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Prefeito poderá
ser cassado por
superfaturamento
em shows
O prefeito de Carmo do Rio
Claro – MG, Antonio Vitor poderá
ter seu mandato cassado por suposto superfaturamento na contratação
de shows pela Prefeitura durante a
exposição agropecuária realizada
este ano na cidade. Uma liminar
obtida junto ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais adiou a votação do
relatório da Comissão Processante
que poderia cassar o mandato do
prefeito. A defesa conseguiu que a
reunião fosse suspensa.
De acordo com a Câmara de
Vereadores, o TJ concedeu a liminar para ter tempo de analisar
todo o processo. Os valores dos
contratos assinados ainda não
foram divulgados oficialmente.
O presidente da Câmara, Felipe
Carrielo, afirmou que o Legislativo
vai recorrer da decisão.

Jaboticabal
A Câmara Municipal não teria
“movido uma palha” para apurar
supostos superfaturamento na
contratação, pela Prefeitura, de artistas para a Festa do Quitute, em
Julho de 2009. A empresa Casa da
Idéia Publicidade e Eventos Ltda,
de Reginaldo Coelho e sua esposa, teria recebido R$ 146 mil para
contratar artistas “pratas da casa”.
E a Phan Promoções Artísticas
e Marketing Ltda., pertencente à
Estephan Hani, teria recebido R$
332 mil para contratar os “famosos”. Vereadores ouvidos por nossa

reportagem foram unânimes em
afirmar que alguns colegas, que
se dizem de oposição e deveriam
compor com os demais para a
abertura de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para apurar
as irregularidades, o que seria o
primeiro passo, preferiram procurar o Ministério Público e a
imprensa com a intenção clara de
auto promoção.

O perigo bate a porta
O vereador de Barrinha/
SP, Julio César da Silva (Julio da
Pizzaria - PV), teve seu mandato
cassado por irregularidades financeiras cometidas quando era
presidente da Casa, conforme apurou o TCE (Tribunal de Contas do
Estado).
A funcionária de carreira da
câmara, Rosângela do Nascimento
Nicola, que teria confessado seu
envolvimento na roubalheira, se
encontra afastada das suas funções desde novembro passado. A
probabilidade é que ao final das
apurações, Nicola seja demitida.
O Presidente da Câmara
Municipal de Pitangueiras/SP,
Lauro Laerte Bento, renunciou ao
cargo por ter permitido o uso de
veículo da Câmara por particulares, e corre o risco de ser cassado.
É Importante que as “barbas
sejam colocadas de molho”. Cega
não é a justiça, cegos são aqueles
que acham que ela é cega.

EPTV repercute notícia
do Jornal Fonte
Na edição 94 de 11 de dezembro de 2009, publicamos matéria
“Distrito de Lusitânia continua
incomunicável”, que chamou a
atenção do departamento de jornalismo da EPTV, retransmissora da
Rede Globo em Ribeirão Preto. A
equipe da TV esteve em Lusitânia
e repercutiu o assunto, cuja reportagem foi ao ar no “Jornal da
EPTV” as 19:00 horas do dia 18 de
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dezembro de 2009.
Na ocasião, outros moradores
procuraram à equipe da TV e o
Jornal Fonte para reclamar dos
horários do transporte coletivo que
é feito pela empresa Leone, que segundo Ana Angélica Santos acontecem as 6:30 e as 16:30 de Lusitânia
para Jaboticabal e o inverso as 10:30
e 17:30 horas, o que não atenderia
as necessidades dos moradores.

Nova
secretaria
criada por
Hori terá Dé
Berchielli no
comando?
O Prefeito de Jaboticabal,
José Carlos Hori (PPS), criou a
Secretaria Municipal da Indústria,
Comércio e Turismo. A Lei
Complementar 106 disciplina as
finalidades, a estrutura e os cargos
para a nova secretaria, que começa
suas atividades no dia 01 de janeiro.
O novo secretário, segundo fontes,
será o atual secretário de planejamento Dé Berchielli (ele nega).
Em seu lugar, na secretaria de planejamento, assumiria Wellington
Caiado de Castro, atual chefão
do trânsito do município, que no
trânsito não deixa saudades, por
tudo que tem “feito”.
A secretaria tem como finalidade assessorar, definir e propor a
política de desenvolvimento econômico de Jaboticabal, coordenar
e fomentar a abertura de novos
negócios nos setores industrial,
comercial e de serviços. Também
vai diversificar a economia local,
promover eventos e assessorar no
desenvolvimento de atividades
econômicas voltadas para a diminuição da pobreza através de práticas empreendedoras.
“O trabalho será importante
para materializar o distrito industrial. Quero mais empresas para
Jaboticabal e, com a geração de
mais emprego e renda, acredito
que nossa cidade se desenvolverá
ainda mais”, informa o prefeito.
A nova secretaria será composta pela Central do Empreendedor
e pelo Núcleo de Apoio
Administrativo e Financeiro. Para
gerenciar os novos trabalhos, foram criados os cargos de Secretário
da Indústria, Comércio e Turismo
e Chefe de Gabinete.
Em abril de 2008, o governo Hori
criou a Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente,
que é comandada por Fabio Trevisoli,
que vivem no anonimato. Quando
foi anunciada a criação de mais uma
secretaria, as duas palavras mais ouvidas foram: cabide de emprego.
A prefeitura contará a partir de
2010 com 11 secretarias e 2 autarquias, que consomem mensalmente
R$ 97,5 com salários de secretários
e presidentes, e mais cerca de R$ 52
com salários de chefes de gabinetes,
sem contar diretores e tantos outros.

Considerando a série de matériais
sobre a torre de comunicações que ruiu,
publicadas pelo Jornal Fonte, e que até o
presente momento o distrito de Lusitânia
continua incomunicável, a EPTV esteve
no distrito e repercutiu o assunto.
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Reclamação de municipe
Já que o Jornal FONTE levantou essa questão numa edição
passada, mando duas fotos que
fiz mostrando como se utilizam
da via publica para “estoques” ou
“demonstração” de produtos, bem
como venda ilegal de produtos.
A Prefeitura e a Vigilância
Sanitária exigem tanto dos comerciantes legalizados, mas não enxergam essas irregularidades? Veja
que o cara vai vender seu produto
na imediação do supermercado,

garantindo a freguesia, a preços
totalmente irregulares, já que não
paga nenhum tipo de imposto. E
veja que vai acumulando o lixo na
rua. E se chovesse naquele momento? Para onde iria esse lixo todo?
Tem muito mais em Jaboticabal
e vamos mandando mais fotos.
Talvez a Prefeitura alegue que
desconhece os fatos porque não
mandamos o endereço correto de
onde estão as irregularidades!

Fotos enviadas por leitor mostram mais flagrantes do uso de vias publicas em
benefico próprio ou descaso, caso dos tambores de cimento da foto de cima.

Tribunal mantém rejeição
das contas da Prefeitura de
Jaboticabal
O TCE (Tribunal de Contas do
Estado) negou recurso interposto
pelo prefeito de Jaboticabal José
Carlos Hori (PPS), e manteve a
rejeição das contas da Prefeitura
relativas ao ano de 2007. Com a
negativa do recurso, o processo
seguirá para análise da Câmara
Municipal, que certamente derrubará o parecer do TCE, já que Hori
conta com a maioria absoluta dos
vereadores.
De acordo com o Tribunal, a
Prefeitura investiu naquele ano

23,47% em educação, quando a lei
manda investir o mínimo de 25%
do orçamento do Município.
Outro ponto identificado pelo
Órgão fiscalizador foi um déficit
orçamentário de R$ 60.234,66.
O TCE também determinou a
formação de autos apartados para
tratar de pagamentos feitos ao secretário municipal de saúde José
Donizete Thomazine, que teria
recebido um terço de férias em
duplicidade, realizado em agosto
e setembro de 2007.

O bom filho a casa torna
O ex-diretor de compras,
ex-secretário de governo e expresidente da EMURJA (Empresa
Municipal de Urbanização de
Jaboticabal), na primeira gestão
do prefeito José Carlos Hori (PPS),
Wilson Fernando Coelho Reis, retornou para os quadros de pessoal
da Prefeitura. Fernando Reis foi
readmitido como assessor técnico
em educação, referência A, cujo

salário é de R$ 2.582,61 mil. A portaria nomeando o ex-homem forte
da administração municipal é a de
nº 1010, e foi publicada no Jornal
Oficial de Jaboticabal, edição 17 de
04 de dezembro de 2009.
Comentam-se que o prefeito
não estava de acordo com essa
aquisição, mas teria sido “obrigado” por “forças ocultas”.
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Trânsito: Quem
pode mais chora
menos
Alguns edifícios que se localizam em ruas de “Área Azul” estão
recebendo uma área na parte da
frente, de mesma extensão da
fachada, para que os moradores
possam estacionar seus veículos.
A guia foi pintada de branco e
uma placa avisa: “Na faixa branca,
uso exclusivo do prédio nº 859 –
obrigatório uso de credencial”. O
exemplo trata do edifício Tabapuã,
cujos moradores receberam um
aviso do síndico que dizia que:
“O departamento de trânsito
demarcou área para carga e descarga
defronte do prédio, com a finalidade
de facilitar o acesso a entregadores,
mudança, bombeiros e eventualmente moradores, em horários específicos. Entretanto, o uso da citada
área deve ser feito de acordo com as
normas, ou seja, o tempo de parada
é de 10 minutos, à exceção no caso
de mudança. A parada, além do
tempo citado está sujeita a multa. O
porteiro está orientado a ceder o cartão de permissão de parada, o qual
deve ser colocado do lado de fora do
veiculo, no para-brisa, pelo tempo
de 10 minutos, após o qual o cartão
será retirado e o auto estará sujeito
à multa”.
Esse espaço até poderia ser
reservado, desde que fosse área de
segurança, especialmente para o
corpo de bombeiros, como existe
no edifício “Ilha Bela” na Rua São
Sebastião. A reserva para o edifício
Tabapuã é um ato flagrante de protecionismo e desrespeito a outros
moradores que não têm o mesmo
direito, embora possam exigir
igualdade, ou seja, que na frente
das suas casas e comércios haja demarcação de áreas, com as mesmas
justificativas do Tabapuã.

Presente de grego
Segunda-feira, 21, um cidadão
morador em Pirapozinho, cidade

próxima a Presidente Prudente/SP,
estacionou seu veículo Blazer numa
vaga reservada para idosos na Rua
Rui Barbosa (esquina com a Av. 13
de maio), e foi multado pelo “amarelinho”. A desculpa do agente de
trânsito é que o motorista deixou o
automóvel com os pneus traseiros
sobre a faixa de estacionamento
para idosos, embora desde 1º de
dezembro, os idosos podem estacionar em qualquer vaga da “Área
Azul”. Portanto, essas vagas reservadas para nossos anciãos não têm
mais razão de ser. Considerando
que o condutor estivesse errado, não
custava, ao invés da multa, o “amarelinho” ter usado de bom senso e
o orientado. “Este é o presente que
ganhei por visitar Jaboticabal”, disse
o visitante que se encontrava ao lado
da mulher e filhos.
O fazendeiro não estaria orientando de maneira adequada os
seus vaqueiros?

O cruzamento do medo
Localizado na Rua Euclydes
da Cunha, com a Praça Joaquim
Nabuco, continua exatamente
igual, apesar das promessas do
secretário de planejamento Dé
Berchielli, feitas em junho de 2009,
de desapropriar o velho prédio
abandonado (Jornal Fonte, edições
81 e 82, de 05 e 19 de junho de
2009, respectivamente). Aliás, esse
assunto vem sendo abordado por
nossa reportagem há muito tempo,
mas não tem merecido atenção das
autoridades.

Jamantas
Continuam trafegando normalmente pelas ruas e avenidas,
destruindo o asfalto, rachando
paredes de casas e perturbando o
sossego. Esperemos o anel viário,
que ainda se encontra em processo
de licitação para sua construção.

Natal: comemora-se o que mesmo?
Professora Roberta Scatolim

O consumismo é uma tendência
da sociedade contemporânea, que se
intensifica no Natal. As pessoas saem
às compras, muitas vezes sem poder,

comprando coisas que não precisam,
com o dinheiro que não tem. É um
ritual para comer, beber e comprar.
Parece que os indivíduos esperam o Natal para ficarem “bonzinhos”, desejar coisas boas e sonhar.

Prédio dos Padres em
Jaboticabal não paga IPTU

“Prédio dos Padres”, localizado em uma das regiões mais valorizadas da cidade, arrecada cerca de R$ 20 mil por mês em alugueres
mas não paga IPTU.

estão sonegando impostos, estão
sim se utilizando de privilégios
concedidos pela lei. Mas e o Artigo
5º da Constituição Federal, que
diz que somos iguais perante a lei?
Nós mortais somos obrigados a
pagar 85 tipos de impostos, contribuições e taxas. Consulte o site
www.portaltributario.com.br

O conhecido “prédio dos padres” (Rua Rui Barbosa, 546, esquina com a Avenida Pintos, Centro),
com cinco andares, incluindo o andar térreo onde funcionam várias
lojas, escritórios e a Rádio “Vida
Nova”, localizado em uma das áreas mais valorizados de Jaboticabal,
não paga IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano). Até 2002, esse
imposto era pago ao custo mensal
de R$ 1.213, ou seja, R$ 14.556 por
ano. Mas a partir de 2003, foi concedida isenção do pagamento pela
Prefeitura porque o prédio está em
nome da Mitra Diocesana. As organizações religiosas de qualquer
culto estão dispensadas de pagar
não só o IPTU, mas o ITR (Imposto
Territorial Rural), o IR (Imposto
de Renda), o ISS (Imposto Sobre
Serviços), o IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos
Automotores), o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) entre
outros, nos termos do artigo 150,
inciso VI, alínea b da Constituição

Federal de 1988 (conforme matéria
publicada no Jornal Fonte edição
94, sob o titulo “Pequenas Igrejas
Grandes Negócios”, com base em
matéria publicada pelo Jornal
“Folha de S.Paulo”, em 29/09/09).
Quem mora em Jaboticabal,
em uma casa com área construída
acima de 65 metros quadrados,
paga IPTU. Especialistas do setor
de arrecadação afirmam que esse
imposto está defasado, em muitos
casos, como a imensa quantidade
de terrenos baldios. O IPTU arrecadado não cobre os custos da
emissão e envio de carnês. Era para
o IPTU sofrer reajuste neste ano, e
acima da inflação, mas como o governo municipal elevou a taxa de
esgoto em 100% do valor do consumo de água, e sofreu e continua
sofrendo bombardeios de todos os
lados, não quis se aventurar com
mais um desgaste político.
As organizações religiosas não

A Diocese de Jaboticabal,
como diversas outras espalhadas
pelo Brasil, ainda têm direito a receber o Laudêmio, que é de 2,5%
sobre o valor total de imóveis
vendidos em algumas regiões da
cidade, independente do numero
de vezes. O Laudêmio é considerado uma “assombração” entre os
negociadores de imóveis, e vem
desde os tempos coloniais. Muitas
discussões em torno do assunto
vêm sendo travadas e em alguns
casos a justiça tem reconhecido o
direito do não pagamento desse
“imposto santo”.

É como se apenas nessa época é
permitido sonhar e desejar o bem,
uma hipocrisia que independe de
religião e costume. Todo dia é possível ser bom, não apenas no Natal
e não apenas com a entrega de um
presente ou cesta básica. Percebese que o espírito do Natal está cada

vez mais desalmado. Papai Noel
tornou-se protagonista, é mais
lembrado que Jesus, o aniversariante. Talvez porque Papai Noel traga
bens de consumo, ao contrário de
Jesus, que apesar de vir todos os
dias, traz bens espirituais.
As pessoas ficam estressadas

nessa época, são vários protocolos a cumprir, comprar presente,
fazer comida, festas... sendo que
esse é um momento de reflexão de
retrospectiva, não apenas na tv. E
nessa festa nos somos apenas convidados, o aniversariante deve ser
o principal, e não o secundário.

Direito

Laudêmio
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Associações e ONGs combatem a
corrupção em cidades brasileiras
Daniela Almeida - Estado de Minas

O jornalista Fábio Oliva sentiu
na pele o caos promovido em sua
cidade por administrações corruptas. Morador de Januária, no Norte
de Minas, viu seu pai morrer em
uma ambulância que ficou sem
combustível durante o trajeto para o
hospital. Anos mais tarde, observou
um sobrinho que passava mal ser
encaminhado para a cidade vizinha
porque o posto de saúde local não
tinha nem mesmo luvas descartáveis para o atendimento médico.
Foi assim que decidiu reunir alguns
parentes e fundar a Associação
Amigos de Januária (Asajan).
Desde a fundação da Asajan,
em 2004, sete prefeitos de Januária
foram afastados devido a crimes
como nepotismo, desvio de verbas
públicas e improbidade administrativa. “Contamos com a ajuda de
uma rede profissionais da saúde,
professores e empresários. São
pessoas que participam dos conselhos municipais ou trabalham
em órgãos públicos e, por se identificarem com a causa, fornecem
informações e documentos para a
associação”, explica. A Asajan tem
cerca de 30 integrantes.

Em Ribeirão Bonito, município
de 12 mil habitantes no interior de
São Paulo, onde a intenção de alguns ex-moradores em promover o
desenvolvimento do lugar em que
nasceram esbarrou no descaso do
então prefeito, no início da década.
Em meio a várias tentativas de ajuda negadas, surgiram denúncias
de roubo de gasolina e de merenda
escolar. Foi quando o grupo percebeu que o problema não era a falta
de recursos, mas sim o desvio de
verbas públicas. De tanto investigar, descobriram o envolvimento
da prefeitura com uma quadrilha
de roubo de cargas que atuava na
região. “Aparecia uma nota fiscal
de filé mignon e as cozinheiras
contavam que faltava comida nas
escolas. Daí começamos a perceber
que o novelo era muito maior do
que podíamos imaginar”, lembra
Lizete Verillo, psicóloga e atual diretora da Associação dos Amigos
de Ribeirão Bonito (Amarribo).
Três anos e muito esforço depois, em 2002, conseguiram cassar
o prefeito e um vereador. Em 2007,
cassaram mais quatro parlamentares da câmara e, no ano passado,
processaram um prefeito por improbidade administrativa.

Festa
Foi por acaso que Fernando
Fernandes encontrou uma série de
irregularidades em Sabinópolis, no
Vale do Rio Doce - MG. Para organizar a Festa do Rosário, ele reuniu
amigos e levantou os recursos necessários por meio de incentivos
federais. Quando o dinheiro entrou
na conta do município, no entanto,
o prefeito disse que aplicaria os dividendos em atividades que poderiam render mais votos. Fernando,
então, resolveu pedir a cassação do
prefeito. Como a Câmara Municipal
tinha rádio comunitária, a notícia
ganhou as ruas e, claro, as rodas de
conversas da cidade. Desse jeito informal foi que surgiu a Associação
Brasil Legal.
Com dinheiro próprio, a ajuda
de advogados e muita disposição,
Fernando já moveu 15 ações, tornou
um prefeito inelegível e desenvolveu 10 projetos de lei que enviou à
Assembleia Legislativa de Minas
Gerais e ao Congresso Nacional.

Com o passar do tempo
Fabio Biraghi

Houve um tempo em que tudo
tinha tempo. Tinha tempo da manga,
tempo da goiaba, tempo da melancia
(essa era no tempo de finados), tempo da uva, tempo do figo.
Tinha também o tempo da pamonha, quando as pessoas amigas
e familiares reservavam um tempo,
se reuniam e iam fazer pamonha.
Naquele tempo também tinha a
bala de coco, com a criançada o
tempo todo em volta esperando à
hora de ganhar aquele puxa-puxa
que tinha cor de pérola. Isso sem
falar que no tempo de cada fruta,
a gente ficava um bom tempo cuidando de um tacho de cobre na
fogueira, e dali saia goiabada, bananada e até marmelada. Era um
bom tempo aquele. Naquele tempo, até as pessoas tinham tempo.
Dava tempo pra tudo. Dava tempo
de passear com a família, tempo
pra brincar com os filhos, até pros
sobrinhos as pessoas tinham tempo (sei disso porque fui sobrinho e
meus tios tinham tempo pra mim)
e esse convívio com a família, os
amigos, era o tempo todo.
Com o passar do tempo às
coisas se modificaram bastante.
Hoje, aquelas frutas que tinham
tempo certo para produzir, já não
têm mais. Qualquer tempo é tempo. Melancia dá o tempo todo, uva
também. Goiaba então, o tempo
todo a gente vê carriolas cheias de
goiaba pelas esquinas. Acho que essas frutas foram melhoradas. Bem
diferente disso, aconteceu com as
pessoas. Nesse tempo moderno, a
gente não tem mais tempo pra nada.
É só trabalhar pra ganhar dinheiro
e assim mesmo parece que nem dá
tempo, porque a gente fica muito
tempo sem ver a cor dele.

Naquele tempo, também, os
quintais eram todos verdes, cheio
de pés de frutas e as pessoas tinham tempo de cuidar deles e
as cidades cheiravam fruta, cada
uma no seu tempo. E tinha um
tempo que juntava o cheiro da
jabuticaba com o cheiro da goiaba, com o cheiro da manga e com
tantos outros cheiros gostosos.
Já ia me esquecendo, tinha
também o cheiro do fogão de lenha, mas esse era o tempo todo.
Eu não sei que nome tem essa
mistura de tantos cheiros, mas
bem se podia dizer que naquele
tempo havia cheiro de felicidade.
Se algumas frutas, com o decorrer do tempo foram melhoradas,
acho que com outras não aconteceu
à mesma coisa. Murici continua
tendo tempo, gabiroba continua
tendo tempo, seriguela continua
tendo tempo, uvaia também tem
tempo, pitanga tem tempo, abiu
tem tempo, marmelo tem tempo.
O homem é bem esquisito
mesmo, não tem mais tempo, mas
não foi melhorado.
É e tinha o melhor de todos os
tempos o tempo do advento. Nesse
tempo, que é o da espera, da preparação, a molecada ficava sem tempo
pra nada, todo mundo de férias e a
vida era só brincar. Todo mundo
pra rua e a gente só reaparecia em
casa quando escurecia. E a gente
passava o tempo imaginando que
presente que o Papai Noel iria trazer. Naquele tempo a gente levava
a coisa a sério e esse negócio de
respeitar os mais velhos, não atravessar conversa de adulto, não fazer
malcriacão e outras tantas que nos
tempos de hoje acabaram virando
bobagem, naquele tempo não eram
não e o Papai Noel sabia de tudo.
Mas quando chegava de noiti-

nha que a gente ia pra casa, aí sim
tinha o tempo da preparação.
As caixinhas com os enfeites
de Natal dos anos passados, iam
aparecendo devagarzinho, um
pouquinho por dia e a família
juntinha reservava aquele tempo
para ir montando a arvore de natal, o presépio. Quem tinha mais
montava mais, quem tinha menos
montava menos. Mas todas eram
as mais lindas do mundo. E nesse
tempo de preparar os enfeites é que
realmente acontecia a preparação.
Naquelas conversas em volta da
árvore à gente ouvia tantos casos,
tantas estórias que iam formando o
nosso caráter e era como se agente
fosse esses brinquedinhos de corda, que já nem existem mais, iam
contando estória e dando corda, falando do Papai Noel e dando corda
e dentro da gente aquele carretelzinho de mola chegava quase querer
explodir, mas aí, chegava um novo
tempo, chegava o NATAL.
Geralmente as famílias se reuniam na casa de um dos parentes,
quase sempre na casa da vó.
Pois é, e nesse tempo em que o
convívio com a família já era grande, pelo tempo do natal aumentava
mais ainda.
Pra nós crianças o convidado
mais esperado era o Papai Noel
e, de certa forma era pros adultos também pra ver que reação
era a nossa diante daquilo que
ganhávamos. Vocês podem até
não acreditar, mas naquele tempo
Papai Noel realmente existia, a
gente sentia o cheiro dele, ouvia
os sinos. Bom, com certeza, ainda
tem bastante coisa parecida hoje
em dia, mas tem uma diferença
fundamental. Naquele tempo o
Aniversariante estava sempre presente e era o motivo da festa.

Com a proximidade das eleições
eles reaparecem
De acordo com dados Tribunal
Superior Eleitoral, em 2006 o eleitorado de Jaboticabal era de 49.302 eleitores, dos quais 39.754 compareceram
as urnas e votaram em 389 candidatos
a deputados estaduais, dos quais 67
foram eleitos, mas que após as eleições desapareceram. Devem retornar
em breve, afinal de contas teremos
eleições em outubro de 2010. Alguns
eleitos alcançaram boa quantidade de

votos, e mesmo assim não retornaram
para um cafezinho com seus correligionários. Muitos que não foram eleitos
também alcançaram bons resultados nas
urnas, e certamente ano que vem (2010)
aqui estarão para prometerem mundos e
fundos. Eleitos ou não, a exemplo dos
felizardos em 2006, desaparecerão.
Confira abaixo a lista de alguns ilustres desconhecidos que os votos dos
jaboticabalenses ajudaram a eleger.

UF (SÃO PAULO) - Município (JABOTICABAL) - Cargo (DEPUTADO ESTADUAL)
1389 de 389 - Última atualização em: 02/12/2009 - Dados sujeitos a alteração
Eleitorado: 49.302 / Comparecimento: 39.754
No

Candidato

13222

ADRIANO DIOGO

20600

AHMAD SAID MOURAD

13121

ANA LÚCIA LIPPAUS PERUGINI

45400

ANALICE FERNANDES

25005

ANDRE BEZERRA RIBEIRO SOARES

45445

ANTONIO CARLOS DA SILVA

14140

ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO

Partido

Votos Nominais

PT

1

PSC

39

PT

1

PSDB

1

PFL

426

PSDB

8

PTB

195

11111

ANTONIO SALIM CURIATI

PP

22

13310

APARECIDO SÉRIO DA SILVA

PT

4

45200

CELIA CAMARGO LEAO EDELMUTH

PSDB

4

45555

CELSO ANTONIO GIGLIO

PSDB

4

25000

DARCY DA SILVA VERA – atual prefeita de Ribeirão.

PFL

1.191

25118

EDMIR JOSÉ ABI CHEDID

PFL

1

14235

EDSON FERRARINI

PTB

26

15018

EDSON TOMAZINI

PMDB

1
13

13114

ENIO FRANCISCO TATTO

PT

25199

ESTEVAM GALVÃO DE OLIVEIRA

PFL

4

45700

FERNANDO CAPEZ

PSDB

47

43033

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI

12111

GERALDO ANTONIO VINHOLI

22580

GILMACI DOS SANTOS BARBOSA

12312

HAIFA ALI ABDUL RAHIM MADI

PDT

1

25456

JOÃO BARBOSA DE CARVALHO

PFL

629

45133

JOÃO CARLOS CARAMEZ

25123

JOÃO MELLÃO NETO

PV

11

PDT

2.377

PL

1

PSDB

2

PFL

121

40000

JONAS DONIZETTE FERREIRA

PSB

4

15113

JORGE LUIS CARUSO

PMDB

1

45545

JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ

PSDB

229

25012

JOSÉ ANTONIO BRUNO

45678

PFL

7

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RAMOS

PSDB

12

45151

JOSE CARLOS VAZ DE LIMA

PSDB

665

12133

JOSE DOMINGOS BITTENCOURT

13123

JOSÉ PRADO DE ANDRADE

45444

JOSE RICARDO FRANCO MONTORO

23456

LUIZ CARLOS GONDIM TEIXEIRA

15000

PDT

18

PT

54

PSDB

37

PPS

32

LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI

PMDB

267

45780

MARCOS ANTONIO ZERBINI

PSDB

1

13131

MARCOS LOPES MARTINS

PT

11

PSDB

1

PT

1

45114

MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY

13731

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI

45125

MAURO BRAGATO

11188

MOZART ABAETE PERUIBE RUSSOMANNO

45680

ORLANDO MORANDO JUNIOR

22222

OTONIEL CARLOS DE LIMA

56300

PATRICIA FREITAS LIMA

45633
45100
12345

RAFAEL ANTONIO DA SILVA

43096

REINALDO DE SOUZA ALGUZ

PSDB

1

PP

58

PSDB

6

PL

5

PRONA

76

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

PSDB

104

PEDRO TOBIAS

PSDB

8

PDT

1.481

PV

33

45156

ROBERTO CARVALHO ENGLER PINTO

13400

ROBERTO FELÍCIO

23623

ROBERTO TURCHI DE MORAIS

PPS

2

14138

ROBERVAL CONTE LOPES LIMA

PTB

18

45198

RODOLFO JOSÉ DA COSTA E SILVA JÚNIOR

25100

RODRIGO GARCIA

PSDB

210

PT

335

PSDB

1

PFL

17

PDT

3

12123

ROGERIO NOGUEIRA LOPES CRUZ

45160

ROQUE BARBIERE

PSDB

9

45245

SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR

PSDB

16

43002

SERGIO OLÍMPIO GOMES

45240

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

13134

SIMÃO PEDRO CHIOVETTI

15157

UEBE REZECK

40211

VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR

43124

VANESSA DORATIOTO DAMO

40789

VINÍCIUS ALMEIDA CAMARINHA

PSB

3

23333

VITOR SAPIENZA

PPS

69

14747

WALDIR AGNELLO

PTB

499

PV

145

PSDB

8

PT

2

PMDB

248

PSB

97

PV

3
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Oswaldo Leme

Jaboticabal vive hoje, segundo
informações veiculadas em rádio,
uma fase de pré-epidemia de dengue, doença que pode em alguns
casos ser fatal. A administração
pública tem feito a sua parte, exterminando os focos de criatório do
mosquito transmissor quando tem
conhecimento de sua existência,
com muita eficiência. Por muitos
anos a população jaboticabalense
se acostumou em usufruir das benesses públicas através do comportamento populista de seus governantes, e dessa forma aguardando
e exigindo que o poder público
seja capaz de realizar milagres.
Já passa da hora de cada um
agir individualmente e procurar
se defender dos mosquitos que
eventualmente escapem do controle. Sabe-se que os mosquitos têm o hábito de fazer a
picada em níveis de altura
muito baixa, picando
p r e f e r e n c i a l m e nt e
abaixo do joelho.
Aí é que entra no

assunto a calça comprida; apesar
de em nosso clima ser desconfortável seu uso constante, devemos
pensar sobre sua utilização como
complemento às ações do poder
público, evitando a picada do mosquito. Os “Shortes” e “Bermudas”
são considerados roupas bonitas
e estão sempre na moda, mas nos
expõem ao perigo do contágio da
Dengue; lembrando sempre que o
mosquito ataca preferencialmente
durante o dia. Não acho prudente
acreditar que o poder público tenha
capacidade, de sozinho diminuir a
possibilidade de termos uma epidemia da dengue em nossa cidade.
Eu já aderi, faça a sua parte e
se previna vestindo sempre calças
compridas.

Vitório De Simoni no
PMDB Estadual
O presidente do Diretório
Municipal do PMDB de Jaboticabal,
Vitório De Simoni, foi nomeado
membro do Diretório Estadual do
PMDB de São Paulo.
Vitório foi nomeado para
ocupar o cargo de membro do
Diretório Estadual, juntamente
com dez prefeitos do interior de
São Paulo, que se destacaram em
ações político-partidárias, que
contribuem para o engrandecimento do partido.
O presidente do PMDB local,
além de agradecer o Presidente do
PMDB Estadual, o ex-governador

Orestes Quércia, destacou que sua
integração no mais representativo
diretório estadual do país, será
uma garantia de que, sua convivência com outros correligionários
do Estado, permitirá o seu aprimoramento político, aumentando,
sobremaneira, a influência de
Jaboticabal no âmbito regional.
Vitório, concluiu, afirmando
que “O novo desafio que enfrentaremos, terá por meta, também,
a busca constante de benefícios e bem estar da população
Jaboticabalense”.

Ausência
O vereador
Mauro Cenço
(PPS), presi-

O ministro da Justiça Tarso
Genro, disse que pretende aumentar o piso salarial dos policiais

militares e civis de todo Brasil para
R$ 3.200, conforme publicação do
Jornal “Folha de S.Paulo” – sucur-

dente da Câmara de Jaboticabal,
que esteve recentemente na
Assembléia Legislativa juntamente com Carmo Leonildo visitando
Vaz de Lima, não estava no encontro do prefeito com o deputado.
Será que não foi convidado? Outro
vereador ausente era Dr. Aloísio
(PMDB), que como todos sabem,
foi o autor do Projeto Legislativo
que deu o titulo de cidadão jaboticabalense a Vaz de Lima.
Hori e Dep. Est
Vaz de Lima.

sal do Rio de Janeiro. Leia abaixo a
integra da matéria.

Ministro da Justiça diz que pretende investir R$
900 mi em 2010 para complementar salário de
agentes do RJ e atingir valor proposto
Adicional será oferecido a todos os Estados onde o piso é menor, mas
governador deve se comprometer a incorporar o valor até 2016
O ministro Tarso Genro (Justiça)
defendeu a adoção de um piso
salarial nacional de R$ 3.200 para
policiais. Ele afirmou que sua pasta
pretende investir R$ 900 milhões no
ano que vem para complementar o
salário de agentes do Estado do Rio
e atingir o valor proposto.
De acordo com o ministro, o adicional será oferecido a todos os Estados
onde o piso salarial é mais baixo.
Para receber a verba, o governador interessado deve enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa
comprometendo-se a incorporar o valor ao salário
até 2016
Tarso afirmou
que está tentando

a inclusão da verba para o Rio de
Janeiro na comissão na Câmara
dos Deputados que discute o orçamento do ano que vem.
“Mesmo que não se consiga
alocar todo o recurso, abrindo a
janela já fica a possibilidade de suplementação orçamentária quando
necessário”, disse o ministro em
evento na Cidade de Deus, favela
da zona oeste do Rio.
O piso salarial no Rio é hoje de
R$ 918 na Polícia Militar e cerca de
R$ 1.500 na Polícia Civil. No Estado
de São Paulo, o salário inicial da
PM é de cerca de R$ 1.600.
No caso dos policiais civis, o
valor é de aproximadamente
de R$ 2.180.

Verba do Pronasci
Ministro da Justiça
Tarso Genro.

O Pronasci (Programa
Nacional de Segurança com
Cidadania), principal projeto
do Ministério da Justiça na área
da segurança pública, já distribui R$ 400 a cada policial que participa de cursos oferecidos. O projeto sofre crítica por se
basear principalmente
na suplementação salarial de policiais -75%
do gasto do programa
tem essa finalidade. O
seu orçamento é de

Nota de repúdio

Deputado Vaz de Lima
visita Jaboticabal
O deputado estadual Vaz de
Lima (PSDB) visitou Jaboticabal
segunda-feira, 21/12. Em entrevista ao Jornal Fonte o parlamentar
falou do seu bom relacionamento
com o prefeito José Carlos Hori
(PPS), e também lembrou que conseguiu junto ao governo do Estado
liberação de verba para restauração
da Escola Coronel Vaz, e outras
obras importantes para
o Município.

Salários de policiais militares e
civis poderão ser de R$ 3.200

Foto: Ricardo Stuckert/PR

A dengue e a calça comprida

Há tempos venho sendo alvo
de críticas e ofensas do pseudo
“jornalista”, José Valter Silva. A sua
fala em programa de rádio, costumeiramente busca o ordinário
objetivo de submeter-me a um julgamento perigosamente negativo
da opinião pública da cidade de
Taiaçu. Não bastassem as inverdades do novo anarquista da cidade,
Valter Silva conta com a hospedagem do radialista Carlos Alberto
de Alencar que, de maneira irresponsável, irracional, leviana, cínica e desrespeitosa, procura sempre
adicionar uma dose de alarmismo
no seio de uma comunidade, da
qual, ele não participa, não convive
e não se interessa.
Já Valter Silva, o “suposto”
dono do jornal Folha de Tayasu,
absurdamente vem escrevendo
matérias a meu respeito, das quais
desconhece por completo, tendo
em vista seu despreparo, impostura e déficit moral. As lamentáveis
matérias jornalísticas, se assim podemos dizer, são totalmente enganosas e descompromissadas com a
ética, provavelmente, devido a perceptível ignorância do nobre cida-

dão, sem falar na grafia totalmente
desconexa, ofendendo até mesmo
a língua portuguesa. É como se,
absurdamente,
comparássemos
o jornal “A Folha de São Paulo” a
jornalecos sensacionalistas, descompromissados com o interesse
público, com a qualidade de informação, e tão somente preocupado
em defender interesses escusos em
troca de alguns tostões.
Noto que utilizando-se deste
meio de comunicação, o pseudo
“jornalista” Valter Silva, possui
um único interesse, qual seja,
manchar minha honra, ofenderme publicamente e confundir a
opinião pública.
Aliás, as alusões proferidas
pela dupla Valter e Alencar, durante os programas radialísticos, em
que pese o brilhantismo de pensamentos absolutamente sem instrução, não conseguem esconder
o sentimento de aborrecimento
pela diferença política insuperável,
talvez por não receberem as generosidades, vantagens contratuais e
até caraminguás sociais que sempre buscaram em prefeituras, para
si próprio ou outrem.

pouco mais de R$ 1 bilhão.
“Essa [o aumento salarial] é a
condição fundamental para que o
Pronasci dê certo. Ele exige uma postura do policial que não é essa que
está aí. Esses policiais do Pronasci
devem estar preparados por cursos
de formação”, disse o ministro.
“[Os R$ 400] Não são suficientes, apenas melhoram. O salário do
policial continua sendo altamente
precário”, acrescentou.

Campanha
Policiais militares fazem campanha pela aprovação de uma proposta
de emenda constitucional (PEC
300/2008) que institui como piso
nacional para PMs e bombeiros militares os salários do Distrito Federal
(pouco mais de R$ 4.000, o melhor
do país). A proposta de Tarso inclui
também os policiais civis.
“Um país que vai continuar
pagando o Bolsa Família, que vai
crescer 6% no ano que vem, se não
investir pesadamente em segurança
pública, terá um desenvolvimento
incompleto e discriminatório. Não
vai abranger o bem-estar da população de média e baixa renda que
está submetida hoje a condições de
agressões muito grandes aos seus
direitos, como ocorre em determinadas áreas do Rio de Janeiro”,
disse o ministro da Justiça”.
Como Vereador em 5 mandatos, minha competência e
profissionalismo qualificam-me a
auto-suficiência, e meu dinheiro
é fruto de trabalho honesto. Não
sirvo ao fisiologismo, a pilhagem
ou a sacanagem política. Pactuo
sim, com a moral, a integridade, a
responsabilidade, a seriedade com
nossos munícipes, amigos e pessoas de bem.
Para
eleger-me
Vereador
Presidente da Câmara Municipal,
nunca me servi do famigerado palco das falcatruas políticas, das condenáveis manobras demagógicas ou
de qualquer exposição midiática.
Causa-me desconforto o relatar
desses acontecimentos, mas por
obrigação e respeito à população,
levo ao conhecimento de todos,
que diante das alusões depreciativas contra a Casa Legislativa do
Município de Taiaçu e seus membros, providências já foram tomadas contra os autores dos fatos.
Ao mesmo tempo em que
apresento meu desagravo, manifesto veemente repúdio às bravatas
e fanfarrices destes cidadãos.
Joaquim Roberto RodriguesPresidente
da Câmara Municipal
de Taiaçu
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A Torre da discórdia
Moradores do Bairro Santa
Luzia procuraram a redação
do Jornal Fonte para reclamar
da construção de uma torre de
captação de sinal para telefonia
móvel (celular).
“Há cerca de um ano, quando
se iniciou a construção dessa torre,
travamos uma “guerra” para evitála. Fizemos um abaixo assinado
com mais de 600 assinaturas, entregue as autoridades municipais
e as operadoras, proprietárias da
torre, além de contratarmos um
advogado, mas nada adiantou. Essa
torre está causando rachaduras no
nosso muro, sofreu um incêndio,
chegando inclusive a ficar vermelhinha. Chamamos os bombeiros,
e fomos colocados todos para fora
de casa, porque havia o perigo de
ela desabar. Quando voltaram a
trabalhar na reconstrução, registramos um Boletim de Ocorrência,
e conversamos com o secretário
de planejamento da Prefeitura Dé
Berchielli, que disse que estava
tudo certo com a obra, e que como

Acima, obras já em fase avançada do distrito industrial, que já conta com vias e iluminação.
Abaixo, placa do Governo Estadual que especifica o valor da obra de iluminação. Ao lado,
Ezequiel Rodrigues da Fonseca, que briga na justiça contra a prefeitura, que segundo ele
confiscou ilegalmente terras de sua propriedade por usocapião.

Distrito Industrial de
Jaboticabal enfrenta
ações na Justiça
Localizado
na
Rodovia
Brigadeiro F aria Lima (SP 326), entre dois trevos de acesso à Jaboticabal
(trevos da Rua Comendador João
Maricato e de Monte Alto), o novo
distrito industrial de Jaboticabal
já conta com iluminação, guias e
sarjetas. A instalação da rede de
abastecimento de água está sendo
licitada e, em breve, será realizada
a pavimentação asfáltica, segundo
informações da Prefeitura.
O terreno de 10 alqueires foi
desapropriado pela Prefeitura, mas
os proprietários não concordaram
com o preço de cerca de R$ 100 mil
pago por alqueire e ingressaram
com ação na justiça reivindicando
o valor de R$ 130 mil por alqueire.
Há ainda uma ação de usucapião (a
aquisição da propriedade em decorrência do lapso temporal, que de
acordo com casos previstos na lei,
varia de 5 até 15 anos), impetrada
por Elcião Rodrigues da Fonseca,
em nome do seu pai Ezequiel
Rodrigues da Fonseca, que alega ser
o proprietário de aproximadamente
um alqueire que faz parte dos 10
desapropriados. “Ocupei essa área
há mais de 20 anos. Jamais alguém
reclamou a propriedade dessa terra.
Tanto é verdade que a área é minha,
que a Prefeitura resolveu não fazer
guias e sarjetas nesse trecho”, disse
Ezequiel. O processo tramita no TJ
(Tribunal de Justiça) de São Paulo,
sob o nº 499.260.4/6-00, com o relator desembargador Piva Rodrigues.

Entenda o caso
No dia 12 de agosto de 2008,
Ezequiel registrou o Boletim de

Ocorrência nº 1374/08, alegando
que no dia anterior o procurador
da Prefeitura Dr. Elias esteve em
sua casa alertando-o que teria que
retirar os animais do local, e que se
não o fizesse, a Prefeitura o faria.
Ezequiel teria alegado que só retiraria os animais do local após a
justiça decidir, mas no mesmo dia
uma testemunha teria visto funcionários da Prefeitura cortarem a
cerca e dali retirarem os animais.

Outro lado
Leia abaixo trechos das entrevistas concedidas ao Jornal Fonte
pelo procurador do Município Elias
de Souza Bahia, e do secretário de
planejamento, Dé Berchielli.
Jornal Fonte – Além dos proprietários da terra reclamarem
judicialmente que a Prefeitura
pagou um preço abaixo do mercado, existe também outro processo
de usucapião. Afinal, esse Distrito
Industrial sai ou não sai?
Elias de Souza Bahia – O
Distrito Industrial é uma realidade, nós temos a emissão na posse,
que foi emitida pelo juiz de direito
da Comarca. Existem as Ações
Judiciais de desapropriação, que
os antigos proprietários discutem
a questão de valor.
JFonte – E no caso do
Ezequiel?
Bahia – No caso do Ezequiel,
ele questiona a titularidade da propriedade, argumentando que a utiliza há alguns anos (20 anos g.n.).
A questão do tempo é a justiça que
vai dizer, ele (Ezequiel) tem que fazer prova dentro do processo. Ele

(Ezequiel) discute que a terra não
pertenceria aos Guidelli, mas sim
a ele, mas ele não tem nenhum tíitulo que comprove a propriedade.
No processo quem consta como
proprietários é a família Guidelli.
JFonte – Existe alguma empresa inscrita para se instalar no
Distrito Industrial?
Bahia – São inúmeros processos de pedidos de empresas interessadas.
JFonte – Quantas empresas
estão inscritas para se instalarem
no Distrito Industrial?
Dé Berchielli – 150.
JFonte – Toda documentação
está certa?
Dé Berchielli – Não. Fizeram o
pedido. Agora estamos telefonando pessoalmente para todas as empresas, que estão indo a Prefeitura,
retirando um CD, e vão preencher
o CD, imprimir o CD e entrega-lo
até 30 de dezembro na secretaria
do planejamento.
JFonte – Muita coisa foi feita
no Distrito como: Iluminação,
guias e sarjetas, e o matagal está
tomando conta do local. O que o
senhor acha disso?
Dé Berchielli – Não acho nada.
A Prefeitura está trabalhando lá
fazendo a obra de infra-estrutura,
licitou o serviço de água, o matagal é porque está chovendo e a
Prefeitura está limpando sempre.
Não tem negócio de matagal, chove tem que limpar a cidade, é um
processo natural. O importante é
nós atendermos as empresas, esse
é o objetivo do Distrito Industrial.
JFonte – E o caso do Ezequiel,
o senhor sabe alguma coisa?
Dé Berchielli – Quem discute
isso é o jurídico, não é o secretário
de planejamento. A Prefeitura não
tem nada com o senhor Ezequiel.
O Distrito Industrial, ou Parque
Industrial, recebeu o nome de José
Aparecido Tomé. Não custa nada
esperar e ver para crer.

No sentido horário: Rita de Cássia
Homem Rodrigues, cuja casa faz divisa
com a torre. O fortificado muro da
torre. Torre, após conturbado processo
de instalação. Uma lei que vem sendo
estudada poderá impedir a instalação de
torres como está em zonas residênciais.

a Prefeitura e os vereadores autorizaram a construção, nada poderia
ser feito. Os moradores não foram
consultados, e quando conversamos com a ANATEL (Agência
Nacional de Telecomunicações),
eles disseram que aqui era um
“bairrinho” e fariam o que quisessem. No lugar onde está, havia
uma paineira centenária.”, disse a
moradora Rita de Cássia Homem
Rodrigues, que reside na casa ao
lado da torre.

O perigo
Um deputado Sergipano, em
entrevista a um jornal do Município
de São Cristóvão, quando perguntado pelo repórter a respeito do
que a Assembléia estava fazendo
para tentar resolver o problema da
torre de celular que poderia estar
causando câncer em moradores
das proximidades de um bairro em
Simão Dias, respondeu: “Fomos
procurados por representantes de
uma comunidade situada nas proximidades de uma torre de telefonia onde tem causado perplexidade a grande incidência de casos de
câncer em moradores. Realizamos
uma pesquisa aprofundada sobre
o problema e constatamos a existência de estudos que apontam
para os riscos da instalação dessas
antenas nas proximidades de áreas
habitadas. Levamos o problema
para o Poder Legislativo e apresentamos um projeto de lei que estabelecendo uma distância mínima
adequada e dando um prazo para
que as já existentes sejam remanejadas. Entendemos que foi para
isso que o povo nos elegeu, ou seja,
para atuar na defesa da cidadania.
O projeto está tramitando nas
comissões e estamos trabalhando
para que seja feito um estudo da
situação da saúde dos moradores o
mais rápido possível”.

Jornal Fonte

Jaboticabal, 30 de Dezembro de 2009

Moradores de Taiúva reclamam
de falta de calçada
Os pedestres que caminham
pela Avenida da Saudade,em
Taiúva, são obrigados a disputarem
espaço com os veículos no asfalto,
correndo o risco de serem atropelados. O lado direito da calçada
não existe, e já faz muito tempo.
“Quando chove vira um lamaçal, e
sem chuva também é praticamente
impossível andar por ali, por causa
da buraqueira. Esse tipo de cartão
postal ninguém quer ter em sua

cidade, mas parece que nossas
autoridades não enxergam isso.
Esperávamos que antes do natal a
calçada fosse feita, seria um bom
presente para todos nós moradores,
e especialmente para quem mora na
vizinhança. Mas infelizmente não
aconteceu, e teremos que conviver,
por muito tempo com esse estado de
abandono.” disse um dos moradores
ouvidos pelo Jornal Fonte, a maioria
apresentando a mesma opinião.
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Câmara de Taiaçú
terá primeira mulher
presidente da sua história
A vereadora Sonia Campos
(PTB), que exerce seu primeiro
mandato, foi eleita presidente da
Câmara Municipal de Taiaçú por
unanimidade. Sonia, que é bacharel em direito, é a primeira mulher
a exercer a presidência da Casa.

No detalhe, vereadores de
Taiaçú. Ao lado, Sonia Campos,
primeira mulher a exercer a
presidência da Casa.

Passa a compor a mesa diretora
com Joaquinzinho (PTB), vicepresidente, Adriano Vilar (PV), 1º
secretário e com Rubens de Paula
(PTB), 2º secretário. A posse dos
eleitos ocorrerá em 1º de janeiro
de 2010.

Taiaçú realiza curso de
manutenção e operação de
colhedeira

Câmara de Monte Alto aprova projeto que
concede parcelamento em dívida ativa

Com o apoio da Prefeitura
Municipal e da Câmara Municipal
de Taiaçú, foi realizado no período de 07 à 19/12, o curso
de Manutenção e Operação de
Colhedeira de Cana-de-Açúcar.
Objetivo do curso foi preparar futuros operadores de máquinas que substituirão a mão-

Ronaldo Maguetas

de-obra no serviço de cortes de
cana-de-açúcar em usinas do
País e na região.
O Curso, com carga horária
de 54 horas, foi ministrado pela
Firma MG – Treinamentos de
Catanduva, e todos os 50 participantes receberam certificados.

José Rami , um homem para ser
reverenciado
Clóvis Roberto Capalbo

Quem conheceu José Rami,
mais conhecido como Pepito, reconhece que o seu nome deve ser
reverenciado, ainda que desconheçam os benefícios que ele prestou
para nossa coletividade.
Fez os estudos primário e ginasial em nossas escolas e desde
cedo já ajudava seu pai, sr. Ramon
Rami, com o Atelier de fotografia
da família, montado na Rua Rui
Barbosa, onde juntos fotografaram
gerações de pessoas, e cujo legado
muito ajuda o resgate histórico de
nossa cidade, especialmente nas
memórias fotográficas.
O seu estabelecimento comercial, além da parte dos negócios,
tornou-se um centro de reuniões
de políticos e pessoas influentes,
que costumeiramente discutiam
assuntos sobre nossa cidade, enfim,
um local onde amigos se reuniam.
Paralelamente, entendia de
eletrônica e foi importante nas
transmissões esportivas da nossa
P.R.G.4., que fez história acompanhando o nosso glorioso Jaboticabal
Atlético nas disputas oficiais, onde
tive a oportunidade de viajar com a
equipe esportiva, juntamente com
Fortunato Frascá, Aldo Senem,
Wilson Machado e por vezes com
o diretor da rádio sr. Jayme Bueno.
Nesta época, eu desempenhava as
funções de diretor do Atlético, mas

dificilmente seguia com a delegação, que viajava com até um dia de
antecedência. Nessas viagens (que
não foram poucas), passei a ser
admirador de Pepito, que sempre
mostrava dedicação pelo trabalho e
grande responsabilidade.
Admirador da boa música e um
colecionador de discos, mostrava
uma cultura centrada e conhecia
como poucos os jaboticabalenses de
longa data, por vezes identificando
pessoas de pocas passadas. Jamais
deixou de colaborar quando solicitado e tinha outra qualidade: não
era materialista. Essa qualificação
eu sempre escutava do Dr. Renato
Bruno, que tinha apreço e estima
pelo Pepito e sr. Ramon.
Um estudo mais profundo e
com vontade de nossos dirigentes
políticos, devem referendar uma
significativa homenagem, pois méritos Pepito tem de sobra, não apenas
como fotógrafo, mas acima de tudo
como um prestador de serviços para
nossa coletividade e testemunha
ocular de grandes momentos em
eventos sociais passados.
Só temos a lamentar que os mais
novos não puderam conviver com
Pepito. Posso afirmar que será difícil
substituir com a mesma qualidade
tal profissional, já que cada vez mais
vamos perdendo as qualificações
criadas pela geração de ouro e com
isso a nossa história, que também
vai perdendo seu valor.

O Plenário da Câmara
Municipal aprovou, por unanimidade, na 5ª sessão extraordinária,
realizada segunda-feira, 21 de
dezembro, às 9 horas, o Projeto de
Lei Complementar nº 15/2009, de
autoria do Poder Executivo, que
altera o artigo 3º, da Lei nº 2.407,
de 23 de outubro de 2006, que concede benefícios de parcelamento
de débitos inscritos em dívida
ativa, tributária e não tributária,
nas condições que especifica e dá
outras providências.
Com a alteração no artigo 3º,
os contribuintes passam a ter uma
segunda oportunidade para cumprirem seus acordos com o Poder
Executivo que, eventualmente, não
foram cumpridos por motivo de
força maior, devidamente justificado. Dessa forma, os contribuintes
evitam passar pelos transtornos da
execução fiscal. Os contribuintes
que ainda não requereram seus pedidos, com a aprovação do Projeto
de Lei Complementar nº 15/2009,

podem procurar o departamento
competente da Prefeitura e fazer a
solicitação.
A aprovação do Projeto vai
beneficiar os contribuintes de
uma forma geral, principalmente, os de baixa renda, sejam eles
funcionários da iniciativa privada
ou do poder público, pois muitos
poderão utilizar o 13º salário e
férias para quitarem suas dívidas.
Ao longo deste ano, os vereadores
foram procurados por diversos
munícipes que reivindicaram uma
segunda oportunidade para quitarem suas dívidas com o Poder
Executivo.
O vereador José de Oliveira no

dia 17 de agosto deste ano, durante
a 23ª sessão ordinária, apresentou
ao plenário da Casa a Indicação
nº 494/2009, que foi subscrita por
todos os vereadores e aprovada por
unanimidade, onde solicitou a prefeita municipal um projeto sobre
parcelamento de débitos dos contribuintes dos tributos gerais municipais, dívidas reais (sem juros),
onde até R$ 1 mil, fosse parcelado
em 12 meses, de R$ 1.001 a R$ 5
mil, fosse parcelado em 24 meses,
de R$ 5.001 a R$ 10 mil, fosse
parcelado em 48 meses e, acima de
R$ 10 mil, fosse parcelado em 100
meses, de acordo com a Lei, com
juros de 12% ao ano.

Acessa São
Paulo

Foi inaugurado oficialmente
no dia 17/12, em Taiaçú e Pirangi,
o projeto “Acessa São Paulo”,
do governo do Estado em parceria com as Prefeituras desses
Municípios.
Acessa São Paulo é o programa
de inclusão digital do Governo
do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Gestão
Pública, com gestão da PRODESP
(Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo) Diretoria de Serviços ao Cidadão.
Instituído em julho de 2000, o
Programa Acessa São Paulo oferece para a população do Estado o
acesso às novas tecnologias da informação e comunicação (TIC’s),
em especial à internet, contribuindo para o desenvolvimento social,
cultural, intelectual e econômico
dos cidadãos paulistas.

Mais centros “Acessa São Paulo” abertos
na região. Ao lado, inauguração da
unidade de Pirangi. Abaixo, inauguração
da unidade de Taiaçu. Ambas começaram
a funcionar no dia 17/12.
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CVV – Natal no Plantão
José Fernando Stigliano Voluntário do CVV

Era um Plantão das 18 horas de
um Dia de Natal.
Um jovem de aproximadamente 25 anos se apresenta. Não é a
primeira vez que ele vem ao nosso
Plantão, mas já fazia alguns meses
que não retornava.
- Olá Carlos, que bom revê-lo!
Tentei iniciar o diálogo, pois
ele não falara nada ao chegar.
Continuava em silêncio, com aspecto abatido. Com um gesto, mostreilhe a cadeira na nossa pequena sala.
Movimentou-se de modo largado.
Exalava um cheiro fortíssimo de
álcool, e continuava calado.
-Você parece não estar nada
bem, não é? (Tentei novamente).
Respondeu, aumentando ainda
mais o cheiro de álcool no ar:
-É... Não estou nada bem e por
isso vim aqui. Mas não vim para
conversar... vim me despedir.
- Você parece muito triste...
- Sim, eu estou um trapo, mas
isso não tem importância agora. Eu
vou viajar para bem longe e lá eu vou
resolver os meus problemas... Vou
acabar comigo e ninguém da minha
família vai saber... Vão ficar sempre
achando que eu viajei e não dei mais
notícias, assim eles não sofrerão...
Falava continuamente, sem se
dar tempo, como se tivesse muita
pressa, apesar de soar reticente.
Dava para sentir toda sua tensão
emocional. Por fim disse:
- Assim eles não sofrerão por
mim
E fez silêncio.
- Pelo que eu entendi você
apesar de estar revoltado com
alguma coisa, ainda sente amor
por sua família e quer poupá-la do
sofrimento de saber que o perdeu.
É assim?
- Sim, mais ou menos. Eles não
merecem isso. Eu nem sei exatamente o que eu quero fazer... Mas
acho que o único jeito é morrer.
Silencia por instantes, cabisbaixo e de repente levanta a cabeça, me encara pela primeira vez e

pergunta:
-Você acredita em vida espiritual? Acha que estas coisas existem
mesmo?
- Não sei se entendi bem. Você
quer morrer, se matar, mas teme
que existindo vida espiritual você
continue vivo, é isso?
- Sim, é isso. Eu fui espírita,
sabe? Fui, não sou mais... Mas não
consigo deixar de acreditar em
tudo que aprendi. Agora eu quero
morrer, acabar comigo, mas tenho
medo que tudo seja verdade. Já
pensou?
- Isso lhe deixa muito confuso não é?
- Demais! Eu penso muito nisso tudo! Mas sabe por que eu vim
aqui hoje?
- Você falou que para despedir-se.
- É, falei, mas sabe, eu não fui
a nenhum lugar me despedir, só
aqui. Aqui eu tinha que vir... Aqui
ninguém me trata como se eu fosse
um bêbado... Você está sentindo
cheiro de bebida, não está?
- Sim, estou.
- Pois é, mas mesmo assim esta
conversando comigo, me deixa falar o que eu penso. Por isso é que
eu disse a mim mesmo: vai ser o
único lugar que eu vou para me
despedir. Para conversar eu tenho
que tomar umas três (fazia o gesto
característico para demonstrar
uma dose de bebida), mas quando
as pessoas sentem o cheiro da bebida não me dão atenção, porque
acham que estou bêbado, mas eu
não sou um bêbado, eu só tomo
umas para criar coragem. Aqui não,
vocês me consideraram gente. Por
isso só vou me despedir de vocês.
Levantou-se rapidamente e antes que algo pudesse ser dito falou:
- Quando eu decidir o que fazer vocês serão os únicos de quem
vou me despedir. Até logo!”
Mas percebi bem o sentido da
frase, já diferente do início de nosso diálogo: “Quando eu decidir o
que fazer”. Já havia a esperança de
uma nova vida recomeçando.

Antônio Rodrigues Caldeira

de dezembro

Muita paz, saúde,
felicidades e
muitos anos de
vida. Parabéns!!

Dr. Luiz Augusto Stesse

Caldeira, Marta, Regiane e seu filho Moisés e o Padre Rogério
Marcio
Roberto
Berchielli
(Frango)

Dr.
Fernando
Pontes
Gestal

Dr. Nereu Rodolfo Krieger
da Costa

Jaboticabalenses dão show
em campeonato de
Equitação
A última etapa do Campeonato
Regional Norte, foi realizada na
cidade de Colina no dia 05/12/09,
e contou com 250 inscritos de hípicas da região de São José do Rio
Preto, Ribeirão Preto, Franca, entre
outras. No total foram dez etapas.
Cavaleiros e Amazonas jabotica-

É tempo de esperança e de
fé naquele que é o único
caminho para nos relacionarmos com deus. Que
você e sua família tenham
um ano novo repleto de
muita paz, alegria, saúde e
prosperidade. Que no ano
de 2010, possamos alcançar nossos objetivos de um
futuro e uma vida melhor.
Um forte abraço

Aniversariantes

balenses foram
o grande destaque do campeonato, com
a conquista de
vários prêmios
em diversas
categorias.

Campeonato Regional Norte
CATEGORIA

CAVALEIRO/AMAZONA

POSIÇÃO

Categoria

Vinicius Mesalle Ribeiro

Campeão

Percurso

Diego Mesalle Ribeiro

3º lugar

Dr. Nechar

Categoria

Letícia Guiaro Alves

3º lugar

iniciante

José Otavio Rocha Biccio

6º lugar

Campeonato Leão

“O brasil tem cura”

Categoria

Deborah Penteado M. Dias

3º lugar

Preliminar

Brenda Constancio

6º lugar

Realizado na Hípica de Ribeirão Preto, final dia 13/12/09,
foram nove etapas, média de 250 inscritos.

Tais Freitas

Campeã

CATEGORIA

Mariana Paranhos

3º lugar

Categoria

Gabriel Platinett

4º lugar

Preliminar

Amanda Penariol Carnio

5º lugar

Categoria

Carolina Dalceno Soares

Carolina Dalleno Soares

6º lugar

intermediaria 0,80 m

Tais Freitas

Categoria

Amanda Penariol Carnio

Campeã

principal 0,80 m

Roberta Carvalho Basili

3º lugar

Campeão

Categoria 1 m

Raquel Freitas

Campeã

3º lugar

Ficha Técnica

Raquel Freitas

4º lugar

Instrutores

Marcelo Felício

Vice-campeã

Mauricio Felício

3º lugar

Que 2010

Categoria
Intermediaria

seja para todos nós,

um ano de muita

paz, saúde
e prosperidade.

Categoria
Principal

Leonardo Garcia Turcato
Categoria 1 m

São os votos de

Zé Cabeleireiro

Janaina Fujita Abrahão

Categoria 1,10 m

João Humberto Tonhati

Vice-campeã

Entidade

CAVALEIRO/AMAZONA
Deborah Penteado M. Dias

POSIÇÃO
Campeã
Campeã
Vice-campeã

Darcio Fabri, Raquel Freitas
Escola de Equitação STEEL HORSE
Rua Nisssoji Fujissaki, 231 ao lado da Nipo

