como você 
se prepara?

Nicole - Os meus pais exigem 
muito de mim nos estudos, mas 
concilio muito bem as duas coisas, 
acredito que tudo é uma questão 
de organização. Entro na escola 
ás 7hs e saio ás 12hs. As 14hs 
retorno para ajudar as alunas da 
minha classe com dificuldades de 
aprendizado. Com isso a diretora 
Profª Monica Verardino, a quem 
devo meus sinceros agradecimen-
tos, ofereceu a bolsa de estudos de 
100% a minha irmãzinha caçula, 
pois a minha eu já possuo (desta 
forma aos 13 anos de idade tam-
bém colaboro com as despesas 
de casa). Saio da escola ás 16hs e 
vou direto para a academia aonde 
treino até ás 19hs30min. O meu 
treinamento não tem segredo, é 
baseado em muito fundamento. 

No concurso de redação pro-
movido pela EPTV (TV Globo 
Regional) cuja 1ª Etapa selecio-
nava as 30 melhores redações de 

Jaboticabal, fui selecio-
nada. Na 2ª fase, 

fiquei entre as 
4 selecinadas 
e na 3ª e últi-
ma etapa, na 
qual com-
petiram os 
f i n a l i s t a s 
de toda 
região, con-

quistei a 25ª 
posição para 

Classificação Competição

Campeã Kata Individual Zonal Sul Sudeste – Guarujá/SP

Campeã Kumite Individual Zonal Sul Sudeste – Guarujá/SP

Campeã Kata Equipe Zonal Sul Sudeste – Guarujá/SP

Campeã Kata Individual Seletiva Nacional Pré-Pan – Foz do Iguaçu / PR

Campeã Kumite Individ Seletiva Nacional Pré-Pan – Foz do Iguaçu / PR

Campeã Kata Equipe Seletiva Nacional Pré-Pan – Foz do Iguaçu / PR

Campeã Kata Individual Pan American Chapionships – Foz do Iguaçu/PR

Campeã Kumite Indiv. Pan American Chapionships–Foz do Iguaçu/PR

Campeã Kata Equipe Pan American Chapionships–Foz do Iguaçu/ PR

Campeã Kata Individual Etapa Final Circuito ACEK/Matão

Campeã Kumite Individual Etapa Final Circuito ACEK/Matão

Campeã Kata Individual - I Campeonato Paulista Escolar e Open de Karate 

Campeã Kumite Ind - I Campeonato Paulista Escolar e Open de Karate 

Campeã Kata Individual –5ª Etapa Campeonato Paulista - Ribeirão Preto 

Campeã Kumite Ind -5ª Etapa Campeonato Paulista – Ribeirão Preto 

Campeã Kata Ind - XVII Campeonato Paulista Karate Boys - Ibirapuera / SP – Finais

Campeã Kumite Ind. Campeonato Brasileiro Kumite – Ibirapuera/ SP

Campeã Kata Indiv Campeonato Paulista Finais - São Carlos

Campeã Kata Equipe Campeonato Paulista Finais - São Carlos

Campeã Kata Individual – II Campeonato Paulista Escolar e Open de Karate 

Campeã Kumite Ind - II Campeonato Paulista Escolar e Open de Karate 

Campeã Kata Ind - Campeonato Brasileiro de Kata - Uberlândia / MG

Vice-campeã Kata Equipe Campeonato Brasileiro de Kata - Uberlândia / MG

Campeã Kata Ind - FLÓRIDA CITRUS CUP / MIAMI

2ª Colocada Kumite Ind - FLÓRIDA CITRUS CUP / MIAMI

Bi-Campeã 
Paulista

Kata Ind. - 5ª Etapa Paulista Regional - FPK 

Bi-Campeã 
Paulista

Kumite Ind. - 5ª Etapa Paulista Regional - FPK 

Bi-Campeã 
Paulista

Kumite Ind. XVIII Campeonato Paulista Karate Boys / Finais – Ibirapuera – SP

Apresentação no Sambódromo / SP em “Comemoração ao Centenário da Imigração 
Japonesa no Brasil” presença ilustre da Família Imperial Japonesa e do Presidente do Brasil.

Campeã Seletiva Nacional visando o Campeonato Sul Americano de Karate - 
Ibirapuera / SP

Em virtude das Comemorações ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil a Colônia 
Okinawana organizou um mega evento com a participação de vários países: USA, Canadá, 
Argentina, Peru, México, Venezuela e etc. A Nicole executou uma belíssima apresentação 
neste evento.

Campeã Kata Ind. - Finais do Campeonato Paulista – Pirassununga/SP

Campeã Kata Equipe - Finais do Campeonato Paulista – Pirassununga/SP

Campeã Kata Ind.Campeonato Tríplice Fronteira de Karate Santa Catarina

Campeã Kata Ind. Campeonato Tríplice Fronteira de Karate / SC

Campeã Kata Equipe Campeonato Tríplice Fronteira de Karate / SC

Campeã Kata Ind. Copa Brasil Interclubes de Karate – Tupã / SP

Campeã Kumite Ind. Copa Brasil Interclubes de Karate – Tupã / SP

Campeã Kata Ind Campeonato Brasileiro de Karate – Aracaju/SE 

Campeã Kumite Ind Campeonato Brasileiro de Karate – Aracaju/SE

Bronze Kata Equipe Campeonato Brasileiro de Karate – Aracaju/SE

ATLETA DESTAQUE do Campeonato Brasileiro única atleta a vencer as duas modalidades 
Kata/Kumite.

Campeã da Seletiva Nacional para o Sulamericano em Medelin/Colômbia.

Bronze Campeonato Sulamericano Medellín / Colômbia (Panamerican Karate 
Federation)

Ouro Kata Individual Sulamericano Buenos Aires (Hayashi-Ha South América).

Ouro Kata Equipe Sulamericano Buenos Aires (Hayashi-Ha South América)

Ouro Kumite Individual Sulamericano Buenos Aires (Hayashi-Ha South América)

20
06

20
07

20
08

20
09

Quadro de Medalhas

Ouro Prata Bronze Total

39 2 2 43

Jaboticabal. O aluno sendo 
disciplinado e organizado pode 
ser um bom atleta e um conci-
liar muito bem o esporte e os 
estudos.

Fonte - Como você define 
o karatê na sua vida?

Nicole – Hoje, o karatê para 
mim é tudo... é a minha base, é 
com ele que busco meu equilí-
brio físico e mental. Com este 
esporte aprendi valores como: 
respeito, caráter, organização, 
humildade, cortesia, compro-
metimento, determinação, su-
peração, etc. e tudo isso aplico 
na minha vida pessoal. 

Fonte - Você acha que leva 
uma vida muito diferente das 
outras meninas da sua idade?

Nicole - A minha rotina não 
é nada fácil, a maioria prefere 
uma vida com menos responsa-
bilidades. 

Fonte - Qual foi à sensa-
ção de conquistar uma vaga 
para representar o Brasil em 
Marrocos?

Nicole – Foi emocionante. 
Uma sensação única de mis-
são cumprida. Indescritível 
em palavras.

Fonte - Qual a sua ex-
pectativa em relação a este 
Campeonato?

Nicole - Minhas expecta-
tivas são bem positivas. Estou 
treinando muito e se for à 
vontade de Deus, trarei uma 
medalha para o Brasil. 

Fonte – E os seus sonhos?
Nicole - No esporte, com 

certeza meu maior sonho 
é ser Campeã Mundial. Na 
vida profissional, quero ser 
Juíza de Direito. Estou me 
dedicando muito aos treina-
mentos e aos estudos e no 
que depender de mim meus 
sonhos serão realizados.

Nicole posa durante o Campeonato Sul-
Americano/HAYASHI-HÁ SHITORYU, 
ocorrido no último mês de outubro, na
cidade de San Pedro, Argentina. 
Atualmente, ela é filiada às duas 
Entidades Oficiais da modalidade 
no país, a FPK (Federação Paulista 
de Karate) e a CBK (Confederação 
Brasileira de Karate).

Aproveitando os festejos do 
ultimo dia 20, relativo ao “Dia da 
Consciência Negra”, gostaria de 
convidá-los a fazer uma reflexão 
acerca da definição sobre consci-
ência. O dicionário Aurélio, diz 
que é o: “Atributo pelo qual o ho-
mem pode conhecer e julgar sua 
própria realidade”. 

Devemos nos perguntar: 
quantas vezes temos realmente 
consciência dos nossos atos, da 
nossa função perante a sociedade, 
da maneira como julgamos e pre-

Considerações sobre 
consciência
Zélia Maria Barbosa de Moraes Lima judicamos o nosso próximo para 

satisfazer o nosso egoísmo? 
Vamos criar o dia da consci-

ência “pesada”, para que paremos 
para exigir uma análise critica 
sobre os nossos atos.

Na verdade, falta-nos a consci-
ência do dever perante a socieda-
de e as obrigações morais dentro 
da família. Falta-nos a consciência 
de pessoas de bem que deseja pre-
judicar quem quer que seja. Falta-
nos fé em Deus, em nós e nos seres 
humanos. Falta-nos, sobretudo, 
paciência, honestidade, educação, 
amor e caridade.

Deixemos os preconceitos de 
lado e estendamos nossas mãos a 
quem devemos ajudar e amparar, 
reclamar quando estamos realmen-
te certos de nossas obrigações, res-
peitando assim a liberdade de cada 
um, dentro de casa ou fora dela. 

É hora de nos conscientizar-
mos que não somos um numero 
apenas, ou mais um ser humano 
entre tantos. Ninguém evolui 
moralmente sozinho. Cada de 
nós têm sua função, exerça-a! Do 
contrário, a sua consciência um 
dia lhe cobrará.
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Muitos cidadãos, por ignora-
rem a razão pela qual não foi rea-
lizada ainda a reforma do Grupo 
Escolar “Coronel Vaz”, circulam 
pela cidade fazendo pesadas criti-
cas a administração municipal.

O Caso do grupo 
escolar “Coronel Vaz”
Clóvis Roberto Capalbo O prédio, em mísero estado 

de conservação, foi tombado pelo 
Estado e não pela municipalidade, 
tornando-se intocável e impossi-
bilitado de receber a tão desejada 
e esperada reforma, que culmi-
naria com reparos, respeitando a 
sua originalidade. Para que a re-

forma aconteça, é preciso verbas 
do Estado. Segundo informações 
parece que o processo licitatório 
para a reforma está adiantado.

O processo de tombamento, 
quando é feito pelo Estado ou pela 
União, impede o Poder municipal 
de interferir no que for necessário, 
pois existe um procedimento de 
acompanhamento pela secretaria 
qualificada, ficando a Prefeitura 
apenas com poderes de acompa-
nhar as reformas, não obstante a 
direção de a área educacional ter 
sido municipalizada.

São duas coisas distintas. Uma 
é a intocabilidade pela municipa-
lidade e a outra, a responsabilida-
de e fiscalização do Estado.

É lógico que o processo de so-
licitação da verba é acompanhado 
por todo um aparato de infor-
mações técnicas de engenharia e 
especificidades sobre a arquitetura 
original do prédio, pois o objetivo 
do tombamento é manter a identi-
dade arquitetônica, que por sinal é 
das mais belas e invejáveis.

O sentimento de mágoa dos 
que fizeram seus estudos no prédio 
reside no fato de que, no seu auge, 
a escola era modelo e referência 
regional, com sistema educacional 
rígido e professores da melhor 
qualidade. Muitos deles são lem-
brados até hoje. Esperamos que 
a prometida verba chegue o mais 
breve possível e que seja salvo 
mais um imóvel que é peça funda-
mental da nossa história. 

Moradores de Jaboticabal 
não cansam de reclamar ao Sr. 
Prefeito, embora sua responsabi-
lidade seja limitada, pois esbarra 
nos limites da legalidade do pro-
cesso de tombamento de prédios. 

O ex-vereador jaboticabalense 
Mauricio Brusadin, é o novo pre-
sidente estadual do PV (Partido 
Verde). Correligionários e militan-
tes verdes acreditam que a ascensão 
de Brusadin trará uma nova dinâ-
mica para o partido que cresceu 
muito nos últimos tempos. 

Brusadin assume 
comando 
estadual do 
PV a partir de 
Janeiro de 2010

Em pleno século 21, com a 
sociedade da informação ligada 
por redes intangíveis e virtuais, 
ficou no escuro.

No último dia 10, terça-feira, 
um “apagão” atingiu vários esta-
dos brasileiros: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Bahia e 
Pernambuco. A região mais 
afetada foi a Sudeste, principal-
mente, estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro. Uma ironia, para 
os estados considerados mais 
desenvolvidos do Brasil. Nem o 
Paraguai escapou. A justificativa 

Professora Roberta Scatolim

José Fernando Stigliano – voluntário CVV

é que houve falha na transmissão 
de energia da usina hidrelétrica 
de Itaipu.

Mas tudo o que foi falado até 
agora vocês já ouviram e viram 
na mídia. O fator relevante dessa 
situação é a ausência de uma ne-
cessidade tão básica, que muitas 
vezes passa despercebida, e não é 
valorizada. A única que permite o 
acesso a tantas tecnologias. 

O homem preocupa-se tanto 
com futilidades e consumismo, e 
esquece que se não houver ener-
gia, ele terá que fazer uma foguei-
ra, como nossos antepassados, se 
quiser ter luz.

É apenas na ausência de 

algo que sentimos sua falta, em 
outras palavras, a necessidade é 
condicionada quando é capaz de 
ser suprida. A mesma sociedade 
da inteligência não se preocupa 
com suas conseqüências. Tudo 
é descartável. A ânsia por novos 
produtos implica nas conseqü-
ências desses no meio ambiente. 
O indivíduo, para se adequar aos 
padrões da sociedade estética do 
consumo, compra celular, roupa, 
móveis, tvs... sem precisar. E o 
descarte desses produtos se reflete 
em tragédias, fatores atmosféri-
cos, e que geralmente a sociedade 
culpa o Governo.

O indivíduo constrói um 

barraco no pé de um morro, e 
quando cai, a culpa é do Governo. 
Joga o lixo pródigo nas ruas e 
quando ele retorna ao lar a culpa 
é do Governo. Varrem calçadas e 
dão banhos em automóveis com 
a mangueira e quando falta água 
a culpa é do Governo. 

Chega de culpas alheias, está 
na hora do homem inteligente 
deixar de ser artificial, e assumir 
suas responsabilidades. Voltar 
a pensar em problemas básicos 
como falta de água ou luz. 

Pois, se isso acontecer, o povo 
ficará sem energia para assistir “A 
Fazenda”, seu futebolzinho, e vai 
“Viver a Vida” no escuro.

O primeiro plantão do  
CVV (Centro de Valorização 
da Vida) em Jaboticabal data de 
20/08/1983, e foi feito em uma 
sala da antiga rodoviária da 
Praça Don Assis, com os jovens 
plantonistas/voluntárias Izabel 
e Helena. O trabalho teve con-
tinuidade até o dia 16/07/1993, 
quando foi interrompido em 
junho de 1994. Reaberto no mes-
mo ano, pouco tempo depois, o 
trabalho permaneceu funciona-
do até meados de 2006. Foram 
7.850 dias de apoio às pessoas 
desesperadas, necessitadas de 
desabafar. A média era de 10 
pessoas atendidas por dia, o que 
perfaz cerca de 78.500 pessoas. 
Em Jaboticabal, 980 voluntários 
participaram dos 49 cursos mi-
nistrados pelos voluntários mais 
experientes do CVV. Palestras 
anuais para divulgação do CVV, 
em cinco escolas estaduais no pe-
ríodo noturno em nossa cidade, 
também ajudaram na formação. 
Por três anos (1997/1999) fre-
qüentamos várias salas de aula 
dos cursos da Unesp, Campus 
de Jaboticabal, divulgando o 
CVV. Também divulgamos a en-
tidade em escolas das cidades de 
Guariba, Pradópolis, Monte Alto 
e Vista Alegre do Alto. Através 
da Rádio Cultura AM, depois de 
quatro anos (1997/2000), conse-
guimos abrir um posto do CVV 
em Monte Alto, cujo primeiro 

CVV – Uma maneira de 
nos doarmos ao “outro”

plantão data de 06/11/2000, e 
no qual o trabalho permaneceu 
ativo até 2005.

Criada em 1999, no posto de 
Jaboticabal, a Comissão de Ação 
Comunitária criou o caminho de 
Renovação Contínua (CRC), com o 
objetivo de levar a Proposta de Vida 
do CVV à comunidade. Foram 
formados 03 grupos em nossa ci-
dade: um na Fazenda Terapêutica 
“Joana de Angelis” (que existe até 
hoje), outro na Associação dos 
Engenheiros (AREA) e um terceiro 
na Associação dos Contabilistas. O 
trabalho do CRC foi criado inicial-
mente na cidade de São Paulo, em 
1998, no bairro Ipiranga, por um 
grupo de voluntários do CVV. 

Nossa Comissão de estudos 
proporcionou vários Cursos do 
CA-I (Curso de aperfeiçoamento 
um) em nosso Posto, e em encon-
tros, caso do Encontro Regional 
de Rio Claro e Brodowisk. Além 
de divulgar o CVV na emissora 
de rádio de Monte Alto e em 
Taquaritinga, a partir de 2003 
conseguimos um espaço sema-
nal na rádio Vida Nova AM, até 
hoje sendo transmitido, sempre 
contando com a importante 
colaboração e compreensão dos 
diretores da emissora. 

O texto acima é um breve re-
sumo do que aconteceu e acon-
tece no CVV de nossa cidade. 
Aos interessados em reabrir o 
CVV em Jaboticabal, estaremos 
orientando-os a esse respeito. 
Nosso telefone é 16-9186-4640.

Imagens que mostram o descaso com o patrimônio histórico e a educação. Dizem alguns que o 
projeto para reforma, de responsabilidade do Governo do Estado, já está em andamento.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Taiaçú, em Convênio com 
a Secretaria de Estado da Saúde 
do Estado de São Paulo, iniciou 
em 16 de novembro campanha de 
Testagem anti-HIV, com duração 
até 30 de novembro e que busca 
levantar o número de pessoas in-
fectadas pelos vírus causador da 
AIDS. O Convênio trouxe para o 
Município 200 Kits para os testes. 

A meta é esclarecer a popu-
lação que o indivíduo que tratar 
da doença no momento certo terá 
uma melhor qualidade de vida. O 
teste de AIDS é gratuito, sigiloso 
e um direito seu!

Taiaçú realiza 
testes anti-HIV

O ex-prefeito, ex-deputado 
estadual e suplente de senador 
José Giacomo Baccarin, foi eleito 
presidente do PT diretório muni-
cipal de Jaboticabal no ultimo do-
mingo 22/10, a posse se dará em 
1º de janeiro de 2010. Baccarin 
andava meio afastado do cenário 
político, e seu retorno dará um 
novo ânimo à política jabotica-

Ex-prefeito Baccarin é o 
novo presidente eleito 
do PT de Jaboticabal

balense. A eleição do ex-prefeito 
teve o apoio e uma compo-
sição com a também ex-
prefeita Maria Carlota 
Niero Rocha.

O homem tecnológico no escuro

POLíTiCa / Taiaçú / COLUNa / CLóViS / CVV
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PARABéNS A
aniversariante

O Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo 
conferiu a honraria de boa con-
duta médica aos médicos Aleudo 
Coelho Santana, Jamil Calil Sader 
e José Batista Nogueira, pelos 50 
anos de formatura. A cerimônia 
foi realizada na noite de 19 de 
novembro de 2009, na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, junta-

O trio do bem
Médicos são homenageados 
na Câmara de Jaboticabal

O cearense Aleudo Coelho 
Santana, radicado em Jaboticabal, 
disse que estava muito emocionado 
pela presença de tantos amigos, 
familiares e autoridades. “Nós três 
estudamos na mesma faculdade, nos 
formamos na mesma turma e apren-
demos que acima de tudo está o pa-
ciente. Nossa medicina está um tanto 
quanto diferente, havia um relaciona-
mento muito intenso entre o médico 
e o paciente, por isso que nenhum de 

nós teve problema com CRM, 
nunca fomos punidos, porque 
fizemos uma boa medicina”.

 José Batista Nogueira 
falou da sua emoção e disse 
que estava muito grato pela 
homenagem. “A medicina hoje 
infelizmente é desumana, é 
preciso aliar a parte tecnológica 
com a médica, o médico ainda é 
elemento importante, não ape-
nas a tecnologia. É necessário 
maior união da classe, e que 
haja respeito não de médico 
para médico apenas, mas com 
o paciente também. Falta huma-
nização, é bom ser escolhido, 
mas também é bom escolher”.

O taiuvense Jamil Calil Sader, falando da família. 
“Tenho divida de gratidão, porque ninguém se faz 
sozinho, todas as pessoas são resultado da soma de 
vários fatores. Você constrói o ser humano com deze-
nas e dezenas de influências, algumas profundamente 
marcantes e que na verdade vão definir quem você vai 
ser. Identifiquei essas pessoas, e agradecer publicamen-
te a influencia positiva que elas exerceram em minha 
formação humana e técnica que resultou em beneficio 
para tanta gente a quem eu atendi nesses 51 anos de 
profissão. A diferença entre o médico daquele tempo e 
de hoje é muito grande, exageraram no uso dos exames 
subsidiados, é preciso tempo para ouvir o doente. Nasci 
em Taiúva, lá joguei futebol e viajava de trem para estu-
dar no ginásio aqui em Jaboticabal”.

mente com a Associação Médica 
de Jaboticabal, que é presidida 
pelo médico e vereador Nereu 
Rodolpho Krieger da Costa. O 
evento contou com a presença de 
parentes e amigos dos homenage-
ados, além do prefeito José Carlos 
Hori, do vice Raul Girio, de 8 dos 
10 vereadores e de muitas outras 
autoridades.

Rosângela Tomazina Pereira 
Lima Colla (Rose), comemo-
rou seu aniversário ao lado do 
marido Reovaldo Aparecido 
Colla (Colla), em Cancum no 
México. “Preferi viajar ao in-
vés de festa, o lugar é lindo”, 
disse ela. Parabéns!

Na década de 50, precisamen-
te no ano de 1952, o Município 
de Taiaçú tinha o seu Corinthians 
Futebol Clube, que jogava no 
campo da Rua Maçone. A partir 
de 1957, o Clube passou a se cha-
mar Grêmio (Grêmio Recreativo 
de Esporte da Liga Popular 
Taiaçuense), sua sede funcionava 
no prédio onde hoje é a Câmara, e 
o campo duas quadras adiante na 
mesma Rua. O Corinthians e pos-
teriormente o Grêmio contaram 
com um jogador muito conhe-

O Timão de Taiaçú
cido dos jaboticabalenses, pois 
em Jaboticabal ele mora e presta 
relevantes serviços médicos no 
Hospital São Marcos, onde tam-
bém é diretor. A foto que vemos 
se encontra orgulhosamente ex-
posta no Bar do Bahia, localizado 
na praça central de Taiaçú, terra 
natal do jogador.

Nossos agradecimentos aos 
companheiros Bahia, Dr. Lineu 
Zuculo e seu filho Gabriel que 
muito contribuíram com esta 
matéria.

Os jogadores: Da Esquerda para Direita em pé: Toni Zóboli (Pintado), Veíco (goleiro), Dionísio Elias, 
Paulo Miki, Odilon B. Santos (Farmacêutico) e Conhaque (irmão de Paulo Miki). Da Esquerda para 
Direita agachados: Hércules (Baiano), Geraldo Vieira, Tião da Biteva, Tim e Gérson Vieira.

Dia 17/10, aconteceu eleições 
na OAB, subsecção de Jaboticabal, 
e a exemplo dos outros anos tudo 
transcorreu dentro da normalida-
de. A partir de janeiro de 2010 e 
até 2012 a Ordem será comandada 

OAB de Jaboticabal 
tem nova diretoria 
eleita

pelo presidente Alessandro Alamar, 
a vice Lucia Helena Torchia, pelo 
secretário geral João Ricardo 
Pacheco, pela secretária adjunta 
Ana Paula Donadon e pela tesou-
reira Adriana Valéria De Simoni.

Vereadores e autoridades prestigiaram a cerimônia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que conferiu a honraria de boa 
conduta médica aos médicos Aleudo Coelho Santana, Jamil Calil Sader e José Batista Nogueira, pelos 50 anos de formatura.


