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Prefeitura de
Jaboticabal anuncia
guerra aos donos de
terrenos baldios
Sururu na rodoviária
de Jaboticabal
Sururu é um molusco encontrado na lama de brejos e lagoas
e bastante utilizado na culinária
alagoana, na forma de fritadas,
empadas, refogados. Na linguagem popular, Sururu também
significa confusão, brigas, barulho entre pessoas. Foi exatamente um sururu o que aconteceu na quinta-feira, 25/03, e que
teria começado devido a um
assédio sexual, de acordo com
B.O (Boletim de Ocorrência) nº
246/2010, registrado no 2º DP
(delegacia de policia).
Entenda o caso

Uma funcionária (cargo em
comissão, cota do DEM) do
Departamento de Trânsito e
Transportes de Jaboticabal, localizado na rodoviária, estaria
sendo assediada sexualmente
pelo chefe, chamado de autoridade de trânsito, e que também ocupa cargo de primeiro
escalão no governo municipal
(secretário). Cansada das pressões do seu superior, resolveu
denunciar as insistidas do Don
Juan para o marido. O marido,
muito conhecido na cidade, especialmente nos meios políticos (já foi candidato a vereador
algumas vezes), resolveu tirar
satisfações com o poderoso
chefão, e ambos chegaram às
vias de fato. Se atracaram, com
a autoridade de transito levan-

do a pior. A policia foi chamada e todos foram parar na
Delegacia, onde se constatou
que a mulher carregava na bolsa um revolver calibre 38 com
5 balas intactas, o mesmo sem
registro, de propriedade do seu
marido, que não possui porte.
Apesar do fato de que transportar ou possuir arma sem registro e porte é crime inafiançável,
ninguém foi preso. Porque será
que não houve prisão e o caso
foi abafado?
A arma em questão foi entregue a policia pelo secretário, daí
partiu a informação de terceiros
de que o marido teria ido armado ao local do acontecimento.
Porém, na hora da confusão, a
mulher teria subtraído a arma do
marido e entregue ao secretário.
Até porque, é estranho que essa
mulher tenha pegado a arma em
sua casa e levado esta para o local
de trabalho, a fim de evitar que o
marido a encontrasse.
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A CEI capenga
A Comissão Especial de
Inquérito, proposta pelo vereador Murilo Gaspardo (PV) para
apurar supostas irregularidades
em reformas de prédios públicos e na realizações de eventos
em Jaboticabal, já que algumas
das empresas contratadas seriam de amigos do prefeito José
Carlos Hori (PPS), conforme
ele mesmo teria declarado em
reunião na Prefeitura, está capengando, e ainda não foi instalada porque não teriam sido

alcançadas as 04 assinaturas
necessárias. Segundo Murilo,
apenas ele e Emerson assinaram. “Mas mesmo que a CEI
não se concretize, outras medidas já estão sendo tomadas”,
disse Murilo.
Com referência a nossa afirmação de que forças ocultas o
impediam de fazer a CEI caminhar, o parlamentar garante que
elas não existem e demonstrou
insatisfação com o termo usado
em nossa reportagem.

Os veradores
Murilo (PV) e
Emerson (PSB).

O delegado de Sertãozinho
responsável
pelo
plantão,
Rodrigo Pimentel Bortoleto,
disse por telefone a nossa reportagem que não houve flagrantes,
mas que mandou abrir inquérito
para apurar as responsabilidades dos envolvidos no episódio.
Procuradas, as partes não quiseram se manifestar.

avarias. A mais prejudicada foi
a Dr. Elias da Rocha Barros, no
bairro Ponte Seca. É um faz e
refaz que não acaba mais!

Demolição de barracões
da SANBRA
A Prefeitura de Jaboticabal
adquiriu o terreno onde estava
instalada a SANBRA para nele
construir uma escola de tempo
integral. O valor da aquisição

nunca! Vizinhos desses terrenos agradecem. As calçadas serão construídas ecologicamente corretas, isto é, nos casos em
que houver 3 metros de largura, metade será de cimento ou
pedras e metade gramada. Sem
dúvida uma atitude do prefeito
José Carlos Hori (PPS) que merece aplausos de todos.

Outro lado

Asfalto “borra
de café”
Após a chuva no final da tarde
de sexta-feira, 26, várias ruas de
Jaboticabal que foram recapeadas
recentemente sofreram diversas

Através do secretário de governo Dé Berchielli, a Prefeitura
anunciou no dia 30/03, em canal de televisão, que os proprietários de terrenos baldios terão
60 dias para murá-los e calçalos. Inicialmente, só alguns
bairros serão “beneficiados”,
mas futuramente ninguém
escapará. Antes tarde do que

gerou comentários sobre suposto superfaturamento. A escola
até agora continua no projeto,
mais o material da demolição
sumiu. Onde estaria?

Pedido de desculpas
Na noite do dia 13, sábado,
foi realizada no Clube Sociedade
Filarmônica Pietro Mascagni,
Jaboticabal, a tradicional bacalhoada UNENLAR (União Espírita
Nosso Lar), que contou com salão
lotado, e onde os presentes saborearem um excelente bacalhau e puderam dançar com som ao vivo.
Apesar de não termos comparecido ao jantar a trabalho,
fotos dos presentes foram tiradas
e seriam publicadas nesta edição
se, infelizmente, o computador
do Jornal recebeu um “presente
de grego”, um vírus que provocou a perda de todas as fotografias. Ainda assim, gostaríamos de
parabenizar todos os membros
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dessa entidade, responsável por
um trabalho filantrópico de primeira grandeza.
O mesmo vírus também destruiu fotografias tiradas durante
o anúncio da formação das comissões de assistência judiciária
gratuita, defesa dos direitos humanos, valorização à ética e disciplina, eventos, defesa dos direitos
da mulher, do jovem advogado,
esportes, meio ambiente, de prerrogativas e de cidadania, da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil
de Jaboticabal), sob o comando
do presidente Alessandro Alamar
Ferreira de Mattos. Jaboticabal terá
uma nova Ordem – participativa e
direcionada para comunidade.

Polícia
Ambiental autua
proprietários rurais
A Polícia Militar Ambiental
de Jaboticabal está autuando os
proprietários rurais da região
quem mantêm animais domesticados, principalmente bovinos e
eqüinos, confinados ou com livre
pastoreio nas chamadas Áreas de
Preservação Permanente. Apenas
na última semana (22 à 26/03),
04 propriedades foram autuadas
com gado pastando livremente
nas citadas áreas.
Segundo
o
Sargento
Delalibera, manter esses tipos de
animais em áreas de preservação
permanente, além de dificultar ou
impedir a regeneração natural da
vegetação das matas ciliares, acarreta ainda sérios danos aos corpos
hídricos, tais como erosões, assoreamentos, entre outros.
“As pessoas que possuem
esses tipos de animais em áreas
adjacentes às de preservação
permanente devem construir
cercas de isolamento, deixando
apenas um corredor para que
estes possam beber água, a fim
de evitar a degradação da mata
ciliar. Temos pleno conhecimento que esse é um costume
antigo das populações tradicionais, mas a legislação ambiental
evoluiu e a adequação as novas
normas é necessária para evitar
que os produtores rurais, que
foram e são os grandes responsáveis pelo crescimento de nossa
nação, possam cometer crimes
e infrações ambientais muitas
vezes sem ter conhecimento,
finalizou o policial.”
Com relação às punições, a
conduta é considerada crime ambiental, conforme o artigo 48 da
Lei 9605/98, cuja pena varia de 06
meses a um ano de detenção.
De acordo com o Código
Florestal e com as Resoluções
302 e 303/02 do CONAMA, as
metragens estabelecidas para
a proteção das principais áreas
de preservação permanentes encontradas em nossa região são:
• 1) quinze metros, no mínimo,
para reservatórios artificiais não
utilizados em abastecimento
público ou geração de energia
elétrica, com até vinte hectares
de superfície e localizados em
área rural
• 2) trinta metros, para o curso d
água com menos de dez metros
de largura
• 3) cinqüenta metros, para o
curso d água com dez a cinqüenta metros de largura
• 4) cem metros, para o curso d
água com cinqüenta a duzentos
metros de largura
• 5) ao redor de nascente ou olho
d’água, ainda que intermitente
com raio mínimo de cinqüenta
metros de tal forma que proteja,
em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte.
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MESMO COM O APOIO DE EDU
FENERICH CONTAS DA EX-PREFEITA
DE JABOTICABAL SÃO REJEITADAS
PELA CÂMARA
Pág. 04

TROCA TROCA PARTIDÁRIO

Pág. 03

PEPA

HORÁRIOS
INCOMPATÍVEIS DE
PEPA SERVIDONE
SERÃO ALVO DE
INQUÉRITO POLICIAL

CORRE CRIANÇADA

Pág. 08

Luiz Augusto Stesse

- Você sabia que além das ﬂores, a população
quer: cidade limpa, ruas sem buracos, boa
iluminação, qualidade na prestação de serviços
públicos, acesso à moradia, saúde, educação,
etc, etc, etc? E muito mais...

Pág. 06

RECLAMAÇÃO
DE MUNICIPE

No dia 25 de fevereiro de 2005,
nascia na cidade de Jaboticabal
o primeiro exemplar do jornal
Fonte. Naquela oportunidade,
por orientação de professores
da faculdade de jornalismo, começamos uma nova modalidade
de imprensa local, com estrito
cumprimento ao tripé do jornalismo: compromisso com a
verdade, fiscalização do poder e
espírito crítico. Entendemos que
a imprensa do interior precisa
refletir a cidade e sua gente, sem
confundir com colunismo social
e o famoso jabá (matéria paga).
Como nenhum outro jornal local, fizemos reportagens
buscando fiscalizar o poder,
já que aqueles
que deviam se
ocupar especificamente disso
não o faziam.
Falamos
e
denunciamos as
contas

HOMENAGEM A SEBASTIÃO CARTEIRO
Pág. 08
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PERNILONGO:

A NOVA MANIA DE
JABOTICABAL
VEREADOR PARTICIPA DE
“CONGRESSO” EM BRASILIA

Pág. 02
PREVENÇÃO EM SAÚDE:
UM DOS GRANDES
SUCESSOS DA UNIMED

Pág. 07

ADQUIRA

Pág. 02

Desapareceu na Clínica Dias de Pirassununga
dia 24/09/07 Daril Roberto Franco de
Oliveira (Japonês) quem souber do seu
paradeiro entre em contato com
o Jornal Fonte.
(16) 3202-0291 / 3202-7509

Veja em matéria desta edição,
como a Unimed Jaboticabal tem
superado a expectativa por meio de
mais um serviço de excelência: o
SEMPRE.
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EDITORIAL
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PREFEITURA COMPRA VEÍCULOS MAIS
CAROS DO QUE EMPRESA PRIVADA

Pág. 03

SAÚDE:

JABOTICABAL TEM A PIOR
REMURAÇÃO PARA
PROFISSIONAIS MÉDICOS Pág. 03

ÊTA CONGRESSINHO “PORRETA”!

Não se pode negar os esforços e sacrifícios dos nossos gloriosos Edis.
Liderados pelo “Todo Poderoso” EDURICO, constantemente têm que
largar o aconchengo da família e, “a serviço da comunidade”, embrenhamse pelos áridos sertões brasileiros (Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Sâo
Vicente, Santos, São Paulo, etc...), às vezes até enfrentando nativos bravios,
para participarem de cansativos e extenuantes CONGRESSOS em busca
de soluções deﬁnitivas para os problemas que aﬂigem Jaboticabal.
Não há se falar que essas viagens são (sempre) regiamente ﬁnanciadas com
o dinheiro do povo, porque os benefícios que nossos Representantes-heróis
trazem para a cidade com certeza, compensam os gastos:
- aumento dos próprios salários;
- substituição da frota e aquisição de veículos novos (a começar pelos
próprios);
- reformas faraônicas dos prédios que os abrigam (inclusive os
particulares);
- distribuição de títulos e benesses;
etc... etc... etc....

ELEIÇÕES
NA UNESP

COLUNA DO
BEIJA-FLOR

Pág. 04

REPÚBLICAS:

EDU FENERICH E PEPA
SERVIDONE CHAMAM
ALUNOS DA UNESP
DE BANDIDOS E
MARGINAIS
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GRANDES
PERSONALIDADES
DE JABOTICABAL

ALDO SENEN

Pág. 08

Estadão 90 anos.

Culto Ecumênico, no Salão
Nobre “Mário de Campos”,
à Rua São Sebastião, 294
às 19h30 - 15/06-2007
UNIMED JABOTICABAL
LANÇA
PROJETO ESCOLA &
ECOMUNIDADE
AGENTES UNIMED
PELA SUSTENTABILIDADE

Pág. 07

ALUNOS DA FIAP
CONSTRUIRÃO
UMA TORRE AO
VIVO, APLICANDO
PRÁTICAS DE GESTÃO
DE PROJETOS!
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Etapa 01 - 2008
Mudanças gráficas para
o jornal começaram a ser
pensadas já na edição 50.

rejeitadas da Câmara Municipal,
da Prefeitura, dos vereadores
campeões de gastos com viagens para praias do nordeste
brasileiro, intentando participar
de “congressos”, da casa cor-derosa, e tantas outras. Não nos
submetemos ao exagero de fotos
com políticos sorrindo na capa,
entre outras.
Hoje o jornal Fonte é uma
realidade e muitos politiqueiros,
quando anunciado o dia da circulação da edição mais recente,
lá estão nas bancas ansiosos em
saber se suas trapalhadas fazem
parte do rol de notícias.
Também notório deste período de circulação do Jornal
Fonte foi à tentativa de criação da
AMAJABOTICABAL - que entre
outras coisas tinha como objetivo
promover ações voltadas para a
ética, inclusive na política, e para
a cidadania e os direitos humanos,
especialmente os da criança, adolescente, idosos e especiais. A pergunta que não quer calar é: por que
só o Fonte sobreviveu? É simples.
As pessoas, percebendo o envolvimento sinistro de políticos nos
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OS 10 VEREADORES DE JABOTICABAL TERÃO QUASE
SERVIDORES PÚBLICOS DE JABOTICABAL:
FOLHA DE PAGAMENTO É VENDIDA PARA O
SANTANDER A PREÇO DE BANANA

Jornal Fonte

fatos investigados (políticos que
comandam a cidade) deixaram a
AMAJABOTICABAL, umas para
se unirem a esses políticos e outras
por pura covardia mesmo.
Há mais de um ano o Jornal
Fonte está sendo comandado
exclusivamente pelo jornalista
JOÃO TEIXEIRA DE LIMA,
que destemidamente vem publicando os fatos como eles se
apresentam. Felizmente o jornal continua na busca de seu
tripé inicial – e isso é importante para a democracia local.
Parabéns Jornal Fonte.
Abaixo, Luiz Augusto Stesse,
advogado, jornalista e fundador
do Jornal Fonte. À esquerda, João
Teixeira, editor
e jornalista
responsável
pela nova fase
do Jornal.

DENÚNCIA

População de Jaboticabal paga muito
caro para manter a câmara municipal

Prefeito de Jaboticabal
reconhece erro no plano
de carreira dos servidores
pag.05

DENÚNCIA

População usa prefeitura
como lixão de cães vivos.
Até cão de secretário
municipal vira sem teto
pag.06

INTERNET

Inclusão digital: uma
realidade que Jaboticabal
espera de “braços abertos”
pag.03

pag.02

Torre “assassina” de
Lusitânia faz terceira vítima

DENÚNCIA

Criança morre após esperar
cerca de 12 horas por
atendimento especializado
no PA de Jaboticabal
pag.07

Faleceu no dia 08/03, Marcelo Aníbal Becaro Galvani,
31, a terceira vítima da queda da torre de telecomunicação que estava sendo instalada no interior do
cemitério do Distrito de Lusitânia em Jaboticabal.
Marcelo se encontrava internado na UTI (Unidade

de Terapia Intensiva), do HC de Ribeirão Preto, desde
o trágico acidente ocorrido em 29/01/09, que vitimou
mais 2 trabalhadores. Familiares de Marcelo afirmaram que se ele vivesse, ficaria com sérias seqüelas.
Leia mais pag.04

Deputado Campos Machado sofre
reclamação trabalhista pag.05

Deputado Arnaldo Jardim usou dinheiro
público para pagar empregada doméstica
O deputado federal Arnaldo Calil Pereira Jardim (PPS), está em “papos
de aranha”, por contratar uma empregada doméstica em Brasília e paga-la
com dinheiro público, segundo denunciou o Jornal “Folha” de São Paulo na
quarta-feira 08 de maio de 2009.
Leia mais na pag.07

Pescaria no lago

O analfabeto político
pag.05

MURAL

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não
ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Não sabe que tudo na sua volta depende das decisões políticas. É tão desinformado que se orgulha e
estufa o peito dizendo que odeia política. Desconhece
que da sua ignorância política – da alienação e da omissão – nasce a prostituição, a miséria, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é
o político corrupto, vigarista e demagogo.
Bertoldt Brecht

O “Kinder ovo” de 150 mil reais pag.06

Perguntar não é crime pag.06

AINDA

Taiaçú: apesar das dificuldades, os avanços pag.08
Vereadores de Taiaçú: Unidos em prol do município pag.08
Declaração de amor à Jaboticabal pag.08

Nova fase
A edição 78 da início a nova fase
gráfica do Jornal Fonte.
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Parabéns Jaboticabal pelos seus 181 anos
Lago do Paço Municipal

HINO DE JABOTICABAL
Cantai, cantai, cantai
Jovens, crianças, velhinhos,
Cantai, cantai, cantai
Como cantam os passarinhos
Cantai, cantai, cantai
Melopéia sem igual
À cidade sinfônica
A nossa Jaboticabal
II
Mansão sonorosa
Alegre e litúrgica,
Cidade das rosas,
Campeã da música
Vivemos em alegria,
Sem temor ao mal
Nossa idolatria
É Jaboticabal
Jovens formosas,
Povo varonil
Cidade das rosas,
Lirismo do Brasil

Assessoria de impressa da Prefeitura

1

Foto: Jornal Tribuna

Fonte
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JORNAL

Descendente do fundador

Letra de Francisco Berlingieri Marino
Música de Michelino Maizano

pág.08

Câmara Municipal de Jaboticabal
gasta mais de R$ 44.000,00 só
para vereadores
beberem água
pág.03

Desperdício e mais um Supermercado
pág.02

Rua Domingos Servidone, um Suplício para
os moradores
pág.02

Prefeitura implanta internet gratuita
em toda Jaboticabal pág.08
Presidente do SAAEJ reafirma 20%
de Reajuste pág.04

AINDA

JORNAL Fonte

O silêncio não nos engana pág.04
Um amor incomparável pág.05
Regressão Social da Cidade pág.06
TAIAÇÚ/TAIÚVA

12º Campeonato Regional de Futebol Amador pág.07

Presidente Bicudo devolve
R$ 500.000,00 à prefeita
Silvia Meira para edificação
e instalação da ETEC

Prefeito de Taiaçu assina convênio na secretaria
de esportes do estado! pág.07
Vereador quer incrementar segurança pública
de Taiuva pág.07

pág.06

Jornal Fonte
+BCPUJDBCBM   EF +VMIP EF  t &EJÎÍP 2VJO[FOBM t $JSDVMBÎÍP 3FHJPOBM t "OP 7 t 3  

Nº 83

+PSOBMJTUBSFTQPOTÈWFM+PÍP5FJYFJSBEF-JNB.5#www.jfonte.com.br

Câmara de Jaboticabal regulamenta
uso de veículos oficiais
Vereadores aprovaram resolução que disciplina o uso dos veículos oficiais.
pág.04

Jornal

Êta congressinho “Porreta”!
Não se pode negar os esforços e sacrifícios dos nossos gloriosos Edis.Liderados pelo
“Todo Poderoso” EDURICO, constantemente têm que largar o aconchengo da família
e, “a serviço da comunidade”, embrenham-se pelos áridos sertões brasileiros (Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Sâo Vicente, Santos, São Paulo, etc...), às vezes até enfrentando nativos bravios, para participarem de cansativos e extenuantes CONGRESSOS em busca
de soluções definitivas para os problemas que afligem Jaboticabal.

Vestimenta Completa

Saúde: Jaboticabal tem a pior remuneração
para profissionais médicos pag 04

Repúblicas: Edu Fenerich e Pepa Servidone
chamam alunos da Unesp de bandidos e marginais pag 06

A morte dos animais do ZOO SP - Uma história
de incopetência e perceguição aos funcionários
pag 06

POLÍTICA

Alunos da FIAP construirão uma torre ao
vivo, aplicando práticas de gestão pag 09

Eleições na Unesp

Unimed Jaboticabal lança Projeto Escola
& Ecomunidade Agentes Unimed pela
Sustentabilidade de projetos! pag 09

COLUNAS

Ainda

Grandes personalidades de
Jaboticabal: Aldo Senem pag 10
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PRESIDENTE DA CÂMARA DE
JABOTICABAL COMPRA MÁQUINA
PARA FAZER CAFÉ POR R$ 14,5 MIL
Pág. 03

QUE BELEZA!

VOLTAMOS A FORTALEZA
PARA MAIS UM “CONGRESSO”

DEPUTADO NÃO
SABIA QUE A
E.T.E. NÃO ESTÁ
FUNCIONANDO

Cesar Tomé

O ANALFABETO
POLÍTICO

CAVALOS E
CACHORROS
PASSEIAM
LIVREMENTE POR
AVENIDAS E RUAS
DE JABOTICABAL

Bertoldt Brecht

O pior analfabeto é o analfabeto
político. Ele não ouve, não
fala, nem participa dos
acontecimentos políticos. Não
sabe que tudo na sua volta
depende das decisões políticas. É
tão desinformado que se orgulha
e estufa o peito dizendo que
odeia política. Desconhece que
da sua ignorância política – da
alienação e da omissão – nasce a
prostituição, a miséria, o menor
abandonado, o assaltante e o
pior de todos os bandidos, que
é o político corrupto, vigarista e
demagogo.

COLUNA DO
BEIJA-FLOR

Pág. 03

CEMITÉRIO DE
JABOTICABAL:
O SILÊNCIO DOS
MORTOS

Pág. 03

SAAEJ DEIXA
CRIANÇAS SEM
ÁGUA Pág. 04
Edu Fenerich

VOCÊ SABIA que aquele que vive ﬁlosofando (e fofocando) se acha o grande
mentor da cultura e das artes? Espelho,
espelho meu... E MUITO MAIS...

Pág. 06

PROMOTOR DE
JUSTIÇA VISITA
JABOTICABAL
E FALA SOBRE
TRIBUNAL DO JURI

Pág. 04

SESSÃO DA CÂMARA
Pág. 03

Pág. 02

Faleceu dia 13-11 de 2007, nosso
querido amigo Carlos Augusto
Lastoria, aos 55 anos, deixando
muitas saudades. Esteja com Deus.

Pág. 08

A PRAÇA NÃO
É DO POVO

Pág. 02

EDU FENERICH E
SEUS PATETAS
Pág. 02

Unimed: verdadeiramente
Amiga da Criança

A Unimed Jaboticabal investe
nas crianças e jovens do Recando
Menina Luz.
Ação continua pela sociedade, para
o futuro. Leia matéria completa na
página 7.

MENTIRA OU VERDADE?
DE SÃO MARCOS PARA
SÃO FRANCISCO

Pág. 05

Olá! Meu nome é Jean e sou pai da
PIETRA. Esta menina que aparece
nas fotos. Estou escrevendo para solicitar sua ajuda, pois ela esta desaparecida desde o dia 28/11/05.
Estou pedindo pelo amor de DEUS
que se você tiver qualquer informação sobre ela me avise.
Estou enviando este e-mail para vocês
para que possam reenvia-lo para o
maior numero de pessoas possível e caso
tenham alguma informação. Por favor
entrem
em
contato
comigo.
Se fosse sua ﬁlha voce reenviaria ...
Pense nisso!
Muito obrigado Jean.
E-mail: jeanneves@terra.com.br
Cel (47)8413-4431

Jornal

Fonte

As notícias que você
só lê aqui.
LEIA, ASSINE E ANUNCIE:

(16) 3202-0291
3202-7509 / 9708-1980

VEJA AINDA:
Não ﬁzeram falta........pág 03
Show Leonardo..........pág 08
Policia Ambiental........pág 08
Sindicato....................pág 08

Etapa 02 - 2008
Um projeto mais usual passou
a ser o mote para
a nova diagramação
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Que beleza! Voltamos a
Fortaleza para mais um
“congresso” pag.02
DENÛNCIA

Cavalos e cachorros passeiam livremente
por Avenidas e Ruas de Jaboticabal pag.02

Edu Fenerich

Edu Fenerich e seus Patetas pag.02
Deputado não sabia que a estação
de tratamento de esgoto não está
funcionando pag.03
Presidente da câmara de Jaboticabal
compra máquina para fazer café por R$
14,5 mil pag.04
SAAEJ deixa crianças sem água pag.04
Não fizeram falta pag.02

O analfabeto político
O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem
participa dos acontecimentos políticos. Não sabe que tudo na sua volta depende das decisões políticas. É tão desinformado que se orgulha e estufa o
peito dizendo que odeia política. Desconhece que da sua ignorância política
– da alienação e da omissão – nasce a prostituição, a miséria, o menor
abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político
corrupto, vigarista e demagogo.
Bertoldt Brecht

SAÚDE

Mentira ou
verdade? De São
Marcos para São
Francisco pag.05

Promotor de justiça visita Jaboticabal e fala
sobre tribunal do juri pag.04

SOCIAL

BEIJA-FLOR

Show Leonardo pag.08
Policia Ambiental pag.08
Sindicato pag.08

Jornal Fonte

E-mail: jeanneves@terra.com.br
Cel (47) 8413-4431

VOCÊ SABIA que aquele que
vive filosofando (e fofocando) se
acha o grande mentor da cultura e
das artes? Espelho, espelho meu...
E MAIS!

Unimed verdadeira
amiga da criança

Olá! Meu nome é Jean e sou pai
da PIETRA, a menina que aparece na
foto ao lado. Estou escrevendo para
solicitar sua ajuda, pois ela esta desaparecida desde o dia 28/11/05. Pelo
amor de DEUS, se você tiver qualquer
informação sobre ela me avise.
Enviem esse aviso para o maior
número de pessoas possível. E caso
tenham alguma informação, por favor,
entrem em contato. Se fosse sua filha
voce reenviaria...
Pense nisso!
Muito obrigado Jean.

Desaparecida

Cesar Tomé

MURAL

A praça não é do povo pag.02

AINDA

Ivan Habert Paciornik

Edu Fenerich é “apunhalado” pelo prefeito
Hori pag 07

PROJETO

A Unimed Jaboticabal investe nas
crianças e jovens do Recando Menina
Luz. Ação continua pela sociedade,
para o futuro. pag.07

Faleceu dia 13/11/07, nosso querido amigo Carlos Augusto Lastoria, aos
55 anos, deixando muitas saudades.
Esteja com Deus.
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Ex-presidente da Câmara de
Jaboticabal “Perdeu o Poder”
mas não perdeu a pose

Alguns historiadores costumam defender que a história é
escrita pelos vitoriosos, noção
baseada no fato de que documentos, provas físicas e escritas
que não foram destruídos ou
confiscados podem ser perpetuados, tornando-se a memória de
um tempo ou sociedade. Outra
razão para isso reside no fato de
que aquele quem controla um
meio de comunicação, seleciona
o que deseja documentar e defender. Historicamente, o acesso à
tecnologia e ao conhecimento era
especialmente restrito às pessoas
ricas ou com título de nobreza.
Burgueses, aristocratas, à frente
dos veículos de comunicação,
ignoravam veemente as razões
e repercussões das lutas sociais,
pois dar voz para as camadas mais
pobres era inadmissível.
A grande, imprensa ainda
evitam dar voz aos grupos que
reivindicam mudanças sociais,
a população propriamente dita.
Um dos motivos para isso é que
empresas e políticos (muitos
donos de empresas também)
preservam um constante trânsito com donos de jornais, canais
de TV, revistas, e em encontros
regulares feitos em restaurantes,
festas, reuniões políticas, decidem como propagar as informações que melhor lhes convém.
Muitos donos de jornais,
elevados ao status de heróis da
democracia, são leais apenas ao

dinheiro, aos interesses de quem
pode aumentar seus rendimentos (quando não são eles próprios mega-empresários ávidos
por lucro). Se uma manobra do
governo pode ampliar os direitos dos trabalhadores comuns,
entra em jogo um tipo de pressão bastante eficaz: qualquer
manobra que pese no bolso.
Precisando ridicularizar com
uma possível melhora salarial,
promessas de exclusividade,
contratos milionários de publicidade são prometidos em troca
da publicação de informações
que deturpem o sentido e a necessidade da ampla divulgação.
O que antes era importante e
precisava ser discutido com a
sociedade através do jornal, passa a ser divulgado como sandice.
Isso costuma levar quem estava
em cima do muro a acreditar no
conto do vigário. Tal sistemática
costuma funcionar em diversas
escalas. Seja em São Paulo, ou
em um município qualquer de
pouco mais de mil habitantes, se
o jornal estiver a serviço do lucro
individual ou de um pequeno
grupo, certamente é controlado
pelo dinheiro e pela ganância.
O Jornal Fonte, como muitos
outros, procura ser um contraponto ao tipo de imprensa que
vive para garantir a satisfação
dos seus anunciantes e financiadores. O interesse maior deste
periódico é mostrar a necessidade de mudar o modo como
nos organizamos e vivemos

em sociedade. Os “vitoriosos”,
aqueles que se alçaram ao poder
ou acumularam riquezas, gostam das coisas como estão, pois
já possuem acesso a recursos
que os mantém no poder (em
geral trata-se da capacidade
de comprar meios e pessoas).
Enquanto isso, a grande maioria
da população se recente de não
encontrar nas páginas dos jornais assuntos e abordagens que
a represente, razão pela qual é
justo questionar a relevância de
muitos jornais e suas notícias.
Para o Jornal Fonte, é precisa revelar ao invés de ocultar!
Informar ao invés de deixar
passar. Escancarar tramóias por
trás do suposto sucesso de políticos e empresários. A equipe
do jornal fonte não é e nem quer
ser tida como vitoriosa. Com
tanta coisa para mudar, como
isso seria possível? O que existe
é o empenho de contemplar o
lado mais fraco, sempre desclassificado, mas que na verdade é
fruto da dura realidade de que
forças agem para que nem todos
possam viver plenamente.
Um Jornal dificilmente pode
revolucionar a realidade de toda
uma população, mas pode ajudar na direção de uma mudança.
O Jornal Fonte acredita que essa
mudança é possível e necessária
e irá continuar evoluindo para
poder levar a população notícias e informações que não se
submetem a prestar favores ou
camuflar interesses!

ECAD de Jaboticabal: Já vai tarde... pág.02
Dr. Nechar “mata a cobra e mostra o pau” pág.02
Vereador jaboticabalense repudia cidadão
Monte-Altense pág.04
Fundação Abrinq e Prefeitos amigos das crianças pág.05

pág.05

Titulo de cidadão pág.07

CREMESP abre sindicância para
apurar mortes em Jaboticabal

Jovem é agredido após acidente de trânsito pág.07
Desfile na Rui Barbosa pág.08
Regressão Cultural da Cidade pág.08

pág.03

Não há se falar que essas viagens são (sempre) regiamente financiadas com o dinheiro do povo, porque os benefícios que nossos Representantes-heróis trazem para a
cidade com certeza, compensam os gastos:
- aumento dos próprios salários;
- substituição da frota e aquisição de veículos novos (a começar pelos próprios);
- reformas faraônicas dos prédios que os abrigam (inclusive os particulares);
- distribuição de títulos e benesses; etc... etc... etc....

DENÛNCIA

Medidas criadas pela câmara podem
coibir farra com veículos oficiais

Cooperserv: Herança Maldita?

TAIAÇÚ/TAIÚVA

SAAEJ contrata empresa de
Saneamento Ambiental para
instalar hidrômetros por mais
de R$ 137 mil.

Prefeito de Taiaçú assina três convênios! pág.06
Homem de 88 anos é assassinado em Taiúva com
requinte de crueldade pág.07
Servidores Públicos de Taiaçú têm reajuste salarial pág.06

pág.04

+ cor
Capas com destaque para
fotos e outras linguagens.
A partir da edição 90,
capas coloridas.
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Sessão da Câmara de Jaboticabal que
aprovou dívida da Prefeitura com
Viação Piracema poderá ser anulada
pág.03

Combate a Dengue:
a mesma ladainha
pág.03

Margens do Rio Jabotiocabal. Se depender de ações da prefeitura, é melhor ficar com os “bodes operários”,
que no momento são os únicos que cuidam da poda do mato alto nas encostas do rio.

Novo asfalto da Rua Brasília já pipocou pág.05
Salários de Policiais e Bombeiros
Militares de todo Brasil podem ser
equiparados aos do Distrito Federal pág.04
Juíza anula Decreto Legislativo que
reprovou as contas da ex-prefeita
de Jaboticabal pág.05
Trânsito: dois pesos e duas medidas pág.04
O trio do bem. Médicos são
homenageados na Câmara
de Jaboticabal pág.08
Entrevista com Nicole,
nossa menina de ouro pág.06

Mau cheiro de
esgoto leva
moradores do
bairro alto em
Jaboticabal ao
desespero pág.02

AINDA

Nosso jornalismo versus o velho
jornalismo de sempre

Nº 50

Prefeitura compra veículos mais caros
do que empresa privada pag 03

AINDA
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Idosos e deficientes poderão
d
estacionar em qualquer
vaga da área Azul pág.02
Calendário Comercial de Jaboticabal para Dezembro
de 2009 pág.05
Candidatos ... não tão cândidos pág.05
OAB de Jaboticabal tem nova diretoria eleita pág.08
Clóvis - O Caso do grupo escolar “Coronel Vaz” pág.07
Mauricio Brusadin assume comando
estadual do PV pág.07
Saguão da Câmara de Jaboticabal recebe novos
sofás e cortina pág.04
Considerações sobre consciência pág.06
Ex-prefeito Baccarin é o novo presidente eleito do
PT de Jaboticabal pág.07
O homem tecnológico no escuro pág.07
CVV - Uma maneira de nos doarmos ao “outro” pág.07
Os meninos verdureiros de Jaboticabal pág.03
TAIAÇÚ

Taiaçú realiza testes anti-HIV pág.07
O Timão de Taiaçú pág.08
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Prefeitura de
Jaboticabal
desembolsará
mais R$ 7,314
milhões para
duas empresas
de ônibus
As empresas pertencem a
mesma família. Saiba mais
na pág.02

Nº 97

EXCLUSIVO

Vereadores reafirmam que o
prefeito de Jaboticabal disse
ter beneficiado amigos
empresários em licitação na
modalidade carta-convite
págs.04,05 e 06

Como a Câmara
de Jaboticabal
conseguiu devolver
mais de 1 milhão
para a Prefeitura? pág.03

Casa onde “funciona” a empresa
Grego & Nascimento na Cohab III.

Mulher de Vista
Alegre do Alto só
consegue fazer
cesariana em
Hospital de Pirangi
após registro
de Boletim de
Ocorrência pág.08
Novo secretário de
obras de Jaboticabal
diz que é o “pai”
dos CIAF’s pág.02
TAIÚVA / VISTA ALEGRE

Prefeito de Taiúva imita
Collor e o “tiro sai pela
culatra” Pág.07
Moradores reclamam de
abandono Pág.07
Vereadores recorrem ao
Ministério Público para
Prefeitura recolher lixo
orgânico Pág.07
Prefeitura de Vista Alegre
do Alto gasta cerca R$
600 mil por ano com
cargos em comissão Pág.08
Monte Alto moção de
pesar Dr. José Rodrigues
Pág.07

Cuidado, você pode estar
sendo lesado por empresas
de telefonia celular pág.02
O pobre, a dengue
e a irresponsabilidade
Casas abandonadas, entulho acumulado,
e casos de dengue crescendo rapidamente,
como já previsto. Acompanhe o problema
na matéria da pág.03

Vandalismo em Taiaçu
A população de Taiaçu, ordeira,
educada e trabalhadora, está entristecida com a destruição de 2
bancos de concreto instalados em
frente a Câmara Municipal. A ação
provocada por vândalos, malfeitores e desocupados causou indignação a grande maioria de taiaçuenses que querem o progresso do

município e a convivência pacifica
da sua comunidade.
O fato ocorreu na madrugada de domingo, 31/01. As autoridades estão
investigando o ato, e têm a absoluta
certeza que o autor, ou autores, serão descobertos e pagarão com o rigor da lei, além de serem obrigados
a arcarem com o prejuízo.
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Jornal Fonte

dengue / denúncia

Jaboticabal, 02 de Abril de 2010

Jaboticabal fecha o
velório, ou melhor, o
ambulatório da dengue
Pelegrini, que assumiu a chefia
de gabinete da secretaria da saúde. A nomeação de Marcelo, um
enfermeiro padrão, causou boas
expectativas, inclusive entre o
corpo de funcionários do P.A.,
sem negar o esforço da ex-diretora para manter um bom nível
de atendimento a população.
Porém, Tatiana não recebeu,
assim como Marcelo não está
recebendo apoio da secretaria da saúde, no primordial: a
quantidade de médicos.
Em 22 de fevereiro de 2010,
foi nomeado para a diretoria de
vigilância da saúde o médico
Mauricio Machado, veterinário
que faz doutorado na UNESP,
com um salário de R$ 2.148,27
mil. Foi tratado como a “esperança para solucionar epidemia
da dengue em Jaboticabal – o
homem da dengue”, segundo
um Jornal semanário. No entanto, de lá para cá, os casos de
dengue só tem aumentado. Na
entrevista concedida ao mesmo,
Mauricio disse que em 50 dias
teria uma resposta favorável,
ou seja, solucionado os casos
de dengue. O “homem da
dengue” falou o
óbvio, qualquer criança
sabe que o
mosquito transmissor da dengue não
gosta de frio.
Nada contra a
contratação de quem
quer seja, mas a administração municipal não pode se
esquecer dos trabalhadores que
atuam diretamente no combate
(zoonoses e vetores), que especialmente com essa pandemia
da dengue vêem trabalhando
noite e dia, de domingo a domingo, sem receberem horas
extras, segundo informações.
No alto, cidadã jaboticabalense recebe tratamento no Pronto Atendimento. O
antigo posto provisório (foto do meio) deixa de atender pacientes com Dengue.
Acima, casa no bairro Recreio dos Bandeirantes, uma dentre tantas outras que, sem
fiscalização, terminam sendo abrigo do mosquito transmissor da dengue.

Conforme já havia antecipado Tatiana Pelegrini, chefe de
gabinete da secretaria da saúde,
o velório que estava servindo de
ambulatório para atender pessoas com sintomas da dengue foi
fechado no domingo, dia 28. Os
atendimentos serão realizados
no Pronto Atendimento e nas
Unidades Básicas de Saúde. O
Pronto Atendimento se tornou
um “campo de Concentração”,
onde pacientes recebem medicamento e soro sentados ou deitados no chão do corredor. As
condições de higiene são da pior
qualidade. Se com o velório/ambulatório era ruim, agora ficou
péssimo, mas Tatiana é enfática
em afirmar que a situação está

sob controle, o que demonstra o
seu total desconhecimento. Ou
não está acompanhando as unidades de saúde públicas e privadas para saber a real calamidade
que a dengue está provocando
na cidade das rosas. Será que
Tatiana sabe que pessoas que
tiveram dengue em janeiro contraíram o vírus novamente no
mês de março? Será que ela sabe
que no Hospital e Maternidade
Santa Izabel há pessoas internadas com dengue hemorrágica?
Novas aquisições

Em 18 de fevereiro de 2010,
Marcelo Pereira Felix assumiu a
direção do Pronto Atendimento
em substituição a Tatiana

Distrito Industrial
de Jaboticabal,
mais parece
“Santa Cruz de
Beira de Lameiro”
Pouca gente já ouviu a frase:
Santa cruz de beira de lameiro”. Ela é muito conhecida no
Nordeste, e significa mais ou
menos o seguinte: na época dos
coronéis, eles mandavam tirar
a vida dos seus desafetos nas
beiradas de riachos (córregos)
que atravessavam as estradinhas
de terra por onde trafegavam
apenas pessoas a pé ou a cavalo,
e na travessia dos riachos eram
obrigadas a diminuir o ritmo.
Nesse momento os jagunços que
estavam de tocaia aproveitam
para disparar suas espingardas.
Familiares e amigos do assassinado instalavam uma pequena
cruz no local e a mantinham
sempre iluminada com velas,
e o riacho era um lamaçal pelo
excesso de transeuntes.
Voltando aos dias de hoje,
vemos o caso do nosso Distrito
Industrial, instalado na margem
esquerda da rodovia Faria Lima
(sentido Bebedouro), em uma
área de 10 alqueires, e que custou
R$ 1 milhão aos cofres públicos,
pois precisou ser desapropriado,
mais o valor do investimentos
em guias e sargetas, além de R$
450 mil para instalação da rede
elétrica. São centenas de postes
com lâmpadas acesas durante
toda noite, apesar de não haver
qualquer necessidade, porque
ali não existe absolutamente
nada, exceto o matagal que atin-

ge quase dois metros de altura.
Trata-se da nossa “Santa Cruz
do Matagal” de Jaboticabal .
Para termos uma idéia, uma
lâmpada de 100 watts acesa durante 11 horas gasta em média
45 kwh, ou R$ 15,39, sem os impostos. Em contrapartida, muitas praças e ruas da cidade têm
iluminação precária, e algumas
estão totalmente as escuras.
Empresas

Membros do governo municipal sempre alardearam que
existem empresários interessados em instalar seus conglomerados no “Distrito Industrial”.
Até o presente não vemos sequer
um único barracão. Segundo o
ex-secretário de planejamento
Dé Berchielli, o prazo para aquizição de um lote no Distrito ia
até Dezembro de 2009. Depois,
passou para Fevereiro de 2010.
Segundo Dé, hoje todas as vagas
estariam preenchidas, mas recomendou que entrassemos em
contato com Valdemir Lutti secretário da Industria, Comercio
e Turismo, responsável pelo
Distrito Industrial, para confirmarmos os números. Tentamos
contato por telefone diversas
vezes, mas não o encontramos,
o que nos leva a crer que o secretário estava empenhado no
cumprimento da última palavra
da sua secretaria – o turismo.

Dengue pode provocar
seqüelas

Em uma publicação da
Fundação UNIMED de 08
de abril de 2008, a médica
Cristiane Nascimento Soares,
especializada em complicações
neurológicas provocadas pela
dengue, explica que pacientes
que contraem dengue mesmo
nas formas mais brandas podem
ter o estado de saúde agravado
e até morrer por outras doenças
que surgem. As seqüelas provocadas pelo vírus transmitido
pelo Aedes aegypti vão desde
hepatites, insuficiência renal e
agravamento de problemas cardíacos, até distúrbios neurológicos. O vírus, por exemplo, pode
desencadear a Síndrome de
Guillain-Barré: a pessoa produz
anticorpos que atacam os seus
nervos, causando paralisias.

Distrito Industrial de Jaboticabal: Imagens de um progresso falso. A imediatez das
obras não condizem com os interesses das empresas, tão pouco com o da população.
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Prefeitura de Jaboticabal realiza audiência
pública para licitação de transporte coletivo
Foi realizada na sala de reuniões da Prefeitura, na tarde de
17/03, a primeira audiência pública para licitação do sistema
de transporte coletivo de passageiros de Jaboticabal. O objetivo
foi apresentar para as empresas
interessadas, dados e características do município e de sistema
de transporte local. Através de
mapas, os presentes conheceram as linhas existentes na cidade e também as mudanças para
estes trajetos que devem constar
no próximo processo licitatório.
Todas as informações e decisões
tomadas a respeito dessas mudanças foram explicadas pelo
Auditor da IPK, Pedro Kassabi.
Na
audiência
pública,
estiveram presentes sindicalistas, a promotora de justiça
Ethel Cipele, apenas representantes da viação Piracema
e da Transportes Coletivos
Jaboticabal Turismo (Jabotur),
e representantes da administração municipal como o procurador geral Elias de Souza Bahia.
Modalidade

Diferentemente de outros
tipos de licitação, a escolha da
empresa que terá o direito de
explorar o transporte coletivo
em Jaboticabal passa por fases
distintas. Cada empresa interessada entrega três envelopes. O
primeiro deve conter histórico,
idoneidade financeira, jurídica e
fiscal da empresa, comprovadas
por meio de certidões e documentos. O segundo deve relatar
especificações
tecnológicas,
como o tipo de ônibus que será
utilizado, ano de fabricação dos
veículos, o prazo que eles serão
utilizados na cidade e também
se são ou não adaptados para
cadeirantes. Uma comissão irá
analisar essas informações e,
somente se aprovadas, é considerado o conteúdo do terceiro

Contra o pagamento

Murilo Gaspardo / PV
Dr. Nereu / PMDB
A juíza titular da 1ª Vara, Carmen
Silvia Alves, negou a liminar, mas
deu prosseguimento na Ação para
julgamento do mérito

Wilsinho Locutor / DEM
Ex-vereador Jan
Nicolau / PP
A favor do pagamento

Andamento da Ação
Mauro Cenço / PPS
Carmo Jorge Reino PPS
Ex-vereador Edu
Fenerich / PPS

Segundo os entendidos, essa
possibilidade (fazer frente a empresa
Piracema na licitação) é remota porque
Jaboticabal não possui passageiros
para, em curto e médio prazo, a
empresa recuperar o investimento.
envelope, que deve conter a
proposta financeira com o valor
oferecido pela outorga e valor da
tarifa, que precisa ser o menor.
Menor preço

A empresa que oferecer a
menor tarifa (hoje R$ 1,75) ganha a licitação? Não, pois existe
a Outorga, que trata da venda,
pela Prefeitura, das linhas existentes. Portanto, ganha a empresa que oferecer mais dinheiro
por elas. A viação Piracema,
que já faz o transporte coletivo
de Jaboticabal, é uma potencial ganhadora porque já está
estabelecida, possui toda infraestrutura, mas principalmente,

porque tem dinheiro a receber
da Prefeitura. A Jabotur também tem “bala na agulha”, porque em conjunto com a Viação
Jaboticabalense Ltda., outra
empresa da família Bressan,
ganharam uma licitação para
transportar alunos no ano de
2010, no valor de R$ 7,314 milhões (Jornal Fonte, edição 97
de 06 de fevereiro de 2010).
Entenda o caso

Em 11 de dezembro de 2008,
por 05 votos a 04, foi aprovado o projeto de lei 621/08
da Prefeitura (sancionado e
promulgado pelo prefeito José
Carlos Hori (PPS) em 18 de

Ex-vereador Pepa
Servidone / DEM
Ex-vereador Carlinhos
Santiago / PT.
Abstenção

Ex-vereador Julio César
Tomé / PDT

dezembro de 2008), para reconhecimento de dívida no valor
de R$ 7.055,671,27 milhões
da Prefeitura com a Viação
Piracema, permissionária do
transporte público coletivo urbano de Jaboticabal. O projeto
621/08 tornou-se a lei 3.841,
que consiste, entre outros, na
prorrogação dos serviços sem
licitação da Viação Piracema
até dezembro de 2010. O vereador Murilo Gaspardo (PV),
representou contra a votação
junto ao Ministério Público do
Estado de São Paulo, e a promotora de justiça de Jaboticabal,
Ethel Cipele, acatou a representação, impetrando Ação

Vereador Gouvêa visita o SENAI de Matão CVV - Ansiedade
em busca de cursos para Jaboticabal
José Fernando Stigliano – Voluntário

No último dia 23 de março,
o vereador Gouvêa esteve reunido com o Diretor do Senai de
Matão, Ronaldo Sotrate Júnior,
e com a Agente de Treinamento
Solange Simal Pereda Oliveira.
Gouvêa foi conhecer as instalações do Senai da localidade, que
possui uma estrutura fantástica
e máquinas de alta tecnologia
para a capacitação do aluno. O
vereador esta preocupado com
a falta de mão-de-obra qualificada na cidade e aproveitou
para solicitar à Sotrate apoio na
criação de cursos para atender
as carências da nossa cidade, já
o Senai tem como tarefa qualificar os jovens para o mercado
de trabalho, e fornecer cursos

Civil Pública Declaratória de
Nulidade de Atos Legislativos
no dia 20 de novembro de 2009.
Segundo a promotoria, 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, 07 votos
a favor e 03 contras (veja na tabela ao lado como foi a votação
na sessão extraordinária de 11
de dezembro de 2008).

de aprimoramento para os profissionais que já atuam. Golveia
também buscou informações sobre o programa Jovem Aprendiz,

Vereador Gouvêa (PTB).

importante programa para a indústria e a sociedade, que cuida
da aprendizagem industrial e
está ligado às origens do SENAI.
Hoje, revitalizado e adequado às

novas necessidades do mercado
de trabalho, o Jovem aprendiz
ganhou flexibilidade e eficácia.
Uma das alternativas criadas é a
aprendizagem na empresa, feita
onde não existe escola, curso ou
vaga para atender à demanda das
indústrias. A aprendizagem na
empresa é resultado de uma parceria na qual SENAI e empresa
têm responsabilidades e atribuições bem definidas e negociadas.
Criteriosamente
planejados,
acompanhados, controlados e
auditados, os cursos de aprendizagem na empresa representam
a possibilidade de unir o cumprimento às leis, o exercício da
responsabilidade social e o treinamento de futuros trabalhadores.

Uma defesa usada com frequencia para fugir das dificuldades, e que leva em direção à
disturbios ligados à comida, às
bebidas alcoólicas, à dependência química, é a ansiedade. Ela
conspira não apenas contra a
paciência, mas contra a reflexão
e a acertação, que depende da
consciência de que uma situação
só será alterada se, por livre escolha, assim quisermos.
Na ansiedade, é preciso buscar aquilo que é a sua causa, ainda
que existam obstáculos para impedir essa busca. A medida é importante porque a ansiedade pode
conduzir, num relacionamento,
a agressão, a ofensa ao outro. É
preciso evitar esse ideal de querer

A juíza titular da 1ª Vara,
Carmen Silvia Alves, negou a liminar, mas deu prosseguimento
na Ação para julgamento do mérito, e aguarda o pronunciamento do Ministério Público sobre
a contestação da Prefeitura e da
Câmara de Jaboticabal. O próximo passo será o julgamento, sem
data prevista (segundo o MP),
mas que pode ocorrer em breve.
O impasse na concorrência

As empresas que desejam
participar da licitação terão que
desembolsar para a outorga uma
boa soma em dinheiro, que precisa se equiparar ou ultrapassar
o valor que a Piracema tem a
receber da Prefeitura (mais de
R$ 7 milhões), mais cerca de
R$ 5 milhões requisitados para
aquisição de veículos (ônibus)
e infra-estrutura. Segundo os
entendidos, essa possibilidade
é remota porque Jaboticabal
não possui passageiros para,
em curto e médio prazo, a empresa recuperar o investimento.
Ainda segundo os especialistas
consultados, o projeto de lei enviado pela Prefeitura e aprovado
pela Câmara ao apagar das luzes
de 2008, que reconhece divida
pública com a viação Piracema,
seria um jogo de cartas marcadas visando o futuro.
resolver as coisas logo, por desejar
uma definição mais imediata.
Usar máscaras significa
defender-se a todo instante, subvertendo o ciclo da vida, que depende do modo como reagimos
no contato com as pessoas. Essa
interação é mais plena quando
procuramos sentir, depois pensar
e só então agir. “O saber aprendemos com os mestres e com os
livros. A Sabedoria, aprendemos
com a vida e com os humildes”,
disse Cora Coralina.
Se você quer desabafar, ligue 24h: (16)
3333-4111, (16) 3636-4111 ou acesse
www.cvv.org.br
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Empresa de
Jaboticabal provoca
desentendimentos
entre “cardeais”
da política de
Viradouro
Atrações ausentes
Nome

Cache combinado em R$
Grupos de dança

Alma Gêmea

6.500

Expressão

4.000

Força Popular “Dança de Rua”

5.000

Cover uma Noite em Buenos Aires

4.500

DJs
Frank Silva

1.500

Borracha

2.100

Bola 7

2.400
Bandas Musicais

Os Companheiros

10.000

João Paulo & Rafael

8.000

Cleiton & Adão

9.500

Pedro & Jardel

12.500

Localizado a oeste do Estado
de São Paulo, a 416 quilômetros da capital, o município de
Viradouro começou em uma fazenda de propriedade do capitão
Antonio Machado da Silveira
e sua esposa Hipólita Pladina
da Silveira. O local marcava o
ponto final de uma estrada e
obrigava os viajantes a virar, daí
o nome Viradouro. Tornou-se
distrito em 1906, passando para
a categoria de Vila em 1916 e se
constituiu município com data
de fundação em 23 de março
de 1918. Hoje, sua população é
de 18 mil habitantes, que vive
momentos difíceis devido a denúncias de mau uso do dinheiro público.
Entenda o caso

José Lopes, o ex-prefeito de
Viradouro por três mandatos
(e um como vice) entrou com
representação junto ao MP
(Ministério
Público) de
Viradouro,
solicitando
a apuração
de supostas
irregularidades na

Locutores
Moa

1.800

Vanderlei Gente Boa

2.200

contratação de artistas para o
evento chamado de “Concurso da
Escolha da Rainha do Viradouro
Rodeio show 2009”. O promotor
Ivan Cintra Borges acatou a representação e propôs Ação Civil
Pública de Responsabilidade
por Ato de Improbidade
Administrativa
(processo
660.01.2010.000742-9),
contra Paulo Camilo Guiseline,
atual prefeito, José Eduardo
da Silveira, presidente da comissão organizadora do evento, Flávia Maria Drugovich
Nogueira Braga, chefe da seção
de compras, e Phan Promoções
Artísticas e Marketing Ltda.,
empresa de Jaboticabal, que se
comprometeu garantir no dia
do concurso atrações artísticas
que não compareceram, segundo consta da Ação.

ferido e recebido tais serviços.
“Essa verdadeira pilhagem aos
cofres públicos foi concluída
com a entrega, devidamente autorizada pelos requeridos Paulo
Camilo Guiseline e Flavia Maria
Drugovich Nogueira Braga, de
R$ 72.582,01 do erário municipal a requerida Phan Promoções
Artísticas e Marketing Ltda.,
montante do qual cerca de R$
72 mil correspondem a serviços que não foram prestados
pela contratada”, diz o promotor em sua inicial.

Cantor Mirim

À esquerda, o atual prefeito de
Viradouro, Paulo Guisedine. Abaixo, o
ex-prefeito José Lopes.

O cantor Mirim Guilherme
(que recebeu cachê de R$
582,01), foi o único que se apresentou no evento. As demais
atrações foram contratadas de
forma simulada, não tendo as
partes a menor intenção de
apresentá-las ao público. E,
embora os artistas não tenham
se apresentado, Flavia Maria
Drugovich Nogueira Braga,
na qualidade de chefe da
seção de compras da
Prefeitura Municipal
de Viradouro, atestou
falsamente
que havia con-

Outro lado

Procurados por nossa reportagem o prefeito de Viradouro
Paulo Guiseline, e o promotor
não quiseram se manifestar.

Jaboticabal ganha
ambulância do SAMU
Na sessão ordinária da
Câmara Municipal, realizada em
07 de maio de 2007, o vereador
Wilsinho Locutor (DEM) apresentou indicação para o Poder
Executivo, abordando a necessidade de uma ambulância do
SAMU (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência).
Com o apoio do Deputado
Federal Dr. Nechar e do prefeito José Carlos Hori, o vereador
conseguiu seu intento, e com isso
a população passa a contar com
uma ambulância do SAMU
SAMU

O Samu é oferecido pelo governo federal, em parceria com
governos estaduais e prefeituras,
com a finalidade de prover o atendimento pré-hospitalar à população. O projeto piloto do SAMU
aconteceu em Porto Alegre e em
Ribeirão Preto. Nas cidades brasileiras onde o serviço é disponibilizado o telefone para solicitá-lo é
o 192 (ligação gratuita).

(16) 8138 2527
Mailson & Gabriel
para shows ligue: (16) 8137 6119
(16) 3243 7198

Abaixo, vereador Wilsinho Locutor
(DEM) junto a palanque durante
cerimônia de recebimento da
ambulância do Samu. Acima, o
vereador junto a ambulância do Samu
recém adquirida com o apoio do
Deputado Federal Dr. Nechar e do
prefeito José Carlos Hori,
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Quarteto do bem de
Ex-prefeita de Taiaçu
Vista Alegre apresenta
poderá devolver aos
requerimentos e indicações cofres da Prefeitura
Os vereadores Edinho Junta, dores. “É a luta de David contra mais de R$ 7 mil
Roberto Cesar, Joaquim do Gás Golias. Apesar de alguns aqui
e Inácio Marques, apresentaram
na sessão ordinária da Câmara
Municipal de 19/03, requerimentos e indicações em defesa
do Município e de seus mora-

só pensarem em seus próprios
interesses, não desistiremos.
Temos o povo do nosso lado, e
só Deus e o povo nos fará calar”,
desabafou Edinho.

Requerimento 10/2010

Justificativa

Requerem à Mesa, depois de
ouvido o Plenário, em regime
de urgência especial, que o
Prefeito Municipal se digne
informar quais as providências
que serão tomadas pela
Administração com relação ao
imóvel do município localizado
na Rua Maranhão do Jardim
Bela Vista.

Tal solicitação tem por fim saber
quais as providências que a
Administração Municipal irá
tomar com relação o imóvel de
sua propriedade, abandonado,
uma vez que o local se tornou
lugar de grande risco para os
moradores do bairro.
Cabe informar que o local já fora
diversas vezes utilizado como
esconderijo de indivíduos que
praticam furtos e roubos no
bairro, sendo que recentemente,
policial civil realizou perseguição
até o local, desaparecendo o
indivíduo no citado imóvel.

Requerimento 11/2010

Justificativa

Requerem à Mesa, após
ouvido o Plenário, em regime
de urgência especial, que o
Prefeito Municipal se digne
informar, com relação ao Fundo
de Solidariedade do Município, o
que segue:
a) Qual a data de formação do
fundo.
b) Quais as ações desenvolvidas
pelo fundo desde a sua
fundação até a presente data.
c) Qual o local em que o mesmo
pode ser encontrado para dar
atendimento à população.

Tal solicitação baseia-se no
desconhecimento de ações
do Fundo de Solidariedade no
município, o que tem gerado um
grande número de munícipes
solicitando auxilio sociais a
vereadores e reclamação sobre
a inexistência de órgãos no
município para amparo nos
momentos de dificuldades.

Requerimento 17/2010

Justificativa

Indicam ao Prefeito Municipal
conserto e manutenção no
campo de futebol localizado no
Jardim Santa Helena, na Rua
dos Oitis.

Cabe esclarecer que tal área
está abandonada, apresentando
grande quantidade de mato que
acabou por tomar conta do local,
fazendo com que os garotos
do bairro acabem praticando
esporte na rua, um tanto
perigoso para os mesmos.

Requerimento 18/2010

Justificativa

Indicam ao Prefeito Municipal
a construção de lombadas
em logradouros com grande
extensão e que possam
desenvolver alta velocidade
nos veículos.

Tal pedido tem por fim evitar
atropelamentos dos munícipes,
sendo que na Rua Minas
Gerais, segundo informações
de moradores, houve quatro
atropelamentos de crianças e em
outras ruas, também segundo
moradores, ocorre à incidência
de alta velocidade nos veículos
que transitam pelas mesmas.

Requerimento 9/2010

Justificativa

Indicam ao Prefeito Municipal
medidas urgentes no sentido de
pavimentar o final da Avenida
Santos Dumont.

A atual situação do local tem
causado grande transtorno à
população, pois há ocorrência de
poeira ou barro durante a maior
parte do ano.
A ocorrência de poeira pode vir
a causar problemas respiratórios
nos moradores do local,
principalmente crianças.

Requerimento 20/2010

Justificativa

Indicam ao Prefeito Municipal
medidas urgentes no sentido
de providenciar o conserto da
iluminação pública da Praça de São
Cristóvão, na Avenida Marginal,
próximo ao bar do Basílio.

O local próximo à SP 323 e com
a iluminação danificada há vários
dias, tem oferecido risco aos
moradores do bairro e aos cidadãos
que freqüentam o bar do Basílio.

Requerimento 21/2010

Justificativa

Indicam ao Prefeito Municipal
medidas urgentes no sentido
de fechar as caixas de inspeção
elétricas nos canteiros
do prédio do Centro de
Hidroterapia do Município.

As referidas caixas
encontram-se abertas, com
fios energizados e expostos,
oferecendo risco de acidentes
a adultos e crianças que
freqüentam o local.

A ex-prefeita de Taiaçu, Sueli cuido, a atual administração foi
Aparecida Mendes Biancardi obrigada a efetuar o pagamento,
(2005/2008), poderá ser con- e também pedir judicialmente
denada a devolver aos cofres da o ressarcimento desse dinheiro.
Foi aberto o procedimenPrefeitura R$ 7.313,90
to preparatório de
mil, com as correções
...a atual
inquérito civil nº
de lei, por não haver
administração foi
15/2010 (de 09 de
transferido para
obrigada a efetuar o
março de 2010),
a municipalidade
pagamento, e também
pela promotora
um caminhão adpedir judicialmente o
de justiça da cidaquirido em licitaressarcimento desse
dania
da comarca
ção na modalidade
dinheiro.
de Jaboticabal Ethel
carta-convite, e por
Cipele, para apurar
deixar de recolher o
eventual
irregularidade
IPVA do mesmo nos anos
de 2006, 2007 e 2008. Como veí- na gestão de bens públicos da
culos oficiais não pagam IPVA e Prefeitura Municipal de Taiaçu,
taxa de licenciamento, mas não e abriu prazo de 15 dias a partir
houve a transferência na época, da citação para que a ex-prefeita
provavelmente por algum des- preste esclarecimentos.

Contas da Prefeitura
de Taiúva são
rejeitadas pelo TCE
O TCE (Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo) rejeitou
as contas referentes ao ano de
2007 da Prefeitura de Taiúva, comandada pelo prefeito Leandro
José Jesus Baptista, conforme
publicado no DOE (Diário
Oficial do Estado de São Paulo)
de 23 de abril de 2009, decisão
tomada devido ao descumprido
do artigo 212 da Constituição
Federal que manda aplicar pelo
menos 25% no ensino, pois a
Prefeitura só aplicou 24,83%.
A decisão do Tribunal consta
do processo TC-002564/026/07,
cujo parecer é o seguinte: “A
Egrégia Segunda Câmara do
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em sessão do dia
14 de abril de 2009, pelo voto

dos conselheiros Fulvio Julião
Biazzi, presidente e relator,
Renato |Martins Costa e Robson
Marinho, na conformidade das
correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Taiúva,
exercício de 2007”.
O prefeito Leandro Baptista,
recorreu da decisão do Tribunal
com pedido de reexame das contas, mas lhe foi negado - DOE
de 13 de novembro de 2009 e 18
de dezembro de 2009.
Próximo passo

As contas deverão ser encaminhadas a Câmara Municipal para
que sejam analisadas e aprovadas
ou reprovadas pelos vereadores.

Vereadores
se reúnem
com deputado
federal
Sexta-feira, 26/03, os
Vereadores Edinho Junta (PTB),
Inácio Marques de Lima (PPS)
e Roberto Cesar de Oliveira
Sousa (PPS) se reuniram com
o Deputado Federal Dimas
Ramalho (PPS) em seu escritório na Cidade de Araraquara.
A pauta da reunião foi à aliança em defesa do Município
vista-alegrense, ocasião em que
argumentaram sobre as dificuldade enfrentadas em prol
da população, e a contínua cobrança deles ao atual chefe do
Executivo (prefeito), que não
corresponde ao anseios mais
prementes da municipalidade,
especialmente da mais carente.
As cobranças vão de encontro à
falta de moradia, pavimentação
de ruas periféricas, abandono de
praças públicas, o precário atendimento na área da saúde, falta
de incentivo e transporte para
times de futebol e o esporte em
geral, ruas esburacadas, esgoto a
céu aberto, e tantas outras deficiências administrativas.
Diante da explanação feita
pelo Vereador Edinho Junta,
o deputado mostrou-se sensibilizado e comprometeu-se a
apresentar emendas do seu orçamento para pavimentação de
alguns dos bairros.
Edinho também ressaltou
as dificuldades em angariar
verbas para o Município junto
a deputados estaduais e federais, devido à intransigência do
prefeito que só aceita dialogar
com sua base aliada. “Trata-se
de uma postura totalitária e
mesquinha, que tenta inviabilizar a força política do nosso
grupo, e isso trazem prejuízos
incalculáveis para nosso povo,
que acreditou nas promessas de
um lobo em pele de cordeiro”,
disse o vereador Edinho.

Mesa Diretora da Câmara de Vista Alegre
“impede” a construção de casas populares
Sob a alegação de incompatibilidade com o regimento interno, a mesa diretora da Câmara
de Vista Alegre retirou da pauta
de votação o requerimento dos
vereadores Edinho Junta, Inácio
Marques, Roberto Cesar e
Joaquim do Gás, nº 09/2010 (de
19 de março de 2010), que solicitava ao prefeito urgente reunião
com o secretário de habitação do
estado, objetivando a construção de moradias populares através do CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São
Paulo). O requerimento foi rejeitado pelos vereadores Arlindo
Benedito Balsanelli (PDT),
Geraldo Luchezi Filho (PP),
José Ricardo Joanini (PT), José
Roberto Russino (PT) e Wagner

Aparecido dos Santos (PSB),
que votaram contra o povo.
Na edição 99 do Jornal Fonte
(12/03/10), publicamos matéria
sobre o requerimento apresentado por Edinho, Inácio, Roberto
e Joaquim, propondo a construção dessa casas e pedindo a intervenção do deputado estadual
Campos Machado (PTB). “Mais
uma vez a história se repete. Os
vereadores contra a construção
de casas pelo CDHU obedecem
aos caprichos do prefeito municipal, que insiste em construílas através da Caixa Econômica
Federal, com custo exorbitante
de cerca de R$ 800 mil em infraestrutura, além do valor disponibilizado pela CEF em torno
de R$ 13 mil, insuficientes para
construção de moradias dignas

dos nossos munícipes. Essa posição de subserviência não condiz com as funções do vereador,
que deve legislar e fiscalizar, e
não proteger o Executivo, que
parece querer eleger o seu sucessor”, resumem Edinho, Inácio,
Roberto e Joaquim.
A Prefeitura já possui terreno com 36.300 mil metros quadrados para a empreitada. No
programa A Casa é Sua, as casas
têm três quartos, sala, cozinha e
banheiro azulejados, lavanderia
coberta, varanda, cobertura de
laje e telhas, esquadrias de alumínio, piso, num total de 64 m2.
O pagamento em prestações de
apenas 15% do salário do mutuário, com prazo de até 25 anos
para quitação.
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Câmara de Monte Alto aprova projeto
para obras na Rua 12 de Outubro
Ronaldo Maguetas

A Câmara Municipal, durante a 8ª Sessão Extraordinária
realizada na segunda-feira, 29
de março, aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº
32/2010, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre
abertura de crédito especial e dá
outras providências.
Dessa forma, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir,
na Contadoria Municipal, crédito especial no valor de R$
1.272.601,25 milhão, destinado
a custear despesas com o Projeto
das obras na Rua 12 de Outubro,
no bairro Jardim Paulista.
Faz parte das obras a execução de galerias de águas pluviais,

escada hidráulica, pavimento
flexível, recapeamento asfáltico,
guias e sarjetas pre-moldadas,
plantação de grama e cerca para
isolamento definitivo, com a respectiva limpeza final da obra.
O valor do crédito será coberto com recursos provenientes
do Ministério da Integração
Nacional, no valor de R$ 1.200
milhão, e R$ 72.601,25 mil, do
orçamento vigente do município.
Assim que recebeu o Projeto
de Lei do Poder Executivo, o
vereador-presidente do Poder
Legislativo, José Cláudio Inforçatti
(Bicudo), determinou a imediata
convocação dos demais parlamentares da Casa para a realização da 8ª sessão extraordinária.
Bicudo, desde o mandato

Jaboticabal se destaca nos
jogos regionais do idoso
Na última edição dos JORI (Jogos Regionais do Idoso), realizados em Porto Ferreira entre
17 a 21 de março de 2010, Jaboticabal conquistou a 4ª colocação geral, ficando à frente de
Franca, Araraquara e São Carlos. 49 cidades participaram dos
XIV JORI, que levou para Porto
Ferreira mais de dois mil atletas.
Confira na tabela os melhores
colocados dentre os 65 atletas
de Jaboticabal participantes.
OS medalhistas (vide tabela)
participarão dos Jogos Estaduais
do Idoso na cidade de Guarujá/
SP, no mês de maio vindouro.
Mas também estão de parabéns
todos os demais atletas, que so-

maram pontos com a simples
participação e também com ótimas colocações nas respectivas
modalidades, pois nos JORI a
pontuação vai além daqueles que
conquistaram medalhas.
O Jori é um evento esportivo realizado em sete etapas no interior e na capital, promovido pelo
Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural
do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria Estadual
de Esporte, Lazer e Turismo e
Municípios sedes dos jogos.
Têm como finalidade estimular a população idosa a realizar
atividades esportivas. Para participar dos jogos, o idoso
deverá ter no mínimo 60
(sessenta anos) completos, podendo escolher as
modalidades relacionadas na tabela ao lado:
Maiores de 60
anos participem do Jori,
e ajudem nas
conquistas
esportivas da
nossa cidade.

Bar da Bocha
Todas as quartas e sextas-feiras, o melhor
churrasquinho de Jaboticabal. O atendimento,
a higiene e a
camaradagem,
fazem do Bar
da Bocha um
verdadeiro
ponto de
encontro
de amigos e
familiares.

anterior, tem como uma de
suas prioridades as obras do
bairro Jardim Paulista, onde
tem acompanhado atentamente
os trabalhos e mantém contato
permanente com os moradores.
Bicudo, inclusive, esteve em
Brasília, juntamente com os moradores daquele bairro, fazendo
reivindicações.
Esta foi à segunda sessão extraordinária do mês de março, a
pedido do Poder Executivo. Os
vereadores de Monte Alto não
recebem por sessão extraordinária. Em outras Câmaras da
Região, os parlamentares recebem por cada sessão desse tipo.
Em Monte Alto, são realizadas 04 sessões ordinárias
por mês. Em Taquaritinga são
apenas 03 (nas três primeiras segundas-feiras) e em Jaboticabal,
uma a cada 15 dias (na primeira
e terceira segundas-feiras).

Só para
descansar
Um cão velho e com olhar
cansado estava andando
pela rua e entrou em
meu jardim. Eu pude
ver, pela coleira e seu
pêlo brilhante, que ele era
bem alimentado e bem cuidado.
Ele andou calmamente até
mim e eu o agradei. Então ele
me seguiu e entrou em minha
casa. Passou pela sala, entrou
no corredor, deitou-se em um
cantinho e dormiu. Uma hora
depois ele foi para a porta e eu
o deixei sair.
No dia seguinte ele voltou,
fez “festinha” para mim no jardim, entrou em minha casa e novamente dormiu por uma hora
no cantinho do corredor. Isso

destaques da delegação Jaboticabalense
Atleta / Equipe

Colocação

Juiz Antonio Roberto Borgato

2º colocado em Damas masculino

Divaldo R. dos Santos

2º lugar em Atletismo: corrida de
2.000 metros

Laerte Messiano e Maria do Carmo Santos

2º lugar em Dança de Salão

Luiz Alberto Calegari, João Govani e Álvaro
Motta Moreno

3º lugar em Malha

Esther Ijanc

3º lugar em Tênis de Mesa Feminino

Anésio de Oliveira

3º lugar em Tênis de Mesa Masculino.

algumas categorias do JORI
Esporte

Modalidade

Atletismo

Natação e Corrida

Bocha

03 participantes, podendo ser feminino, masculino ou
misto

Buraco

01 dupla, podendo ser feminina, masculina ou mista

Coreografia

Mínimo 08 e no máximo 16 participantes, podendo
ser feminino, masculino ou misto

Damas

01 participante feminino e 01 participante masculino

Dança de salão

01 casal

Dominó

01 dupla podendo ser feminina, masculina ou mista

Malha

03 participantes, podendo ser feminino, masculino ou
misto

Natação

01 participante feminino e 01 participante masculino
por categoria

Tênis de Mesa

01 participante feminino e 01 participante masculino

Truco

01 dupla podendo ser feminina, masculina ou mista

Voleibol

12 participantes no máximo, sendo 01 equipe feminina e 01 equipe masculina

Xadrez

01 participante feminino e 01 participante masculino

Tênis de Mesa

Masculino e feminino.

Deputado Federal
Dr. Nechar reitera
construção de
creches
O deputado Federal Dr.
Nechar (PP-SP) encaminhou
ofício CD/GAB nº 023 (de 09
de fevereiro de 2010), para
Daniel Silva Balaban, presidente
do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação),
reiterando a liberação dos processos de 2009, de sua iniciativa,
para construção de creches PróInfância que ficaram pendentes
naquele ano. Solicita também
com urgência, a liberação dessas
construções para os Municípios
de Oswaldo Cruz, Gália
Itapeva, Ibirarema, Pompéia,
Iacanga,
Valentim
Gentil,
Taiaçu, Herculândia, Guaimbê,
Promissão, Jaboticabal, Lucélia,
Santa Enestina e Adamantina.
E/D: Deputado Federal
Dr. Nechar e Caldeira,
prefeito de
Taiaçu.

Ao lado, Primeiras Damas (E/D): do Estado de São Paulo, Mônica Serra. De
Porto Ferreira, Viviani Rasi. De Jaboticabal, Adriana A. M.

Ouça o Jornal
Energia 1ª Edição

De segunda a sábado das 7:00 as 8:00 horas
Direção e apresentação: Daniel Palma
Correspondente em Jaboticabal e região: João Teixeira
Rádio Energia FM 99,1 – Monte Alto – SP

Participe: (16)3242-1061

ALEGRIA

DIVERSÃO
INFORMAÇÃO
E ESPORTES É NA

Avenida José da Costa, 863, Aparecida, Jaboticabal/SP
Tel: (16)3202-8982 Cel. 9768-0939
bardabocha@gmail.com

se repetiu por várias
semanas.
Curioso, coloquei um bilhete em sua coleira: “Gostaria
de saber quem é o dono deste
lindo e amável cachorro, e perguntar se você sabe que ele vem
até a minha casa todas as tardes
para tirar uma soneca..”
No dia seguinte ele chegou
para sua habitual soneca, com
outro bilhete nacoleira: “Ele
mora em uma casa com 6 crianças, 2 com menos de 3 anos, e
provavelmente está tentando
descansar um pouco. Posso ir
com ele amanhã???”

AM 1510 - JABOTICABAL /SÃO PAULO
www.radioathenas.com.br

Vende-se
Apartamento

no edifício

Tabapuã
Localizado na Rua 24
de maio, 859, Centro de
Jaboticabal, SP.
Tratar diretamente com
o proprietário, Jesus
Rodrigues

(16) 9791- 9614.

