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VISTA AlEgRE / TAIAçú

Tive a grata satisfação de conhecer 
e desfrutar um pouco da amizade de 
Sergio Ricardo dos Santos (na foto, 
à direita), e esse pouco representou 
muito. Sergio era aquele cara que 
podíamos chamar de “Pedra 90”, gen-
te de primeira qualidade, que está 
fazendo muita falta, especialmente 
para seus familiares, e é claro para 
seus amigos mais próximos. 
O Jornal Fonte homenageia o 

Adeus Amigo
Capitão da Policia Militar (bombeiro), 
num momento de descontração no 
baile do clube da velha guarda acom-
panhado do seu inseparável amigo 
Rafael Bianco e respectivas esposas.
Sergio tinha apenas 38 anos e 
perdeu sua vida num trágico 
acidente de carro quando vinha de 
Ibitirama, Distrito de Monte Alto, no 
dia 29/05/2010. 
Esteja com Deus parceiro.

Os humanos, o lixo e a 
destruição da natureza
Onde esse lixo vai parar? Saiba mais na pág.03

Novo lixão nas 
proximidades do 

“bairro” Lafranchi 
(município de 

Jaboticabal). O 
problema permanece 

sem solução.

Dep. Fed. 
Jorginho 
Maluly e 
Vereador 
Gôuvea.
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Um grupo de jaboticabalenses 
aproveitou a quinta-feira, dia 03, 
feriado de Corpus Christi, para 
dar prosseguimento ao plantio de 
árvores em um terreno localizado 
as margens direita da rodovia de 
acesso a Lusitânia. Esse terreno 
que os defensores da natureza cha-
maram de praça, recebeu no dia 03 
o plantio de mais de 400 árvores. 

Esse mesmo grupo, porém, 
vem atuando na conservação 
desse espaço há bastante tempo. 
“Para que as árvores já existentes 

Defensores da Natureza
e as plantadas hoje não morram, 
pedimos ao SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal), que periodicamente 
regue essa fonte da vida. As ár-
vores têm o poder de modificar o 
micro-clima do local onde estão. 
Para tanto, devem ser regadas, 
pois se não recebem água não 
conseguem nos ajudar”, salientou 
um dos integrantes do grupo. 
Nossa reportagem se compro-
meteu a fazer esse pedido para a 
direção do SAAEJ.

O ex-chefe de trânsito de 
Jaboticabal Edvaldo Raimundo 
tentou usar a Tribuna Livre da 
Câmara Municipal na sessão 
ordinária de segunda-feira, 07, 
mas foi impedido. Segundo infor-
mações, Edvaldo prometera abrir 
a “caixa preta” de uma série de 
denúncias contra a administração 
do prefeito José Carlos Hori (PPS), 
com relação ao transporte de alu-
nos universitários e da área rural.

O impedimento do uso da 
Tribuna Livre se deu por vo-
tação. Cinco vereadores foram 
contrários e quatro favoráveis. 
Votaram Contra: Dr. Aloísio e 
Dr. Nereu (PMDB), João Bassi 
(PPS), Wilsinho Locutor (DEM) 
e Gilberto de Faria (PSB). 

Impedido de falar
Favoráveis: Murilo 
Gaspardo (PV), Prof. 
Emerson (PSB), 
Carmo Jorge (PPS) 
e Gouvêa (PTB). De 
acordo com a resolu-
ção 182, o cidadão que 
usar a Tribuna só poderá 
voltar a fazê-lo novamen-
te 90 dias depois, salvo em 
caso de apresentação de reque-
rimento submetido à votação em 
plenário. Este foi o caso, mas os 
vereadores negaram por maioria. 
Edvaldo fez uso da Tribuna para 
falar sobre o mesmo assunto em 
03/05, e apesar do alarde não 
disse nada com nada (conforme 
matéria publicada na edição 102 
deste Jornal, sob o titulo “Quem 

poupa o lobo sacrifica as ove-
lhas”). Nossa reportagem conver-
sou com 2 vereadores contrários. 
Um disse que foi pego de surpresa 
quanto ao requerimento, e outro 
disse que quem tem prova do que 
fala não enrola.

Defensores da natureza, grupo formado por moradores de Jaboticabal em prol 
de ações de recuperação e conservação das áreas verdes da cidade. No feriado 
de Corpus Cristi, o grupo plantou cerca de 400 semetes de árvore as margens 
direita da rodovia de acesso a Lusitânia (imagem mais acima).

O prédio onde funciona o 
CIAF IV (Centro Integrado de 
Atendimento a Família), COHAB 
II, cuja reforma foi inaugurada 
em junho de 2009, já perdeu parte 
do teto, provavelmente infiltração 

Quem faz mal feito, faz 
duas vezes

Uma parceria entre o verea-
dor Gouvêa (PTB), e o deputado 
federal Jorginho Maluly (DEM), 
possibilitou uma verba de R$ 150 
mil para aquisição de equipamen-
tos para a secretaria da saúde de 
Jaboticabal para realização de 
exames de prevenção de doen-
ças cardíacas e câncer de mama. 
Além dos R$ 150 mil da Emenda 
do deputado a Prefeitura investirá 
mais R$ 30 mil.

O aparelho de mamografia, 
principal arma na prevenção 
do câncer de mama, não exis-

Equipamentos para a saúde

Equipamentos adquiridos para  
a secretariada saúde de Jaboticabal

01 Esteira Ergométrica para testes de resistência

01 Eletrocardiograma

02
Focos Cirúrgicos para a realização de micro cirurgias e suturas, 
um para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e um para o 
centro de saúde

01 Mamógrafo.

te na rede pública de saúde do 
Município, os exames são feitos 
no HC (Hospital das Clinicas) de 
Ribeirão Preto, ou durante cam-
panhas de entidades beneficentes. 
Na rede particular o exame custa 
em torno R$ 120. Cerca de 600 
mulheres estão na fila de espera 
para serem submetidas a esse 
exame. 

Gouvêa vem 
participando de 
reuniões com o 
deputado desde 
2009, objetivando 

dinheiro para compra desses im-
portantes aparelhos, que serão de 
extrema valia para a população 
especialmente a mais carente. 

Gouvêa lembra que o deputa-
do cumpriu o que prometeu, e en-
fatiza os esforços do prefeito José 
Carlos Hori (PPS), do secretário 
da saúde José Donizete Thomazini 
e do secretário de governo Dé 

Berchielli, para essa 
conquista que em 
breve estará em 
pleno funciona-
mento, trazendo 
mais conforto 
para os nossos 
munícipes. 

de águas das chuvas. O material 
aplicado, aparentemente é pa-
pelão, ou a conhecida chapa de 
eucatex. Quem faz mal feito, faz 
duas vezes, e consequentemente o 
povo paga a conta dobrada.

Revoltado com a situação 
da Rua Antonio Fazam (Jardim 
Tangará, Jaboticabal), Luiz 
Eduardo Romero Gerbasi , mo-
rador do número 301, enviou 
e-mail (correio eletrônico) para 
o gabinete do prefeito com cópia 
para nossa redação. Leia abaixo o 
teor do e-mail.

“Gostaria de expressar através 
deste e-mail a minha indignação 
com os serviços prestados pela 

Revolta de morador
Prefeitura na minha Rua, visto 
que a mesma não se encontra 
mais em condições de tráfego 
desde o dia 12 de dezembro de 
2009, quando começaram as 
obras de recapeamento do Jardim 
Tangará. Naquele mês a Rua foi 
aberta para a passagem de esgo-
to de um futuro loteamento que 
ainda será lançado e desde então 
não voltaram lá para reparar o 
serviço. O pessoal do SAAEJ toda 

semana passa por lá e só muda 
a terra de um local para outro e 
nunca acaba o serviço. 

Em Janeiro recebemos uma 
carta da Prefeitura (aliás, sem 
timbre ou assinatura alguma), 
dizendo que as obras acontece-
riam após o período de chuvas. 
Todos os moradores aguardam 
ansiosos. 

Gostaria ao menos de algum 
tipo de resposta, visto que já 
cansei de ficar ao telefone sem 
qualquer tipo de manifestação de 
nenhum órgão da Prefeitura”.

Mamógrafo, 
um dos 
equipamentos 
adquiridos para 
a secretaria 
de saúde de 
jaboticabal.

Nas esquinas da Avenida Pintos 
com Rua Rui Barbosa – Centro – 
Jaboticabal, existia uma câmera 
espiã, que possibilitava a polícia 
visualizar os inimigos do alheio. 
A câmera foi retirada, talvez para 
manutenção, mas os fios ficaram 

Câmera desativada, bandido oculto
pendurados numa demonstração 
que ali não existe nada. Se pelo 
menos os fios estivesse embutidos 
e a caixa de alumínio que serve de 
proteção para a câmera estivesse 
fechada, ficaria a impressão da 
câmera ainda existir. 
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DENúNCIA

Na edição 101 de 23 de abril 
de 2010, denunciamos a formação 
de um novo lixão no município de 
Jaboticabal, nas proximidades do 
“bairro” Lafranchi, seguindo a es-
trada de terra à direita da pista de 
pouso, cerca de 1.000 metros após 
a “Casa Dia”. Na edição 102 de 13 
de maio de 2010, entrevistamos 
Hamilton Fernando Lisi, promo-
tor de justiça responsável pelo 
meio ambiente na comarca de 
Jaboticabal, que à época já havia 
instaurado inquérito para apurar 
as responsabilidades e solicitado 
providências da Prefeitura obje-
tivando a limpeza e a sinalização 
do local com placa de advertência. 
Providências paliativas foram to-
madas: o lixo foi aterrado quando 
deveria ter sido retirado, e uma 
placa de “é proibido jogar lixo 
neste local” foi instalada. Por falta 
de fiscalização, a “emenda ficou 
pior que o soneto”, pois o aterra-
mento do lixo abriu uma clareira 
no canavial que está facilitando o 
escoamento de lixo orgânico na 
localidade por “humanos” que se 
confundem com o próprio lixo ao 
destruírem a natureza.

Flagrante 

Na manhã de domingo, dia 
06, por volta das 11:00 horas, 
nossa reportagem flagrou dois 
“cidadãos” (ou cidadões, como 
diria um ex-vereador jaboti-
cabalense), descarregando no 
“novo lixão” uma perua Kombi 
amarela “gema de ovo” lotada de 
lixo contendo garrafas pet, de vi-
dro, copinhos e sacolas plásticas, 
além de outros “utensílios” pre-
judiciais ao meio ambiente. Me 
aproximei dos “humanos”, mas a 
recepção não foi nada amistosa. 
Um deles disse que o lixo era 
papel e que seria queimado, mas 
quando observou que tínha em 
mãos uma máquina fotográfica, 
esbravejou: “Você vai fotografar 
minha perua?” Respondi que 
ía fotografar o local, porque ali 
não é lugar de jogar lixo. Ambos 
foram em minha direção como 
que dispostos a partir para a 
agressão, o que me obrigou a 
deixar o recinto literalmente às 
pressas, sem registrar o flagran-
te. Até porque, se trata de um 

Os humanos, o lixo e a destruição da natureza
lugar esmo, e ali só estavam os 
dois e este repórter.

Retorno

Por volta das 13:30 horas re-
tornei ao “novo lixão”, e o lixo dei-
xado pelos “humanos” havia sido 
queimado, tendo sobrado apenas 
garrafas de vidro e outros dejetos 
resistentes ao fogo. Segui em frente, 
rumo à rodovia de acesso a Monte 
Alto, e me deparei com mais lixo 
no leito carroçável do canavial.

“Solução”

O Poder Público é incompe-
tente ou não tem possibilidade de 
fiscalizar, e capturar esses imbecis 
travestidos de “humanos”, talvez 
até por falta de material humano. 
Então, a “solução” seria responsa-
bilizar as usinas ou os proprietários 
das áreas, já que usam as terras para 
o plantio de cana e conseqüente 
lucro. Essa ganância trará conseqü-
ências graves num futuro bem pró-
ximo. Só que eles se esquecem que 
Deus perdoa, o homem perdoa, 
mas a natureza não perdoa.

Quando era autoridade de 
trânsito, Wellington Caiado de 
Castro, atual secretário de obras, 
(dizem que é), falou diversas vezes 
com nossa reportagem sobre os es-
tragos que as jamantas (caminhões 
grandes) causam nas ruas, ave-
nidas e casas por onde trafegam. 
Na época, Caiado se comprometeu 
a resolver o problema através de 
colocação de placas proibitivas e 
fiscalização. Foi o que fez, além de 
criar rotas obrigatórias para serem 
seguidas pelos caminhoneiros. As 
medidas, no entanto, não coibiram 
o direito de ir e vir dos transporta-
dores do progresso.

Por um curto período de tem-
po, essa nova rota foi obedecida, e 
os moradores dos bairros Recreio 
dos Bandeirantes, Nova Aparecida 
e das proximidades tiveram sos-
sego. A tranqüilidade, no entanto, 

Sem lei e sem ordem acabou logo que os caminhoneiros 
observaram que Jaboticabal é terra 
de ninguém, voltando à conclusão 
de que não precisam aumentar o 
trajeto com o uso da rota obriga-
tória. Sabem que podem trafegar 
pelo trajeto mais curto sem serem 
incomodados pela fiscalização, 
mesmo porque ela não existe.

Um morador da Rua Raposo 
Tavares, uma das mais afetadas 
pelo tráfego de jamantas, disse a 
nossa reportagem que conversou 
com um Policial Militar sobre essa 
situação, e o PM teria lhe dito que 
não há forma de evitar esse tráfe-
go, porque não existe uma balança 
para constatar a tonelagem de cada 
jamanta. Uma desculpa esfarrapa-
da, já que existe uma rota que deve 
ser seguida obrigatoriamente por 
esses caminhões. O que falta é im-
por a lei e a ordem. 

Ligue  
(16) 3202 7509

5.000
exemplares
por edição

Seja um
anunciante

4 páginas
coloridas

2 edições
mensais com 
distribuição na 
micro-região

No sentido horário. Clareira aberta que terminou facilitando o uso da área em meio aos canaviais como novo lixão. Placa providenciada pela prefeitura para coibir o 
acumulo de lixo. Restos queimados de pilha de lixo que momentos antes fora flagrada pela reportagem sendo depósitada. Imundice domina paisagem.

Jamantas, pesando dezenas de tonelas, ignoram percurso criado pela 
prefeitura e continuam a evitar os pedágios transitando por entre os bairros 
de Jaboticabal. Sem fiscalização, esse fluxo parece crescer a cada dia.
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PolíTICA / CVV 

Assessoria dos parlamentares

José Fernando Stigliano - Voluntário do CVV. 

Jornal “Folha de S.Paulo”

Na segunda-feira, 24 de maio, 
o vereador Dr. Nereu (PMDB - 
Jaboticabal), o deputado federal 
Dr. Nechar (PP - SP) e assesso-
res, visitaram o CGR (Centro de 
Gerenciamento de Resíduos) no 
município de Guatapará, para 
conhecer as instalações do maior 
aterro sanitário da região nordes-
te do Estado de São Paulo, que 
atinge 90% dos municípios.

Na oportunidade os parla-
mentares participaram de um 
almoço com diretores do CGR, 
a equipe do Programa “Fazendo 
a Diferença” da TV Record, o 
Presidente e a Coordenadora da 
ONG SARA de Cravinhos. Ocasião 
em que foram discutidos assuntos 
relacionados ao impacto direto cau-
sado pelo lixo nas questões ambien-
tais, sendo abordada como temática 
principal, a educação do cidadão a 
favor das coletas seletivas.

Após o almoço todos foram 

Preservação ambiental
convidados a conhecer o funcio-
namento do aterro. O vereador Dr. 
Nereu, surpreso com a estrutura e a 
tecnologia utilizada no desenvol-
vimento do projeto, ressaltou que 
“todo o processo garante alto nível 
de qualidade e segurança na gestão 
e na deposição final dos resíduos, 
que sequer apresentam odor e ain-
da preservam o meio ambiente”.

O CGR opera desde meados 
de 2007 em uma área de 950 mil 
metros quadrados, com capacida-
de para 3 mil toneladas de detri-
tos por dia e está preparado para 
receber resíduos domiciliares e 
industriais das classes II A e II B 
(não perigosos) considerados as 
maiores fontes geradoras de lixo.

Ao final, o vereador e o de-
putado concederam entrevista ao 
programa “Fazendo a Diferença”, 
onde falaram sobre a importância 
deste modelo de aterro para o sa-
neamento, preservação ambiental, 
prevenção de doenças, bem estar 
e a cidadania. 

Decreto publicado ontem 
pelo governo federal tenta fechar 
as últimas brechas para a contra-
tação de parentes de servidores 
não concursados.

O texto proíbe que qualquer 
pessoa nomeada em órgão públi-
co tenha cônjuge, companheiro 
ou parente até o terceiro grau em 
cargo de comissão em entidades 
governamentais vinculadas.

Com isso, o parente de um 
ministro, por exemplo, não po-
derá ocupar cargo dentro de uma 
empresa pública que seja vincu-
lada ao ministério.

O mesmo serve para autar-
quias, fundações e sociedades 
de economia mista. No caso do 
presidente e do vice, o decreto 

Decreto tenta fechar 
brechas para nepotismo 
Norma regulamenta súmula do STF de 2008 que 
proibiu a prática nos três Poderes

proibiu seus parentes de ocupa-
rem qualquer cargo em qualquer 
órgão da administração pública.

A norma tenta também barrar 
o nepotismo cruzado -quando há 
nomeação de parentes em órgãos 
diferentes. Mas o texto é genérico 
e não traz casos específicos.

Supremo

O decreto regulamentou a sú-
mula do STF (Supremo Tribunal 
Federal), de 2008, que proibiu a 
prática nos três Poderes. Segundo 
a CGU (Controladoria-Geral da 
União), foi necessário esse tem-
po para realizar um estudo sobre 
os casos existentes.

Foram analisados mais de 20 
mil casos em que poderia haver 
nepotismo. Destes, 150 foram 
caracterizados dentro das nor-E/D Wagner Bonini - diretor presidente do CGR, dep. Fed. Dr. Nechar, 

vereador Dr. Nereu e Wanderley Trindade - promotor de justiça de Cravinho 
e presidente da ONG SARA

mas do decreto. Os órgãos serão 
notificados para que demitam os 
contratados.

O decreto também ampliou o 
entendimento de nepotismo para 
empresas. Pessoas com cargos 
de chefia não poderão contratar 
sem licitação empresas que per-
tençam ou tenham como respon-
sáveis seus parentes.Temporários 
ou estagiários só poderão ser 
contratados por seleção.

O decreto só vale para cargos 
do Executivo. Segundo a CGU, 
parentes de comissionados que 
atuem no governo poderão ser 
contratados no Judiciário e no 
Legislativo.

Em caso de concursado, não 
será considerado nepotismo se ele 
for nomeado por parente para car-
go compatível com sua atividade.

A Relação entre duas pesso-
as é bastante complexa, mesmo 
que exista afinidades, carinho e 
comprometimento. Cada um tem 
uma origem, vem de ambiente 
familiar ou de criação diferente, 
registra informações verbais e 
comportamentais de forma dis-
tinta. A Educação recebida até que 
se conheçam é proveniente de um 
espaço próprio, no qual os pais 
podem ter exercido mais ou me-
nos influência, conversado sobre 
religião, a conduta cotidiana na 
escola, trabalho, lazer, ou simples-
mente não terem se preocupado 
com conversas e exemplos. Há 
ainda o tempo e a lucidez com que 
cada um irá refletir sobre o que de 

CVV 
Relacionamento

fato foi relevante nas experiências 
vividas, seja na infância ou em 
épocas mais atuais. 

Durante o crescimento, toda 
vivencia traz referências, certa 
sabedoria, mas essa depende de 
um filtro interno moldado através 
da instrução recebida dos pais ou 
responsáveis. Instrução pode ser 
entendida como a informação 
captada externamente, e educação, 
o armazenamento interior à luz da 
moral e da ética presentes no con-
vívio social. A Educação é a soma-
tória dos exemplos, bons e maus, 
que se pode perceber dentro do 
próprio lar, escola, com a religião, 
no lazer, sobre tudo durante os 
primeiros anos, quando nascemos 
até os sete anos de idade. Após este 
tempo, essas informações recebi-
das servirão como instrumento 
de reeducação, com o qual todos 
acabam recorrendo para resgatar 
sua própria identidade. Essas in-

“Se um dia tiver que 
escolher entre o mundo e o 
amor, lembre-se: se escolher 
o mundo ficará sem o amor, 
mas se escolher o amor, 
com ele conquistará o 
mundo.” Albert Einsteisn.

Na Comissão de Defesa do 
Consumidor, o Dep. Fed. Dimas 
Ramalho conduziu audiência pú-
blica, na quarta (9/6), às 14h30, 
para debater a situação dos ae-
roportos brasileiros no que diz 
respeito ao aumento de atrasos e 
cancelamentos de vôos. O evento 
foi fruto do requerimento de autoria 
do deputado. O objetivo foi garantir 
os direitos dos usuários do transporte 
aéreo diante do descumprimento dos 
deveres das empresas de aviação.

“O crescimento do mercado 
de aviação civil não acompanha 
a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pelas compa-
nhias de aviação aos passageiros. 
Cobramos das autoridades do 
setor rigor na fiscalização e es-
clarecimentos sobre o motivo dos 
constantes cancelamentos e atra-
sos”, informou o deputado.

De acordo com a assessoria 
da Comissão, fizeram parte dos 
debates integrantes do Procon-
SP, DPDC/MJ (Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça), além 
de membros da ANAC, 
Infraero, e representantes 
das empresas TAM e Gol.

Copa 2014

Em plenário, o deputa-
do federal disse que o go-
verno federal precisa bus-
car urgentemente parcerias 
na iniciativa privada para 
dotar o Brasil da infraestru-
tura necessária a realização 

Dimas Ramalho cobra 
rigor e fiscalização 
durante audiência 
pública sobre 
aeroportos e vôos

da Copa do Mundo de 2014. “O 
governo não pode e não deve 
assumir isoladamente a tarefa de 
reformar e de construir estádios, 
e ainda bancar a ampliação de 
aeroportos e a estrutura logística 
da competição”, disse. 

Na avaliação de Dimas 
Ramalho, o governo deveria 
começar a agir o mais rápido 
possível para atrair investidores 
privados, lançando mão das cha-
madas PPPs (Parcerias, Pública 
Privadas) para viabilizar toda a 
infraestrutura. “Será preciso ain-
da correr contra o tempo porque 
o cronograma de obras está muito 
atrasado”, afirmou.

Tim Ziviane reassumiu a 
presidência do PSB (Partido 
Socialista Brasileiro) de 
Jaboticabal. A agremiação parti-
dária estava sob a presidência de 

Novamente presidente
Cláudio Almeida secretário da 
educação. Tim era o presidente, 
mas de uma hora para outra foi 
destituído sem maiores explica-
ções, o mesmo aconteceu com 

Cláudio Almeida. O troca-troca 
de presidentes ocorreu num 
prazo de cerca de 20 dias. Quem 
diria que o PSB de glórias e tra-
dições chegaria a esse ponto?

formações têm influência decisiva 
na relação entre duas pessoas que 
convivem juntas. Se existir o amor, 
que é o desapego, a renúncia, a 
convivência será harmoniosa e 
benéfica para ambas. É óbvio que 
o tipo de relacionamento, por nós 
aqui exposto, vale para todos os 
nossos contatos pessoais.

Deputado 
Federal Dimas 

Ramalho. 
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O velório municipal de 
Córrego Rico “Alípio Alcides”, 
com 4 anos de existência apenas 
(foi inaugurado em 21 de outubro 
de 2006), já tem parte do teto em 
ruína e o restante está prestes a 
cair. O que vem causando a queda 
do teto de gesso são vazamentos 
de água de chuva que provocam 
infiltrações. “Felizmente, o veló-
rio é pouco usado, caso contrário 
já teria acontecido algum inci-
dente. O Distrito de Córrego Rico 
está esquecido pelas autoridades”, 

Velório pode “matar o defunto”
disseram em tom de revolta um 
dos moradores ouvido.

O alambrado que circunda o 
velório também está deteriorado. 
Segundo informações colhidas 
no local, a “molecada” que joga 
futebol no campo ao lado abriu 
um buraco no portão para beber 
água na torneira instalada dentro 
do velório, já que no campo não 
existe bebedouro. O alambrado 
do campo também está em péssi-
mas condições.

A emoção tomou conta da 
Avenida Eduardo Zambianchi, 
na quarta-feira (02). Autoridades, 
moradores e funcionários públi-
cos se reuniram para a entrega 
da duplicação das avenidas Jaime 
Ribeiro, Eduardo Zambianchi 
e Prof. Pedro Morano, na Vila 
Industrial. As obras mudaram 
a paisagem em uma das prin-
cipais entradas da cidade. Os 
investimentos somam quase R$ 
1 milhão.

Jaboticabal se destaca no ce-
nário nacional pela educação de 
ponta. Para fortalecer essa carac-
terística, a Prefeitura investe na 
infra estrutura e no acolhimento 
das universidades. A duplicação 
da Jaime Ribeiro e Eduardo 
Zambianchi pertence ao pacote 
de obras de construção da FATEC 
(Faculdade de Tecnologia). Já a 
Prof. Pedro Morano (antiga Rua 
Brasília) interliga bairros im-
portantes e atende os alunos da 
UNESP (Universidade Estadual 
Paulista).

“A UNESP é nossa maior 
riqueza e a FATEC representa o 
futuro. Com certeza, Jaboticabal 
vive uma nova era de desenvol-
vimento. E essa conquista só 
foi possível graças à qualidade 
dos funcionários públicos, que 
mostraram uma grandeza excep-
cional”. Disse Hori. O prefeito 
convidou o motorista Wanderley 
Morandim para representar a ca-
tegoria. “O Wanderley simboliza 
a garra e a cumplicidade desses 
funcionários. Ele me levava para 
a escola quando criança e hoje o 
vejo como um homem que ainda 
tem fôlego para trabalhar por 
Jaboticabal. A todos vocês minha 
eterna gratidão”. Complementou 

Emoção marca inauguração da duplicação de 
avenidas na Vila Industrial
Assessoria de Imprensa PMJ emocionado o prefeito. “A 

Secretaria de Obras se empenhou, 
mas só conseguimos concreti-
zar essa obra graças a um bom 
trabalho em equipe”. Concluiu 
Morandim.

O evento também contou 
com a presença de várias autori-
dades, dentre elas o presidente da 
Câmara Mauro Cenço e diversos 
vereadores, além do deputado 
federal Arnaldo Jardim que para-
benizou a comunidade.

Estrutura 

As avenidas passaram de oito 
para 16 metros de largura. A 
Avenida Jaime Ribeiro foi ampliada 
da Humberto Biancardi a Eduardo 
Zambianchi. A bifurcação ga-
nhou uma rotatória. Já a Eduardo 
Zambianchi da Jaime Ribeiro até 
a Rua Prof. Valdir Pedro Morano 
(antiga Rua Brasília). 

Excelência 

Jaboticabal abriga uma das 
mais importantes universidades 
do país – a UNESP 3ª na América 
Latina, que oferece cursos de 
graduação e pós-graduação, com 
mestrado e doutorado, reconhe-
cidos em todo o Brasil, em ad-
ministração, agronomia, ciências 
biológicas, medicina veterinária 
e zootecnia. A FATEC forma 
tecnólogos em biocombustíveis, 
e o Colégio Técnico Agrícola, da 
UNESP, já prepararam quase 6 
mil técnicos aptos para atividades 
agropecuárias, prestando uma va-
liosa contribuição à educação. As 
entidades conquistaram respeito 
nacional e internacional garan-
tindo pesquisa e extensão univer-
sitária de qualidade que possibi-
litam a formação de profissionais 
altamente especializados.

No detalhe, fachada do velório. Na foto maior, 
forro do teto totalmente avariado devido a 
má conservação. Na foto menor, portão do 
velório vandalizado por garotos que utilizam 
o bebedouro do local.
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Ciclovia, alternativa saudável: 
mas precisa ser respeitada

Na margem direita da Avenida 
Major Hilário Tavares Pinheiro 
(sentido Jaboticabal/Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima) existe 
uma ciclovia de uso exclusivo de 
bicicletas- para quem não sabe -, 
criada tanto para quem deseja se 
exercitar quanto para aqueles que 
usam suas “magrelas” para traba-
lhar. Essa ciclovia, no entanto, se 
encontra em estado precário de 
conservação asfáltica o que pre-

judica o transito de ciclistas. 
Para completar, muitos 

proprietários aprovei-
tam o espaço para 
estacionarem seus 

veículos, obrigan-
do os “bicicle-
teiros” a usar 
a avenida de 

intenso transito 
de automóveis e 

caminhões, que 
trafegam em alta 
velocidade.

Nova ciclovia

A Avenida 
Manoel Martins 

Fontes (Bairro Colina Verde) ga-
nhou dois espaços preciosos: uma 
ciclovia e uma calçada para cami-
nhada. As obras são o resultado 
de uma parceria do prefeito José 
Carlos Hori (PPS) e o deputado 
federal Dr. Nechar (PP-SP). É 
justo afirmar que a administração 
fez a sua parte e utilizou o dinhei-
ro público para o benefício da 
população conseguido através de 
Emenda do deputado Nechar. Só 
resta aos usuários respeitar e con-
servar o local que na sua extensão 
possui pontos para exercícios físi-
cos e lixeiras. Só que esse respeito 
não vem sendo dado. 

Na manhã de domingo, 06, 
flagramos carros estacionados na 
ciclovia, apesar das placas de proi-
bição. Observamos que do outro 
lado da Avenida havia espaço su-
ficiente para o estacionamento de 
veículos. Um motorista abordado 
por nossa reportagem alegou que 
era domingo e que havia estacio-
nado sobre a ciclovia por causa da 
feira instalada do outro lado do 
rio, na beira do lago. Nem uma 
coisa, nem outra. Trata-se de puro 
desrespeito! Cadê a fiscalização 
da fábrica de multas do centro da 
cidade? 

Outra triste observação é 
que lixeiras e bancos instalados 
nas cercanias do lago já foram 

destruídos. Parece provável que a 
administração Hori não tenha en-
tendido a mensagem dos abutres: 
“quanto mais carniça melhor”. 
Bancos de concreto, lixeiras de 
concreto com um buraco no fun-
do trancafiado com cadeado seria 
a solução? Ao menos se trata de 
uma saída para que a população 
consciente deixe de jogar dinheiro 
no lixo com coisas “bonitinhas”.

Poste para jardim

Um exemplo de desperdício 
de dinheiro público com coisas 
“bonitinhas” foi à instalação de 
dezenove postes para jardim (de 
50 centímetros), entre a antiga 
Avenida Eduardo Zambianchi e a 
sua paralela, inaugurada quarta-
feira, 02. Cada poste da marca 
“Dalila” custa na Eletrofio R$ 
105. O mesmo poste da marca 
“Clarão” custa na Cofeja R$ 102. 
Não detectamos a marca dos pos-
tes da Rua Eduardo Zambianchi, 
pois estavam pintados de branco, 
mas podemos afirmar que o con-
tribuinte gastou com esses postes 
entre R$ 1.938,00 e R$ 1.995,00, 
sem considerar as lâmpadas flu-
orescentes compactas, que custa 
em torno de R$ 14 cada. Enquanto 
isso, ruas da periferia e de bairros 
nobres não têm iluminação, com-
prometendo a segurança. 

Caso recorrente de desrespeito: automóveis estacionam sobre a ciclovia da Avenida Manoel Martins Fontes, 
Bairro Colina Verde, impedindo o fluxo dos ciclistas. Mais ao canto, postes de luz instalados entre a antiga 
Avenida Eduardo Zambianch, um gasto “bonitinho” que mostra a falta de prioridades da administração 
pública. À esquerda, cestos de lixo das cercanias do lago, totalmente vandalisados.
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Falando como selecionada do 
Projeto, só tenho coisas boas a di-
zer. O Projeto é maravilhoso por 
proporcionar aos moradores de 
pequenos municípios essa opor-
tunidade única de contato com o 
audiovisual.

Falando do Circuito o en-
canto é ainda maior, pois pro-
porcionou aos moradores, para a 
maioria deles, o encanto de ir ao 
cinema pela primeira vez na vida 
e ainda poder ver sua cidade e 
amigos na tela.

Autoridades taiaçuenses unem esforços 
para criação de cursos profissionalizantes

importante investimento.
O Centro “Paula Souza” ofe-

rece 90 Cursos Técnicos (área 
profissional em agropecuária, 
arte, comércio, gestão, indústria, 
construção civil, design, geomá-
tica, informática, meio ambiente, 
mineração, química, pesqueiros, 
saúde, telecomunicações, turismo 
e hospitalidade).

O Projeto de Lei foi encami-
nhado para a Câmara Municipal 
e, após aprovação, será encami-
nhado para São Paulo para futura 
assinatura de Convênio.

Revelando 
os Brasis
Maria de Lourdes Scabine Lezo

Edson Antonio Junta

Maria de Lourdes Scabine Lezo, 
moradora de Taiaçu, dirigiu o filme 
“O Dono do Carnaval” durante o 
programa Revelando os Brasis

Prof. Rita de Cássia, Prefeito Caldeira, Prof. Angelita e Presidente da Câmara 
Sonia Campos

Uma parceria de grande im-
portância entre o Município de 
Taiaçu e o Centro “Paula Souza” 
está sendo formada para instalar 
na cidade uma sala descentrali-
zada para implantação de Cursos 
Profissionalizantes.

No dia 27/05, o prefeito 
Caldeira (PTB), a presidente da 
Câmara Municipal Sonia Campos 
(PTB) e o assessor de gabinete 
da Prefeitura – Kiko estiveram 
reunidos com as Professoras 
Rita de Cássia Tonon de Oliveira 
e Angelita, onde discutiram a 
realidade de Taiaçu e as necessi-
dades em criar alternativas para 
o desenvolvimento educacional, 
cultural e de empregabilidade.

As Professoras entregaram do-
cumentação pertinente aos repre-
sentantes dos Poderes constituídos 
para que analisem e preencham os 
manuais e remetam aquele Centro.

Segundo informações da 
Assessoria do Prefeito “membros 
da sociedade, diretores de escolas, 
prefeito, vereadores e represen-
tantes da ETEC de Bebedouro 
se reunirão para estudarem qual 
o curso que deverá ser instalado 
em 2011 em Taiaçu, que atende-
rá também a região, pois alguns 
cursos como, Técnico em Açúcar 

e Álcool dependerá de Laboratórios, 
o que necessitará de convênio com 
usinas e outros, bem como Técnico 
de Contabilidade ou Técnico de 
Administração de Empresas, que es-
tão sendo estudados”, concluiu Kiko.

Caso se realize a instalação da 
sala descentralizada, o Estado forne-
cerá o material e a Prefeitura partici-
pa com as despesas dos Professores 
(viagem e alimentação).

A Professora Maria Cecília de 
Campos Corcovia, está mantendo 
contatos com a ETEC para viabi-
lização mais rápida possível desse 

Maria de Louders, moradora de 
Taiaçu, que participou e dirigiu um 
filme durante o programa Revelando 
os Brasis.

O prefeito Caldeira (PTB), 
companhado do seu assessor 
Kiko e da presidente Câmara 
Sônia Campos (PTB) assinou 
dia 27/05/2010, no Palácio dos 
Bandeirantes, convênio para aqui-
sição de uma pá-carregadeira no 
valor de R$ 200 mil, e mais R$ 100 
mil para recapeamento asfáltico. 

Prefeito de Taiaçu 
assina novos 
convênios

O prefeito de Taiaçu Antonio 
Rodrigues Caldeira (PTB) en-
caminhou projeto de lei para 
Câmara Municipal que concede 
6% (seis por cento) de reajuste aos 
servidores públicos municipais 

Caldeira Concede 
6% de reajuste ao 
funcionalismo

sobre o piso salarial. O mesmo 
índice será aplicado no auxilio 
alimentação, que passará para R$ 
126,94. Após a aprovação dos ve-
readores o reajuste será efetuado 
a partir de 1º de junho de 2010.

Apenas dois órgãos de im-
prensa do Município de Monte 
abocanham R$ 154.413,60 mil 
por ano. 

A Editora Monte Alto S/S 
Ltda., do Jornal “O Imparcial” 
fatura R$ 100.425,60 mil, o 
correspondente a R$ 8.368,80 
mensais, para publicar Atos 
Oficiais da Prefeitura. O valor 
por centímetro de coluna atinge 
em média R$ 3.17. 

O Jornal “Tempo”, também de 
Monte Alto, presta o mesmo ser-
viço para a Câmara Municipal, e 
cobra R$ 0,70 por centímetro de 
coluna, não podendo ultrapas-
sar mensalmente R$ 1.400 mil/
mês. Já na Prefeitura, para “O 
Imparcial” não tem limite.

A Empresa Energia FM 
de Monte Alto Ltda., Rádio 
“Energia” FM 99.1, fatura por 
mês R$ 4.499 mil, isto é, R$ 
53.988 mil por ano. 

Prefeitura de 
Monte Alto 
gasta mais de 
R$ 150 mil com 
jornal e rádio

Denúncias de enfermeira 
não passam de intrigas, 
diz prefeito Caldeira

A administração municipal de 
Vista Alegre do Alto publicou ma-
téria em um jornal pago pelo povo, 
acusando os quatro vereadores de 
oposição de votar contra o povo 
vista-alegrense. Apesar de não ci-
tar os nomes, por pura covardia, o 
Poder Executivo chefiado pelo se-
nhor Antonio Apparecido Fiorani 
e apoiado pelos seus aliados na 
Câmara estão se referindo aos 
vereadores Edinho (PTB), Inácio e 
Roberto (PPS) e Joaquim (DEM), 
porque estes estão verdadeiramente 
ao lado do povo, e sempre de olhos 
abertos para combater os desman-
dos cometidos pelos abutres traves-
tidos de homens públicos.

Na matéria eles dizem que os 
quatro vereadores votaram con-
tra projetos importantes para a 
população de baixa renda, men-
tira deslavada! Na verdade o que 
essa turma quer é criar o Fundo 
Municipal de Saúde desvinculado 
da Prefeitura, como forma de ca-
bide empregos para seus apadri-
nhados e cabos eleitorais. Além do 
mais, caso esse fundo seja criado, 
o prefeito se isentará de qualquer 

responsabilidade 
civil e criminal 

em relação à 
saúde, mas 
continuará 
dando as 
ordens. Até 

porque, 

Mentiras têm pernas curtas
Administração de Vista Alegre do Alto tenta 
desviar a atenção da população com mentiras

como todos sabem, a saúde de 
Vista Alegre está na UTI, pela 
irresponsabilidade dos adminis-
tradores, pacientes estão sendo 
atendidos no Pronto Socorro por 
um médico residente, sem falar-
mos da falta de medicamentos na 
rede pública e outras mazelas.

É importante salientar que na 
sessão que foi votado o PLC (Projeto 
de Lei Complementar), que trata 
da criação do Fundo Municipal 
de Saúde, o vereador Inácio, não 
compareceu porque se encontrava 
enfermo. Portanto, mais uma men-
tira dos abutres. Lembrando que a 
aprovação por 4 a 3 é irregular por-
que não houve maioria absoluta, e 
o presidente da Câmara insiste em 
votar e aprovar projetos inconstitu-
cionais para favorecer os caprichos 
e acobertar os atos inconseqüentes 
do chefe do Executivo.

Infelizmente a falta de amor ao 
próximo pela atual administração 
e seus secretários já não é mais 
surpresa para nós vista-alegrenses. 
Mas quero deixar bem claro a esses 
que se acham poderosos e donos 
da Prefeitura, e que dizem que sou 
louco em defender os necessitados, 
quando enfrento o “todo Poderoso 
prefeito”, que sempre que pisarem 
em meu povo farei tudo que seja 
necessário para defendê-lo, sem 
me importar como, maneira e 
onde eu tenha que recorrer. Se os 
secretários e apadrinhados acham 
que as minhas ações em defesa dos 
massacrados são de louco, então o 
sou, eles não imaginam do que sou 
capaz e o que ainda estar por vir.

A ex-enfermeira da ASSEME 
(Associação de Assistência 
Médica de Taiaçu), Ariella 
Christina dos Santos Braga, en-
caminhou diversas acusações 
ao MPE (Ministério Público 
Estadual), contra o prefeito 
de Taiaçu Antonio Rodrigues 
Caldeira (PTB) e outros mem-
bros do governo municipal. Em 
resposta ao MPE -promotora 
Ethel Cipelle, Caldeira esclarece 
que se trata de calúnias e difama-
ções sem prova consistente que 
confirme a veracidade, e que se 
trata de insinuações criminosas 
de Ariella, que rompeu laços de 
amizade com a médica e vice-
prefeita Silvia Jacqueline Farias 
da Silva e o dentista Davi Danzi 
e teria resolvido deflagrar essa 
avalanche de ataques, em uma 
espécie de vingança e persegui-
ção características de jogo de 
intrigas.

Caldeira esclarece ainda que 

o prefeito não tem nada a ver 
com os assuntos internos da 
Associação. O Município repassa 
os recursos financeiros oriundos 
do SUS (Sistema Único de Saúde) 
para assegurar o atendimento 
médico exclusivo aos usuários. 
O prefeito não tem quaisquer in-
gerências, direta ou indireta, na 
gestão da entidade.

Disciplina

Segundo Caldeira, Ariella con-
fessou na representação encami-
nhada ao MPE, ser indisciplinada, 
não cumprir orientação de seus 
superiores, ter comportamento 
contrário ao bom andamento da 
saúde, seguindo o lema de “há 
governo, sou contra”. Enquanto 
desfrutava de posição elevada na 
ASSEME, e ganhava em torno de 
R$ 2.500 mil/mês, nada falou. O 
intrigante é que todas as pessoas 
atingidas por ela gozavam da sua 
amizade e admiração. 
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Aniversariantes de JUNHO

Prefeito Hori e vereador 
Mauro Cenço

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. 

AM 1510 
JABOTICABAL  
SÃO PAULO 

www.radioathenas.com.br

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

BAR DA BOCHA

O Governo Brasileiro insta-
lou em boa hora um sistema de 
medição e controle de abalos sís-
micos no país. O Centro Sísmico 
Nacional, poucos dias após entrar 
em funcionamento, já detectou 
que haveria um grande terremoto 
no Nordeste... Assim, enviou um 
telegrama à delegacia de polícia 
de Icó, no Ceará, com a seguinte 

”Causo” Richter em Icó/CE
mensagem: “Urgente. Possível 
movimento sísmico na zona. 
Muito perigoso. Sete na escala 
Richter. Epicentro a 3 km da cida-
de. Tomem medidas e informem 
resultados.” 

Uma semana depois, o Centro 
Sísmico recebeu um telegrama 
que dizia: ”Aqui é da Polícia de 
Icó. Movimento sísmico total-

mente desarticulado. Richter 
tentou fugir, mas foi abatido a ti-
ros. Desativamos as zonas. Todas 
as p... estão presas. Epicentro, 
Epifânio, Epicleison e os outros 
cinco irmãos estão detidos. Não 
respondemos antes porque teve 
um terremoto da p... aqui”.

Aconteceu no último dia 30 
de maio na cidade de Leme/SP 
o 1º Campeonato Interestadual 
Aberto de Li Tchuo Pa Kung Fu. 
A equipe da Associação de Li 
Tchuo Pa Kung Fu de Jaboticabal 

Campeonato de Kung Fu

1º Campeonato Interestadual Aberto de Li Tchuo Pa Kung Fu

Evandro Chieran Pavanelli 1° Lugar na luta juvenil

Tafarel Augusto Pavolim 2° Lugar luta adulto 

Adão Penteado Prudêncio 2º Lugar luta adulto 

Rafael Luis Camargo 2º Lugar luta adulto

Adrieli Fernanda de Arruda 
Camargo

2° Lugar arma especial Lin Tin Kan. 

comandada pelo professor Valcir 
Albieri trouxe para Jaboticabal 
várias medalhas (vide tabela de 
resultados).

O professor Valcir e seus atle-
tas agradecem os apoios do ve-

reador Gouvêa, do presidente da 
Fundação de Amparo ao Esporte 
do Município de Moacir Pazetto 
e do secretario da educação, 
cultura, esporte e lazer Cláudio 
Almeida. 

Equipe da Associação de Li Tchuo Pa 
Kung Fu de Jaboticabal.

A segunda turma do curso de 
nutrição e dietética do SENAC de 
Jaboticabal esteve na segunda-
feira, 07, em visita a Fispal Food 
Service – 26ª Feira Internacional 
de Produtos e Serviços para 
Alimentação Fora do Lar. A feira 
foi realizada entre 07 a 10 de junho 
de 2010, das 13 as 21:00 horas no 
Expo Center Norte – São Paulo.

As meninas da 
nutrição

Turma do curso de nutrição e dietética do SENAC de Jaboticabal

EMPRÉSTIMO PARCELAS
R$ 5.000,00 30,00

R$ 10.000,00 60,00

R$ 15.000,00 90,00

R$ 20.000,00 120,00

R$ 40.000,00 240,00

R$ 50.000,00 300,00

R$ 70.000,00 420,00

R$ 100.000,00 600,00

Valores acima de R$ 100.000,00 só  
com garantia de imóvel. 

Se você preciSa de dinheiro  

a Solução eStá aqui!
Fuja da crise financeira, adquira seu empréstimo com 

parcelas fixas direto no carnê para: aposentados, pensionis-
tas, pessoas jurídicas, físicas, autônomos e etc. Quer com-
prar automóveis, caminhões, imóveis, capitalizar ou quitar 
dívidas – tenha a segurança de negociar com uma empresa 
de 37 anos de mercado. Sem consulta ao SPC ou SERASA e 
sem Avalista. Sigilo total de seus dados pessoais.

empréstimos liberados em  
24 horas direto em conta Bancária.

Entre em contato:
PABX (31) 3075-4669 ou (31) 3044-3773

ligue agora! não coBramoS taxa de adeSão.

Atenção, A Mercantil informa: não caia no golpe do 
empréstimo fácil, consulte a Empresa antes de enviar seus dados.

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

VENDE-SE
Apartamento
no edifício
Tabapuã

OPORTUNIDADE

(16) 9791-9614


