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Um jornal a serviço do povo

+ direto!como sempre

Estamos vivendo na região de Ribeirão 
Preto clima de deserto, com umidade re-
lativa do ar em torno de 15% (a permitida 
é de 60%). No entanto, as queimadas de 
cana continuam mandando sua fuligem 
venenosa para os céus. Ao lado, foto de 
parte de um quintal de uma residência em 
Jaboticabal, tirada na manhã de terça-
feira, 24/08. Existe ainda o Monóxido 
de carbono emitido pelos veículos, que 
quase nunca são fiscalizados.
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As obras de revitalização da 
Praça Dom Assis (ao lado do 
Mercadão) em Jaboticabal estão 
paradas. Segundo moradores da 
vizinhança, a Prefeitura não pa-
gou a construtora. Conforme pu-
blicamos na edição 105 de 1º de 
julho de 2010, o projeto total foi 
orçado em aproximadamente R$ 
160 mil, e seria executado em 90 
dias. Dois meses já se passaram e 
muito pouco foi feito. Os quios-
ques inacabados estão sendo uti-
lizados por moradores de Rua.

A obra dos laboratórios da 
Fatec também estaria paralisada 
por problema na fundação.

O site de notícias boliviano 
“El Día” trocou o nome do pre-
feito de Jaboticabal José Carlos 
Hori, por Gustavo Borsari, presi-
dente do “inexistente” Jaboticabal 
Atlético. A matéria publicada em 
13 de agosto, trata da cobertura 
da Copa AeroSur de Futsal, ini-
ciada dia 25 em Santa Cruz de La 

Moradores de 
Rua ocupam 
Praça Dom Assis

Apesar de Jaboticabal ter 
melhorado, de 2007 para 2009, 
suas notas no IDEB (Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica), obtendo índice de 5,4, a 
cidade ficou abaixo da média (que 
é de 6). Não fosse a escola EMEIEF, 
que teve media 7, o resultado 
seria pior. Barrinha, Dumont, 
Sertãozinho, Taiúva e Taiaçu al-
cançaram médias entre 6 e 6,7. 

Os alunos da EEPG Professora 
Rosa Mari de Souza Simielli estão 
sem aulas de Física e Matemática 
por falta de professores. 

Abaixo 
da média

Troca de prefeitos Sierra, que conta com a partici-
pação do time jaboticabalense e 
com a presença do prefeito Hori, 
do secretário da educação Cláudio 
Almeida e do diretor de esportes 
Moacir Pazeto na comitiva. Não se 
sabe se o erro foi deles (El Día) ou 
daqui. O fato é que o diário publi-
cou que o Alcalde (pessoa que se 
encontra a frente da administração 
local – prefeito) é Gustavo Borsari.

Quem faleceu dia 12/08/2010, 
foi Sezino Vantini e não Sezinho 
Vantini.

Erramos edição 108 O morador de rua dorme na 
calçada da Igreja São Benedito na 
Praça Homem de Melo, e não na 
Praça Dom Assis. 

1 - Casa abandonada na Avenida 
Fernão Dias, bairro Recreio dos 
Bandeirantes. Nessa casa, funcio-
nava a república Agro-álcool. Em 
breve, será reduto de desocupados.

2 - Lixo jogado a céu aberto 
em um terreno baldio entre os 
bairros Nova Aparecida e Santa 
Luzia, próximo a divisa do 
Campus da UNESP. 

3 - Acumulo de água derivada 
de lavagens de quintais na traves-
sa Diogo Barbosa – bairro Recreio 
dos Bandeirantes, em buraco 
deixado pelas carretas, que além 
do barulho infernal destroem o 
asfalto. Fiscalização zero.

Isto é Jaboticabal

Na tarde de segunda-feira, 30, 
acompanhados da Policia Militar, 
sob o comando do Sargento 
Pires, e também da Policia Civil, 
funcionários da Prefeitura de 
Jaboticabal demoliram a “Casa 
dos Horrores” (Rua Juca Quito, 
1.164, centro), em cumprimento 
a mandado judicial. Segundo vi-
zinhos, essa casa foi invadida por 
pessoas que usavam e traficavam 
drogas ilícitas, além de praticarem 
furtos, delitos estes confirmados 
pela Policia Militar. Nossa repor-

a “Casa dos Horrores”: o Fim

“Amigo João,
 Obrigado pelo espaço que você vem 
dando a nossa comunidade. Fomos 
até a Prefeitura tentar saber quem é 
a herdeira da casa, e ficamos pasmos 
em saber que a mesma não reside 
na cidade e possui outros imóveis 
com seu esposo, o que garantiria a 
retirada desta residência de seu poder. 
Após a segunda matéria a respeito, os 
INVASORES desta residência fizeram 
o maior escândalo na rua, atirando 
pedras nas casas, etc...
Ainda escreveram na porta da Casa 
“LAR DOCE LAR”, conforme foto en-

tagem conversou com um casal 
de moradores da casa, que negou 
essas práticas. Semana passada a 
redação do Fonte recebeu e-mails 
(correios eletrônicos) relatando 
as agruras que os moradores 
passavam com os vizinhos incon-
venientes. Felizmente, a partir de 
segunda-feira, tudo foi sanado, 
restando apenas à limpeza dos 
entulhos para evitar animais pe-
çonhentos e conseqüentemente 
focos de doenças. Leia no quadro 
abaixo um dos e-mails. 

viada (acima, no detalhe). Além disso, 
estão efetuando queima de lixo, plásti-
cos, madeiras, papéis, etc.. no fundo da 
residência, infectando toda a rua com 
o mau cheiro e fumaça. Ligamos para 
a Prefeitura e a polícia, e o máximo 
que dizem é que tomaram as medidas 
cabíveis. Amigo, agradeço pelo espaço 
gratuito que você vem nos proporcio-
nando e que tanto tem ajudado.
Fica aqui meu pedido e de toda popu-
lação: não pare, pois sabemos que eles 
irão tomar providencias. Nos ajude. 
Agradeço desde já”.

1

3 2

Para produtos alimentícios granulados de grande aceitação! 

Falar com Adriano 
Fones: 16-9141-9258 ou 3202-8306.

Jornal Fonte,
as notícias que 
você só lê aqui  

assine por apenas
 r$ 40,00 por ano

ligue (16) 3202 7509

Precisa-se de Vendedores (as) 
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No domingo, 08/08, o progra-
ma “Fantástico” da rede Globo 
exibiu uma matéria mostrando 
vereadores cometendo falcatru-
as, desvio de dinheiro público, 
turismo e outras aberrações com 
o dinheiro do contribuinte. Essas 
bandalheiras foram praticadas por 
vereadores do sul, sob a alegação 
de que estavam participando de 
Cursos-Congressos. Na repor-
tagem de Giovani Grizotti, ficou 
claro que o principal objetivo des-
ses “Congressos-Cursos”, passeios 
pelas paisagens espetaculares e 
praias de águas cristalinas, era a 
compra de certificado falso para 
jogador de futebol e vereador que 
já morreu.

Fonte 

Em 2005 o Jornal Fonte, 
de posse de informações sobre 
viagens de vereadores para ci-
dades turísticas como Maceió-
AL, Recife-PE, Fortaleza-CE, 
Salvador-BA, Porto Seguro-BA, 
Florianópolis-SC, Porto Alegre-
RS, Gramado-RS, entre outros 
destinos, e tendo em vista a le-
gação de que as viagens tinham 
como objetivo a participação em 
“Congressos-Cursos”, escancarou 
os gastos aproximados, e por essa 
razão sofreu processos de alguns 
vereadores turistas, principal-
mente de Edu Fenerich (PPS), 
presidente da câmara à época, que 
chegou a receber, junto com o en-
tão vereador Carlinhos Santiago 
(PT), um troféu simbólico do 

Quanto o povo de Jaboticabal pagou com 
“Congressos-Cursos” de vereadores de 2001 a 2008?

Jornal Fonte como campeões de 
viagens.

 Ofício 

Apesar de todas as nossas 
denúncias, nada aconteceu. Na 
tentativa de levar ao conhecimen-
to público o quanto foi gasto com 
“Congressos-Cursos” pelos repre-
sentantes do povo jaboticabalen-
se, durante o período de 2001 a 
2008, enviamos no dia 18 de agos-
to 2010 para a Câmara Municipal, 
presidente Dr. Mauro Henrique 
Cenço, um oficio (com cópia para 
promotora Ethel Cipele), soli-
citando essas informações, com 
base no Artigo 18 da Lei Orgânica 
do Município. Esse Artigo diz que 
as contas públicas do município 
devem ficar à disposição para 
consulta, e que a requisição pode 
ser feita por qualquer cidadão in-
dependentemente de autorização 
ou despacho de qualquer auto-
ridade. Infelizmente isso jamais 
aconteceu. Cadê a transparência 
tão prometida? Um cidadão disse 
que a transparência é tão trans-
parente que ninguém consegue 
enxergar. 

Stesse foi “premiado”

O advogado, jornalista e 
delegado de polícia aposentado 
Luiz Augusto Stesse, quando era 
vereador em 1998, recebeu um 
certificado de participação em 
um Congresso-Curso que jamais 
participou. O certificado falso foi 
entregue a Stesse por uma em-

presa que Moacir Pazeto (então 
presidente - hoje dirigente de 
esportes da Prefeitura) contra-
tou para cuidar da participação 
de vários vereadores em um 
Congresso-Curso na cidade de 
Maceió, estado de Alagoas. Por 
esse motivo Stesse quase foi cas-
sado ao se rebelar.

Fantástico

O que o “Fantástico” mostrou 
com os vereadores do sul, prova-
velmente foi o que aconteceu com 
os vereadores de Jaboticabal. Por 
diversas vezes Stesse (fundador 
deste Jornal) e eu analisamos a 
possibilidade de enviar um pro-
dutor para filmar os passeios dos 

gazeteiros jaboticabalenses. Não 
conseguimos, devido à falta de 
condições financeiras. Mas certa 
feita, um morador daqui flagrou 
alguns vereadores de Jaboticabal 
passeando pelas lindas praias 
de Porto Seguro-BA, em pleno 
dia, quando deveriam estar no 
curso. Esse morador foi arrolado 
como testemunha num processo 
movido contra nós, exatamente 
porque falamos dessa viagem 
para Porto Seguro, mas a justiça 
de Jaboticabal não quis ouvi-lo, 
e simplesmente nos condenou. 
Recorremos da condenação, e o 
processo se encontra em tramita-
ção no TJSP (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo). 

Aconteceu dia 17 de agosto de 
2010, na Sociedade Filarmônica 
Pietro Mascagni, em Jaboticabal, 
o 1º Fórum da Rede social de 
Proteção dos Direitos da Criança 
e do Adolescente que contou com 
cerca de 200 pessoas, de vários 
seguimentos da sociedade.

O prefeito José Carlos Hori 
(PPS), que chegou a chorar em 
seu discurso de abertura do 
Fórum, falou ao Jornal Fonte. 
Leia trechos da entrevista.

Fonte – Prefeito em seu dis-
curso de abertura, o senhor ficou 
meio emocionado?

José Carlos Hori – Meio 
não! Bastante! As lágrimas vie-
ram a face ao lembrar de meninos 
que cuidamos. Temos a satisfa-
ção de ver homens que hoje são 
casados, têm filhos e trabalham 
desde a época que eu era diretor 
no Marconato, uma empresa que 
tem uma visão social desde anti-
gamente. Só que em compensação 
tenho meninos, em especial um 
que está internado num sanatório, 
e isso nos marca. São coisas que 
de um lado você conseguiu uma 
conquista que nos deixou feliz, 
e outro que você não conseguiu 
recuperar ou socorrer a criança 
da forma que ela merecia. E você 

primeiro Fórum da rede de proteção dos direitos 
da Criança e do adolescente foi um sucesso

na condição de entre aspas de 
pai dessa criança, você sente essa 
perda. E quando nos lembramos 
desses casos nos emocionamos.

Fonte –Nesse caso específico, 
o senhor se sentiu derrotado?

Hori – Não gosto desse ter-
mo derrotado, o ser humano não 
pode se sentir derrotado nunca! 
Mas dá uma frustração gigante, 
que vem próximo a palavra perda, 
como se você perdesse um filho 
que poderia estar jogando bola e 
estudando para um sanatório.

Fonte – Prefeito é público 
que o senhor é pai adotivo. Essa 
adoção ocorreu porque o senhor 
e a primeira dama Adriana não 
tinham perspectiva de ter filhos 
biológicos?

Hori – Não. Quando a adota-
mos tínhamos apenas 4 meses de 
casados. Eu era diretor do orfana-
to e o Marinho era o presidente, e 
lá descobrimos essa menina, que 
nos foi encaminhada por Deus. 
Aliás, no dia-a-dia, nem nos lem-
bramos que ela é filha adotiva, 
esse que é o lado interessante. Mas 
é muito bom como testemunho 
de vida, e a gente só ganha.

Fonte – Esse Fórum é mais 
da metade do caminho da luta de 
vocês para que as pessoas adotem. 

O senhor já tem algum resultado 
positivo na questão da adoção?

Hori – Já começamos vê-lo 
naturalmente. Quando falamos 
de uma avó levar uma neta, não 
é aquela adoção que conhecemos 
de papel passado. Mas ela está 
adotando, levando essa criança 
para um lar, que é fundamental 
para que essa criança não viva 
em instituição.

O presidente da Câmara Dr. 
Mauro Cenço, também conver-
sou com nossa reportagem, e dis-
se que foi jogada a semente, e um 
grande time foi formado para esse 
brilhante trabalho que envolve a 
criança e o adolescente.

A UNIMED foi representada 
no evento pela médica Silvia 
Teixeira Stéfani C. Machado, 
que nos concedeu a seguinte 
entrevista:

Fonte – Qual a participação 
da UNIMED?

Silvia Teixeira Stéfani C. 
Machado – A UNIMED sempre 
teve a responsabilidade de ajudar 
as instituições, principalmente 
aquelas que albergam as crian-
ças em situação de risco, e nós 
damos assistência a saúde para 
essas crianças, recanto menina, 
casa do menor e tantas outras que 

ajudamos em relação à assistência 
a saúde. Afora isso, nós temos 
outros projetos sociais voltados 
para as crianças, e dentre eles e 
muito interessante é o da adoção 
compartilhada, para qual nós for-
necemos o plano da UNIMED as 
famílias que adotam uma criança 
e são usuários da UNIMED, isso 
é bastante interessante porque 
a gente sabe que a educação e a 
saúde têm um peso muito grande 
na criação de uma criança. Então 
nós compartilhamos essa adoção.

Fonte – Se eu adotar uma 
criança, com um ano de idade, 
por exemplo, até os 18 anos ela 
terá assistência médica gratuita 
pela UNIMED?

Silvia Stéfani – Desde que o 
senhor seja usuário da UNIMED 

sim! Porque o que nós queremos 
é que a criança tenha o mesmo 
padrão da família.

Fonte – Como profissional da 
medicina o que a senhora achou 
desse Fórum?

Silvia Stéfani – Fiquei extre-
mamente sensibilizada, principal-
mente como pediatra, fiquei mui-
to feliz de ver tantos seguimentos 
da sociedade se unir para um 
objetivo comum. Esse Fórum re-
almente é uma coisa maravilhosa, 
gostaria de parabenizar aqueles 
que sonharam e principalmente 
os que estão realizando este so-
nho. Jaboticabal é uma cidade 
empenhada em proteger suas 
crianças.

Diferença

A diferença dos vereadores do 
sul com os de Jaboticabal é que os 
de lá recebem diárias de cerca de R$ 
500. Os daqui podiam gastar o  
qaunto quisessem. Sabemos que es-
ses usurpadores do dinheiro público 
jamais serão punidos pela justiça, 
mas alguns já o foram pelas urnas 
em 2008, em parte porque este peri-
ódico, que eles chamavam de papel 
higiênico e jornaleco, escancarou 
falcatruas e moveu denúncias. A 
resposta do ofício enviado por nós 
ao atual presidente da Câmara, com 
cópia para o Ministério Público, 
será de fundamental importância 
para trazermos a público quanto 
a população de Jaboticabal pagou 
pelo turismo daqueles que deveriam 
respeitar o povo, especialmente o 
mais sofrido.

As informações dos gastos 
foram negadas pelo presidente da 
Câmara. Saiba mais na proxima 
edição.

Expositores
Dra. Maria Clotilde Rossetti-Ferreira - 
Professora titular e coordenadora do 
CINDEDI-USP (Centro de Investigações 
sobre Desenvolvimento Humano e 
Educação Infantil – Universidade de São 
Paulo).

Dra. Nina Rosa do Amaral Costa 
- Psicóloga – CINDEDI – FFCL – 
Faculdade de filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto – USP – Pós-Doutora 
em Psicologia pela FFCLRP-USP, 
área: Acolhimento Familiar e Adoção. 
Membro da Equipe Técnica da ONG 
“Laços de Família” – Ribeirão Preto/SP.

Dra. Genecy Duarte Barros - Assistente 
social Judiciária do Tribunal de 
Justiça – Fórum de Ribeirão Preto/SP. 
Especialista em Políticas Públicas e 

Violência Doméstica – Participante do 
GIAAA-CINDEDI – Faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto/SP – 
USP. Membro da Equipe Técnica da ONG 
“Laços de Família” – Ribeirão Preto/SP.

Dra. Solange Aparecida Serrano – 
Psicóloga judiciária do Tribunal de 
Justiça-Fórum de Ribeirão Preto/SP. 
Especialista em Violência Doméstica. 
Doutora em Psicologia, área: 
Acolhimento Institucional Professora 
da UNAERP – Universidade de Ribeirão 
Preto/SP.

Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos 
Santos - Juiz da Vara da Infância e 
Juventude Jaboticabal/SP.
Dr. Paulo Henrique de Oliveira Arantes 
- Promotor de Justiça da Infância e 
Juventude de Jaboticabal/SP.
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Parece que Sylvester Stallone 
acaba de estragar a boa fama 
que tinha aqui pelo Brasil. Na 
Comic Con 2010, em San Diego, 
o ator, promovendo o filme “Os 
Mercenários”, que dirigiu e pro-
duziu, deu a seguinte resposta 
quando perguntado por que ha-
via rodado todo o longa no Brasil: 
“Lá você pode atirar nas pessoas, 
explodir coisas e eles dizem ‘obri-
gado! E aqui está um macaco para 
você levar para casa. Não poderí-
amos ter feito o que fizemos em 
outro lugar. Explodimos muita 
terra. Parecia assim: todo mundo 
traz o cachorro quente. Vamos 
fazer um churrasco. Vamos ex-
plodir essa cidade”.

Jaboticabal não teve o “pri-
vilégio” de receber Stallone para 
“atirar nas pessoas e explodir 
coisas” durante o faz de conta das 
filmagens de “Os Mercenários”, 
pois elas aconteceram no Rio de 
Janeiro. Mas tem o “privilégio” de 
ter centenas de alunos da UNESP 
(Universidade do Estado de São 
Paulo), que sem atirar nas pes-
soas ou explodirem, fazem um 
estrago sem precedentes. As Ruas 
e Avenidas onde estão instaladas 
suas repúblicas são deles! Lá eles 
estacionam seus carrões de qual-
quer jeito, jogam lixos e soltam 
seus pitbull’s! O pior, no entanto, 
são as festas que varam dias e 
noites, regradas a muita bebida e 
outros acompanhamentos. 

Quando essas baladas não 
ocorrem nos seus redutos, os 
Stallones da UNESP atacam os dos 
outros. Os moradores do Bairro 
Santa Luzia, têm sido suas vitimas 
principais. Praticamente todos 
os dias os “filhinhos de papai” 
acampam em um terreno baldio 
localizado a direita de quem sai 
do Campus, aonde há uma espé-

NO ESPORTE

Acelino Popó Freitas (PRB-BA)- O boxeador concorre a deputado estadual

Maguila (PTN-SP)- Ex-boxeador,quer ser deputado federal

Marcelinho Carioca (PSB-SP)- Ex-jogador, concorre a deputado federal

Romário (PSB-RJ)- Ex-jogador, busca uma vaga na Câmara Federal

Vampeta (PTB-SP) - Ex-jogador, concorre a deputado federal

Fabiano (PMDB-RS) - Ex-atacante do Inter, é candidato a deputado estadual

Danrlei (PTB-RS) - Ex-goleiro do Grêmio, concorre a deputado federal

NA MúSICA

Gaúcho da Fronteira (PTB-RS) - Músico concorre a deputado estadual

Kiko (DEM-SP) - Membro do grupo KLB, concorre a deputado federal

Leandro (DEM-SP) - Integrante do KLB, concorre a deputado estadual

Netinho (PCdoB-SP) - Cantor do grupo Negritude, concorre ao senado, é 
vereador em São Paulo.  

Reginaldo Rossi (PDT-PE) - Cantor, concorre a deputado estadual

Renner (PP-GO) - Integrante da dupla Rick&Renner, concorre ao Senado

Sérgio Reis (PR-MG) - Cantor e ator, concorre a deputado federal

Tati Quebra-Barraco (PTC-RJ) - Funkeira, concorre à deputada federal

NA TELEVISãO

Ronaldo Esper (PTC-SP) - O estilista quer ser deputado federal

Pedro Manso (PRB-RJ) - Humorista, disputa na vaga na Assembléia Legislativa

Dedé Santana (PSC-PR) - Humorista, quer ser deputado estadual

Tiririca (PR-SP) - Humorista, disputa uma vaga na Câmara Federal

Batoré (PP-SP) - Humorista, quer uma vaga na Câmara Federal

NO POMAR

Mulher Melão (PHS-RJ) - Cristina Célia Antunes Batista concorre à deputada federal

Mulher Pera (PTN-SP) - Suellen Aline Mendes Silva concorre à 
deputada federal

Sylvester Stallone e os alunos da UNESP

cie de cozinha. Ali “o bicho pega”! 
Começa por volta das 14 horas, 
mas não tem hora para terminar, 
exceto quando um vizinho ou 
outro desesperado com o barulho 
ensurdecedor chama a polícia. Os 
carrões são estacionados paralela-
mente nas estreitas ruas próximas 
do local, impedindo a passagem 
de trabalhadores e estudantes na 
acepção da palavra. 

O cerco está se fechando

A direção da UNESP, que 
vem atuando como Pilatos, alega 
que não pode se responsabilizar 
pelos seus “Stallones” travestidos 

de estudantes fora do Campus, 
apesar deles usarem o nome da 
Universidade. Muitos são os 
casos de Repúblicas que exibem 
na fachada seu apelido acompa-
nhado de “UNESP”. É caso de uso 
indevido do nome, ato que de-
veria ser coibido. Como isso não 
ocorre, a responsabilidade existe! 
Partindo desse princípio, alguns 
moradores estão tentando fechar 
o cerco. Além de exigirem que a 
UNESP assuma seu ônus, querem 
também que os proprietários dos 
imóveis e/ou imobiliárias que 
alugam para estudantes sejam 
responsabilizados civil e crimi-

nalmente. Uma medida justa, 
porque os obrigarão a combater 
os abusos dos seus inquilinos, 
e não apenas receber os gordos 
aluguéis a cada mês, já que um 
imóvel alugado para estudantes 
chega a custar o triplo do preço 
do mercado. A alegação é que 
esses inquilinos deterioram os 
imóveis, noção distorcida, consi-
derando as responsabilidades do 
fiador, obrigado a efetuar os repa-
ros, sob pena de ter seu nome no 
cadastro de inadimplentes (SCPC 
e SERASA). Portanto, o prejuízo 
é sempre dos vizinhos dessas 
repúblicas, que são obrigados a 

suportar esses baderneiros (com 
poucas e raras exceções).

Uma pérola

O prefeito José Carlos Hori 
(PPS), em seus discursos costuma 
enaltecer a UNESP, chamando-a de 
pérola de Jaboticabal. O que concor-
damos do ponto de vista de institui-
ção de ensino. Mas alguns discentes 
acham que podem tudo inclusive, 
fazer dessa pérola uma missanga. 
O tenente Aloísio comandante do 
grupamento da policia militar, disse 
que não quer impedir que ninguém 
se divirta, mas que respeitem o direi-
to dos outros. 

Este é o 
país da 
mamadeira

Os alienados costumam dizer 
que não se metem em política, 
mas se esquecem que somos 
governados por políticos, que fa-
zem as regras e nós as seguimos, 
queiramos ou não. Os fazedores 
das regras (as leis) são exata-
mente os vereadores, deputados 
estaduais, distrital no caso de 
Brasília, deputados federais e se-
nadores. No entanto, pouco nos 
preocupamos em conhecê-los. 
Votamos porque são famosos, 
porque um amigo pediu, porque 
tem cara bonitinha. O pior: há os 
que vedem o voto.

De uns tempos para cá, alguns 
“famosos”, em apuros financeiros 
ou de fama, e que demonstram 
não terem o menor conhecimen-
to sobre as atribuições do cargo, 
resolveram mamar na política 
para exercer qualquer um desses 
nobres cargos. Vejam na tabela 
ao lado alguns desses casos. 

Saudade deixou em quem ficou,

e boas lembranças nos deixou. 

Mas sua vida não foi em vão,

Quando pequena cuidou dos irmãos,

Pois sua mãe cedo essa terra deixou, 

Após educá-los e casá-los, 

Ela namorou e casou. 

Teve dois filhos e os criou, 

Um se casou e a outra, 

Solteira ficou.

Tristemente seu marido adoeceu,

E nove meses depois ele faleceu.

Foi então que 40 dias depois, 

Para a alegria de todos, sua primeira 
neta nasceu 

Uma garota saudável,

Que alegria lhe deu. 

Assim ela foi vivendo, 

Alegre, sempre algo novo fazendo.

Um ano e cinco meses depois, 

Chegou outra surpresa, 

Outra netinha veio, 

E a todos alegria deu. 

Durante todos esses anos 
ela viveu

Uma senhora saudável, 

Que para a família, 
contava histórias e sua 

Dedicado a Aurora Bonati Ribeiro
(Por - Íria Beatriz Peres Ribeiro)

infância passada.

E com muita alegria, 

Agradecia pela família e vida que tinha.

Apesar de tudo o que passou era alegre 
e sorridente,

E por ser de idade, (89 anos) 

Em seu rosto resplandecia,

A flor da juventude. 

Foi então, 

Que no dia 14 de abril, 

Por um incidente, 

Ela caiu e seu fêmur fraturou, 

Assim mais de dois meses em uma 
cama ficou. 

Mas apesar disso, 

Estava alegre, clara e lúcida, 

Tinha muita vontade de viver, 

Seu caso teve complicações, 

Ficou seis (06) dias internada, 

Mas para aliviar seu sofrimento, 

Deus a levou desse mundo.

E hoje creio que ela está no céu, 

Próximo á Deus de quem sempre falou.

Íria Beatriz Peres Ribeiro e Iris Caroline 
Peres Ribeiro, Netas)

Avó, acima de tudo 
uma Mulher

Abaixo, “cozinha” em terreno baldio próximo ao campus da UNESP de Jaboticabal, one estudantes costuma 
organizar confraternizações barulhentas e regadas a bebida. Ao lado, o ator Sylvester Stallone, em cena do filme 
“Os Mercenário”.
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Fernando rodrigues de brasília 

Os comerciantes do Jardim 
Boa Vista, Jaboticabal, vêm 
acumulando prejuízos, princi-
palmente nos finais de semana, 
quando a falta de água é rotineira. 
Os estabelecimentos comerciais 
(bares e mercadinhos ) são fe-
chados porque os banheiros pre-
cisam ser interditados: ninguém 
agüenta a fedentina. “Já fizemos 
dezenas de reclamações para o 
SAAEJ (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboticabal), 
mas ninguém tomou providência. 

A candidata do PT a presi-
dente, Dilma Rousseff, manteve 
sua tendência de alta e foi a 49% 
das intenções de voto. Abriu 20 
pontos de vantagem sobre seu 
principal adversário, José Serra, 
do PSDB, que está com 29%, se-
gundo pesquisa Datafolha.

Realizado nos dias 23 e 24 
com 10.948 entrevistas em todo 
o país, o levantamento também 
indica que Dilma lidera agora em 
segmentos antes redutos de Serra. 
A petista passou o tucano em São 
Paulo, no Rio Grande do Sul e no 
Paraná e entre os eleitores com 
maior faixa de renda.

Em São Paulo, Estado governa-
do por Serra até abril e por tucanos 

Sem água, comerciantes do Jardim 
Boa Vista acumulam prejuízos!

Dilma abre 20 pontos e já passa Serra em SP e no RS
petista foi a 49%, tucano tem 29% e marina fica em 9%, aponta datafolha novo 
levantamento mostra ex-ministra à frente também no rs e entre os de maior renda, 
antes “bolsões” do psdB

há 16 anos, Dilma saiu de 34% na 
semana passada e está com 41%. 
Ele caiu de 41% para 36%.

Na capital paulista, governa-
da por Gilberto Kassab (DEM), 
aliado de Serra, ela tem 41% e o 
tucano, 35%.

No Rio Grande do Sul, a pe-
tista saiu de 35% e foi a 43%. Já 
Serra caiu de 43% para 39% entre 
os gaúchos.

A margem de erro máxima 
da pesquisa, contratada pela 
Folha e pela Rede Globo, é de 
dois pontos percentuais, para 
mais ou para menos.

Todas as oscilações nacionais 
foram dentro do limite. Dilma 
tinha 47% na sondagem do dia 20 
e foi a 49%. Serra estava com 30% 
e agora tem 29% Marina Silva 

(PV) manteve-se em 9%. Há 4% 
que dizem votar em branco, nulo 
ou em nenhum. E 8% estão inde-
cisos. Os demais candidatos não 
pontuaram.

Se a eleição fosse hoje, Dilma 
teria 55% dos votos válidos (os que 
são dados apenas aos candidatos) 
e venceria no primeiro turno.

Serra se mantém ainda à fren-
te em alguns poucos extratos do 
eleitorado. Por exemplo, entre os 
eleitores de Curitiba, capital do 
Paraná, onde registra 40% contra 
31% de sua adversária direta.

“Bolsões”

Mas o avanço da petista 
ocorre também nesses bolsões 
serristas. No levantamento de 9 a 
12 deste mês, Serra liderava entre 

os curitibanos com 43% contra 
24% de Dilma, uma vantagem de 
19 pontos. Agora, a diferença caiu 
para nove pontos.

Quando se observam regiões 
do país, a candidata do PT lidera 
em todas, inclusive no Sul. Na se-
mana passada, ela estava tecnica-
mente empatada com Serra, mas 
numericamente atrás: tinha 38% 
contra 40% do tucano.

Agora, a situação se inverteu, 
com Dilma indo a 43% e o tucano 
deslizando para 36% entre eleito-
res sulistas.

Segundo turno

Como reflexo de seu desem-
penho geral, Dilma também am-
pliou a vantagem num eventual 
segundo turno. Saiu de 53% na 

O TJ-SP (Tribunal de Justiça 
de São Paulo) baixou medida de-
terminando que o pai que atrasar o 
pagamento da pensão alimentícia 
pode ter o nome incluído ao SPC 
(Serviço de Proteção ao Crédito).

A medida representa mais um 
meio para forçar o pagamento da 
pensão alimentícia. Tal medida não 
está prevista em lei, mas pode ser 
feita por determinação judicial.

Com sua efetivação, o não pa-
gamento de pensão seria tratado 
como qualquer outro tipo de dé-
bito de natureza não alimentar. 

O crédito alimentício é um 
bem essencial para qualquer in-
divíduo e recorrer à prisão civil 
é procedimento a ser adotado em 
último caso, pelas graves conseqü-
ências que acarreta para as partes. 

Pensão alimentícia
*Beatriz Trigo

semana passada e está com 55%. 
Serra oscilou de 39% para 36%. 
Ampliou-se a distância que era de 
14 para 19 pontos.

Outro dado relevante e que in-
dica um mau sinal para o tucano é 
a taxa de rejeição. Dilma é rejeita-
da por 19% dos eleitores, taxa que 
se mantém estável desde maio.

Já Serra está agora com 29% 
(eram 27% semana passada) e chega 
a seu maior percentual neste ano.

Na pesquisa espontânea, 
quando os eleitores não escolhem 
os nomes de uma lista de candi-
datos, Dilma foi a 35%, contra 
18% de Serra.

No levantamento anterior, os 
percentuais eram 31% e 17%, res-
pectivamente.

Recuperar o funcionalismo 
é uma das metas de Aloizio 
Mercadante. Durante reunião 
do Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-SP), na capital paulista, o 
senador do PT pelo Estado de 
São Paulo criticou a ausência de 
iniciativa do atual governo para 
negociar com os servidores do 
Judiciário de SP, em greve há 
mais de cem dias.

“É indispensável que haja um 
diálogo nessa greve do 
Judiciário. Isso traz 
prejuízo não ape-
nas econômico 
ao Estado, mas 
para a vida das 
pessoas, de di-
reitos que estão 
sendo prejudi-
cados”, afirmou 
Mercadante nesta 
s e g u n d a 

É conversando que a gente 
se entende

(23/08). Mercadante lembrou que 
56 mil servidores do Judiciário 
Paulista estão há dois anos sem 
reajuste salarial. “É preciso va-
lorizar mais o funcionalismo de 
São Paulo. A polícia tem um dos 
piores salários do Brasil, os pro-
fessores e a Justiça também, todos 
vivem uma situação de descaso. 
Nós temos de recuperar o fun-
cionalismo para ter bons serviços 
públicos, completou o senador.

A valorização também passa 
por dinheiro. E dinheiro pas-

sa por mais investimentos. 
Mercadante está atento a 

tudo isso e se dispôs a 
ajudar na busca por inves-
timentos para, inclusive, 
acelerar o processo de 
digitalização dos acervos 
do Judiciário.

Segurança pública

O senador do PT des-
tacou algumas 

leis, que ajudou a formular, como 
a do Monitoramento Eletrônico 
de Presos e da Videoconferência. 
Tudo isso ainda durante o evento 
na OAB-SP, que marcou o início 
da campanha “Sem a Justiça Nada 
Funciona”. Mercadante mostrou 
suas propostas de Segurança 
Pública para 120 advogados e 
conselheiros da OAB do estado.

Os presídios merecem atenção 
de Mercadante: “Temos 59 mil 
presos além da capacidade de São 
Paulo, 8 mil presos em delegacias. 
E uma situação em que nenhuma 
prefeitura do interior quer ouvir 
falar em presídio. Pois os presídios 
levaram parte do crime organiza-
do, violência e drogas para o inte-
rior”. Nenhuma reestruturação da 
Segurança Pública pode acontecer 
sem que se leve em conta a neces-
sidade de melhorar os salários da 
polícia Civil, e da Militar, além de 
investir na inteligência policial e no 
policiamento ostensivo. Mercadante 
propôs, também, colocar o sistema 
de rádio patrulha nos bairros.

A greve do servidores do judici-
ário chegou ao fim após 127 dias.

Reclamamos inclusive, para um 
vereador que é daqui do bairro e 
também funcionário do SAAEJ, 
foi perda de tempo, entrou por 
ouvido e saiu pelo outro”. Donas 
de casa ouvidas por nossa repor-
tagem, disseram que só falta re-
clamar com o prefeito José Carlos 
Hori. “Achamos que ele não tem 
conhecimento da nossa situação.

Mais problemas

Outra situação merecedora 
de atenção é o lixão que está se 

formando em um terreno baldio 
próximo as casas novas recente-
mente inauguradas. “A Prefeitura 
vem aqui, limpa tudo e dias de-
pois fica desse jeito que você está 
vendo aí (vide fotos). Até animais 
mortos são depositados neste lo-
cal. O certo mesmo seria construir 
mais casas, ou isolar esse terreno. 
Aliás, moço, coloque aí no Jornal: 
Agradecemos ao prefeito por nos-
sas casas, mas quando serão feitos 
os muros?”, disse uma moradora.

Pense no constrangimento do filho 
em sua vida cotidiana ao saber que 
seu pai ou sua mãe está na prisão 
por questões financeiras.

Ademais, se considerarmos 
apenas o aspecto patrimonial, na 
maioria das vezes a prisão é inefi-
caz, pois a dívida permanece após 
o cumprimento da pena.

A inclusão do nome do de-
vedor nos quadros de inadim-
plentes do SPC pode fazer com 
que o ocorra uma diminuição da 
inadimplência, pois significa res-
trição ao crédito e dificuldade em 
contrair novas dívidas, ajudando 
até a equacionar a vida financeira 
do devedor.

A utilização do cadastro de 
maus pagadores para inibir a 
inadimplência dos alimentos deve 
ser um artifício a mais, não impe-
dindo nenhuma outra forma de 
coação prevista em lei, servindo 
apenas como um adicional para 
tentar aliviar o sofrimento dos 
credores.

*Beatriz Trigo – graduação em 
Administração de Empresas e Direito, 
Professora da Faculdade de Direito 
das Faculdades Integradas Padre 
Albino. Diretora do Departamento de 
Administração e Coordenadora do 
PROCON da Prefeitura de Catanduva.

Aloizio 
Mercadante
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Reflexão - Compaixão
José Fernando Stigliano.

Jaboticabal ser um canteiro 
de obras é uma realidade e ca-
racteriza progresso. No entanto, 
as normas não são respeitadas 
pelas construtoras, responsáveis 
por inúmeros transtornos. Na 
Avenida Rio Branco (Centro, 
quase em frente à Receita 
Federal), um prédio de grande 
vulto está sendo construído pela 
Construtora & Incorporadora 
Souza Maria, e o desrespeito as 
normas é total. Além do barulho, 
poeira e outros inconvenientes, 
inevitáveis em se tratando de 
uma construção, mas que devem 
ser contidos o melhor possível é 
grave a destruição da calçada, que 
obrigava os transeuntes, indepen-
dentemente de suas condições fí-
sicas, a disputarem espaço com os 
veículos, correndo risco de morte 
em uma das mais movimentadas 
avenidas da cidade. Graças à mo-
bilização dos moradores vizinhos, 
que elaboraram abaixo assinado e 
o entregaram ao MPE (Ministério 
Público do Estado de Jaboticabal), 
a calçada, esta sendo reconstruí-
da. O exemplo desses munícipes 
deve ser seguido por todos. Sem 
luta não há vitória.

Calçada da fama

Na Avenida José da Costa com 
a Rua José Bonifácio, no bairro 
Aparecida, um posto de combustível 
está sendo construído. As calçadas 
foram destruídas e o poder público 
não fez nada a respeito. As autorida-
des são “cegas, surdas e mudas”, por-
que dizem que o posto pertence a 
alguém muito importante. Ora esse 
alguém é ligado ao Poder Executivo, 
ora ligado ao Poder Judiciário. 
Quem seria o “manda chuva”?

Começo esta “conversa” in-
timamente, refletindo sobre a 
palestra descontraída e profun-
da do Padre Molena (pároco da 
Igreja Nossa Senhora Aparecida 
de Jaboticabal), ministrada no 
local onde trabalho. O tema foi 
“a misericórdia”. Molena tomou 
como exemplo a parábola do 
Filho Pródigo, uma passagem 
do Novo Testamento, para 
comparar e igualar o sentimen-
to de Misericórdia com o de 
Compreensão, um dos pilares 
da proposta de vida e filosofia de 
trabalho do CVV, e que se com-
pleta com o respeito, a aceitação 
e a confiança no ser humano. 

Compreender é se colocar 

na mesma situação que a outra 
pessoa está experimentando em 
determinado momento de sua 
vida. Para isso é necessário supe-
rar preconceitos, rever conceitos, 
ser misericordioso, como o pai 
foi com o seu filho mais “pro-
blemático” na Parábola que Jesus 
deixou como exemplo. Reflexões 
como estas, em meio à rotina de 
um dia de trabalho, tem o poder 
de exercitar a compreensão. Esse 
exercício não faz da pessoa alguém 
“bonzinhos”, mas auxilia na valori-
zação da vida, e a viver as dificul-
dades diárias de um modo mais 
ameno. Agradeci pelo estimulo 
de poder meditar a respeito de 
como anda minha misericórdia. 
José Fernando Stigliano-Voluntário do 
CVV

Luta de moradores 
obriga construtora 
reconstruir calçada

A pobre rica Rua Antonio 
Fazam

Não é a primeira vez que o 
Jornal Fonte publica reclamações 
dos moradores da Rua Antonio 
Fazam, no bairro Jardim Tangará/ 
Jaboticabal, especialmente do 
médico Luiz Eduardo Gerbasi, 
que reside no número 301. Como 
as reclamações continuam, no dia 
20/08 nossa reportagem esteve no 
local, e constatou o descaso. Cerca 
de 100 metros da rua não possui 
asfalto. Nesta época de seca a per-
manência ali parece insuportável 
devido à poeira. Quando chove há 
o problema do barro. “Primeiro 
a Prefeitura e o SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal) disseram que não 
podiam asfaltar por causa das 
chuvas. Depois havia necessida-
de de colocar umas tubulações 
para atender um loteamento aqui 
perto. Não chove faz tempo e o 
asfalto não veio. Mas por ultimo a 
alegação é que não têm dinheiro, 
e nós temos que conviver nesse 
suplício”, disse uma moradora.

A rua sem saída, com gran-
des e modernos casarões que 
certamente respondem com um 
elevado IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), mas com tre-
cho sem asfalto, acaba se tornando 
a “pobre rica Rua Antonio Fazam”.

Luiz Augusto Stesse

Você já pensou em fazer uma 
viagem para além macro e micro? 
É, quando olhamos para o infinito 
do azul do céu ou mesmo da noite 
cheia de estrelas, nossos olhos 
vêem até certo ponto e não conse-
guem continuar para saber o que 

Macro e 
Micro

estaria além. É mesmo um misté-
rio! De outro lado está outro mis-
tério, o micro. Quando o homem 
descobriu o microscópico ocorreu 
verdadeira revolução no mundo 
invisível (para nossos olhos), se 
descobriu bactérias, vírus, etc. 
Alguém disse que o átomo era 
a menor partícula existente. Ma 
outra pessoa descobriu que o áto-
mo podia ser dividido e estudado. 
Hoje, com a revolução tecnológica 
de computadores e instrumentos 
de pesquisa de última geração, já 
temos algumas informações que 

apontam ana oportunidade de vá-
rios benefícios para a humanidade. 
Se olharmos tudo isso do ponto 
de vista da vida humana – qual 
seria sua ótica? A meu ver cada 
um dependendo de sua formação 
viria de uma forma. Pensei, então, 
no macro e micro de nosso corpo. 
O Macro, nosso órgão mor e bem 
à vista, a pele: às vezes lisa, boni-
ta, elástica, hidratada, enrugada, 
feia... Os demais órgãos, externos 
e internos também já vimos e 
com freqüência. Porém, quando 
nos deparamos com o mundo do 
micro, trata-se de um grande pro-
blema. A nanotecnologia está nos 
ensinando muito e estamos avan-
çando de forma impressionante. 
Mas as perguntas que não se cala: 
até onde podemos enxergar no 
macro e micro? Onde é o infinito 
ou finito? Somos matéria e espírito 
(para alguns não temos sequer 
alma)? Se pudesse propor algo ao 
nosso SER SUPREMO, proporia 
urgentemente que nos visitasse 
enquanto ainda há tempo. Nossa 
terra, tão bela e ao mesmo tempo 
massacrada por suas criaturas. 
Rogai por nós! 

Moisés de Souza Cruz - ME, 
torna público que solicitou junto 
à CETESB a Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação para a 

Comunicado a praça atividade de “Montagem e aca-
bamento de móveis de madeira, 
associados à fabricação de” loca-
lizada à Rua do Bom Jesus, 201 
– São Bom Jesus - Município de 
Jaboticabal – SP.

Na noite 20 de agosto de 
2010, comemorou-se 27 anos da 
fundação da Associação Anti-
Alcoólica de Jaboticabal (AAA). 
Os presentes assistiram a palestra 
“Valorização Humana, Educação 
e Prevenção Contra o Álcool e 
as Drogas”, do Juiz Alexandre 
Gonzaga Baptista dos Santos, da 
Infância e Juventude e titular da 3ª 
Vara, jutno com o Promotor Paulo 
Henrique de Oliveira Arantes, 
da Infância e da Juventude da 
Comarca de Jaboticabal, e também 
um membro da AAA. 

associação anti-alcoólica comemora 27 anos

Acima, à esquerda, obra na Avenida 
Rio Branco que comprometeu 
completamente a calçada. Em 
seguida, posto de gasolina em 
construção a bastante tempo, mas 
nada foi feito quanto a calçada, sem 
condições de uso. No detalhe e na 
foto maior, a Rua Antonio Fazam, 
sem asfalto.
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Ronaldo Maguetas

Ronaldo Maguetas

O Projeto de Lei nº 86/2010, 
de autoria do vereador José de 
Oliveira (Zé Galinha), aprovado 
por unanimidade, obriga a insta-
lação nos parques do município 
de Monte Alto, de no mínimo, 
um brinquedo para crianças por-
tadoras de necessidades especiais 
e dá outras providências.

Segundo o artigo 1º do Projeto, 
a Prefeitura Municipal vai fazer a 

projeto obriga a 
instalação nos parques 
no mínimo um brinquedo 
para crianças portadoras 
de necessidades especiais

instalação em todos os parques 
de diversões infantis. Os brinque-
dos, que deverão ser criados por 
profissionais capacitados, serão 
adequados às crianças portadoras 
de necessidades especiais. 

Zé Galinha afirma que o 
objetivo do Projeto de Lei é pro-
porcionar mais opções de lazer às 
crianças portadoras de necessida-
des especiais. De acordo com ele, 
outras cidades da região também 
deveriam implantar este Projeto. 

O Projeto de Lei nº 50/2010, 
de autoria do vereador-presidente, 
José Cláudio Inforçatti (Bicudo), 
aprovado por unanimidade, obri-
ga as agências bancárias e insti-
tuições financeiras localizadas em 
Monte Alto, a instalarem, no espa-
ço compreendido entre os caixas 
e os clientes que estão na fila de 
espera, um painel opaco, com no 
mínimo 1,80 metros de altura, de 
forma a impedir a visualização das 
pessoas que estão sendo atendidas 
nos caixas, a fim de aumentar a 
segurança dos clientes e das ope-
rações por eles realizadas.

As agências bancárias e insti-
tuições financeiras deverão man-
ter em funcionamento um painel 
eletrônico que indique o caixa que 

Projeto obriga bancos 
a instalarem painel 
opaco entre os caixas

está disponível ao atendimento do 
próximo cliente da fila de espera. 
As agências e instituições terão 90 
dias contados da data de publica-
ção da Lei, para se adequarem às 
novas exigências.

De acordo com Bicudo, o ob-
jetivo do Projeto de Lei é propor-
cionar maior segurança aos clien-
tes dos bancos, principalmente, 
aqueles que fazem saques nos 
caixas e estão sujeitos a assaltos, 
conhecidos popularmente como 
saidinha de banco.

Com a instalação do painel, 
os assaltantes não terão como sa-
ber quais clientes estão realizando 
saques vultosos ou apenas simples 
transações. È necessário que haja 
fiscalização e cumprimento da 
Lei, ressalta Bicudo.

O presidente da Câmara de 
Taiúva, Paulo José Furlan Marques 
(PMDB), o Paulinho do Raio-X, 
enviou um ofício para a Prefeitura 
de Taiaçu, solicitando informa-
ções a respeito do editor chefe e 
proprietário do Jornal Fonte, João 
Teixeira de Lima. Em seu oficio, 
Paulinho quer saber se João é fun-
cionário da Prefeitura taiaçuense 
e qual a função que exerce, além 
de outras bobagens! A atitude de 
Paulinho do Raio-X é uma reta-
liação digna de alguém acuado 
que não tem como explicar para 
a população do seu município 
o acúmulo dos seus três cargos 
públicos: funcionário da UNESP 
(Universidade Estadual Paulista 
de Jaboticabal), Prefeitura de 

Presidente da Câmara de 
Taiúva tenta intimidar o 
Jornal Fonte

Taiúva e presidente do Legislativo 
taiuvense, conforme denúncias 
publicadas no Fonte 105 e 107 de 
1º de julho e 30 de julho respecti-
vamente (acesse o site www.jfon-
te.com.br – ícone ultimas edições 
para acessar as matérias). Devido 
ao excesso de cargos Paulinho foi 
denunciado ao MPE (Ministério 
Público Estadual de Jaboticabal) 
pelo professor doutor da UNESP, 
Marcio Antonio Augelli. 

Resposta de João Teixeira 

“Quando Paulinho do Raio-X 
assumiu a presidência da Câmara, 
eu o procurei para informá-lo 
que o cargo exigia dedicação ex-
clusiva, ou seja, ele não poderia 
exercer outros cargos públicos 
uma vez presidente da Câmara. 
Falei sobre este tema, inclusive, 
no programa “Jornal Energia 2ª 
edição” da Rádio Energia 99.1 
FM de Monte Alto. Paulinho ig-
norou, continuou recebendo três 
“gordos” salários públicos quando 
deveria optar por um deles.

 O Fonte se coloca a disposi-
ção para ouvir Paulinho. Quanto 
mim, infelizmente, não sou fun-
cionário da Prefeitura de Taiaçu, 
para tanto teria que prestar 
concurso. Sou sim! (cargo em 
comissão) assessor do prefeito 
Antonio Rodrigues Caldeira 
com muita honra, e presto ser-

viço na assessoria de imprensa, 
o que a lei não proíbe. Ela proíbe 
sim, Paulinho de exercer três car-
gos públicos, o verdadeiro foco da 
questão! Mas Paulinho tenta des-
viar os fatos para nos intimidar, 
tentativas em vão.”

O irmão

Nada contra quem trabalha, 
mas os taiuvenses sabem que o 
irmão de Paulinho do Raio-X, 
Marcelo Marques, chefia a ARCT 
(Associação de Radiodifusão 
Comunitária de Taiúva), e 
criou, em Agosto de 2001, a 
Rádio Difusora Amora Branca, 
como resposta aos anseios da 
Comunidade Taiuvense em ter 
seu próprio canal de comunica-
ção social, operando ena frequen-
cia 106,3 Mhz. Marcelo recebe da 
Prefeitura cerca de R$ 900 para 
fazer propaganda do Executivo 
em um carro de som. A rádio co-
munitária, porém, é tudo, menos 
da comunidade. Quem manda 
lá é o prefeito Leandro Baptista, 
dizem os moradores. A triste re-
alidade é que a maioria das rádios 
comunitárias de pequenas cida-
des do interior atendem os chefes 
políticos. Ou seja, Marcelo por 
ser irmão de Paulinho, usa a rádio 
para se locupletar financeiramen-
te e não para atender os anseios 
da comunidade.

Na edição 108, publicamos 
o descaso e o abandono da 
Prefeitura de Taiúva com Avenida 
da Saudade, cuja calçada era ine-
xistente e obrigava os pedestres a 
trafegarem pelo asfalto, correndo 
riscos de serem atropelados. Na 

Calçada na avenida da saudade está 
sendo construída

data de 20/08, nossa reportagem 
constatou que as obras para cons-
trução calçada foram iniciadas. 
“Antes tarde do nunca. Felizmente 
o prefeito Leandro Baptista en-
tendeu nossas necessidades, e 
também que essa rua estava nos 

O Projeto de Lei 030/2010, 
de autoria do Vereador de Taiúva 
Francisco Sergio Clapis (PTB), 
foi aprovado por unanimidade na 
sessão ordinária de 09/08/2010, e 
obriga a instalação de banheiros 
masculinos e femininos e bebedou-
ros públicos, na rede bancária do 
Município de Taiúva. A construção 
e adaptação das edificações devem 
obedecer às normas técnicas da 
ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

O Projeto, após aprovação , se-
guiu para a apreciação do prefeito 
Leandro Baptista (PP), que poderá 
aprovar ou rejeitar. Caso seja san-
cionado pelo prefeito, os bancos 
terão um prazo de 180 dias para a 
realização e adaptação das obras. O 
não cumprimento da Lei receberá 
multa no valor de 10 mil UFRGS 
(Unidade Fiscal de Referência), que 
em março de 2010, vali R$ 2, 0183.

Em sua justificativa Kiko, lem-
bra que o Projeto obedece à compe-

Câmara de Taiúva aprova instalação 
de banheiros e bebedouros em 
instituições financeiras

tência legislativa, nos termos do ar-
tigo 30, incisos I e II da Constituição 
Federal, inclusive, a matéria é de 
competência da União, Estados e 
Municípios, a Legislação referente 
ao sistema bancário é concorrente, 
ou seja, cabe a União estabelecer as 
normas gerais sobre o assunto e, 
aos Estados e Municípios, editar as 
normas complementares (art. 24, 
incisos I e XIV, da CF/88).

“A instalação de banheiros e 
bebedouros nada tem a ver com a 
organização e funcionamento do 
sistema financeiro e suas extensões. 
Busca-se disponibilizar para a po-
pulação um mínimo de dignidade 
dentro das agências bancárias, 
freqüentadas por pessoas das mais 
diversas faixas etárias e níveis so-
ciais. Aprovando o Projeto de Lei, 
o Poder Legislativo com a Sanção 
do Executivo, estarão concreti-
zando o principio Constitucional 
da dignidade da pessoa humana”, 
finalizou Kiko.

envergonhando, porque ela é uma 
das principais portas de entrada 
da cidade, e está reconstruindo-a”, 
disse uma moradora.

Julio Soares

A Rua Julio Soares no bairro 
Santa Maria em Taiúva se encon-
tra em estado calamitoso, o asfalto 
praticamente não existe. “Entrar 
e sair desta Rua é uma operação 
de risco por causa dos buracos. 
Quedas de pedestres e quebras de 
carros são constantes. Se vier uma 
chuva forte, quem mora na parte 
de baixo será soterrado devido a 
quantidade de terra acumulada. 
Se eles (Prefeitura) iniciaram as 
obras é porque o dinheiro existe. 
Mas a pergunta que fica é por 
que pararam? Quem sabe um dia 
teremos a resposta! Chamamos 
a Reportagem do Jornal Fonte 
aqui, porque a partir da publica-
ção sobre a Avenida da Saudade 
iniciaram as obras. Talvez aqui 
aconteça o mesmo”, disseram os 
moradores.

Falta de água

Virou rotina a falta de água na 
cidade, e quando vem em é pouca 
quantidade, parece mais leite de 
tão branca por excesso de cloro. 
Como sabemos tudo em excesso 
faz mal. 

Paulinho do Raio-X, 
que hoje responde
por três cargos 
publicos, o 
que é  
proibido
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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. 

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

Viviane

Ana Carolina completou 
sábado, 21/08, 15 anos 
de vida. A comemoração 
dessa bela data foi no 
clube dos funcionários 
públicos de Jaboticabal 
e contou com mais de 
200 convidados. Abaixo, 
a aniversariante com os 
pais Marcos Dias e Rose.

No dia 2 de Julho, familiares e ami-
gos celebraram com muita alegria o 
primeiro ano da pequena Sofia. Festa 
animadíssima, afinal o papai Marcelo, 
a mamãe Fernanda e o irmão Gabriel 
não mediram esforços para que tudo 
estivesse perfeito.

Completou 9 anos dia 
04/09/2010 Vitor de Lima. 
Parabéns, saúde, Paz e 
prospiridade.

(0xx 31)-3044-7513 e (0xx31)-3041-3546

ligue (16) 3202 7509

O anunciante, ao adquirir um ou mais módulos, 
tem seu anúncio publicado nas duas edições do 
mês e ganha um banner no site do Jornal Fonte.

Seja um anunciante

O mesmo
anúncio é
publicado 
nas duas
edições
do mês

Versão
impressa
divulgada
na integra
no site e
através de
e-mail 

Ampla 
opção de
formatos
e preços


