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empresa de 
Construção Civil 
ganhou 39 licitações 
da prefeitura de 
jaboticabal em 4 anos

dr. edu Fenerich

Fo
to

: P
o

lia
n

a 
Ta

lib
er

ti

obra do complexo esportivo jardim paulista 
abandonada: Um elefante branco de mais de 

1.000.000,00 de reais

a medicina, 
a sociedade 
e ... os 
médicos. p

á
g

. 
0
7

estephan hani - o gênio 
do entretenimento!

senaC forma 
terceira turma de 
nutrição e dietética

e/d - dr. nereu, dr. 
aloísio, vereadores do 
pmdb de jaboticabal 
e o ex-prefeito 
prof. josé giácomo 
baccarin. 

d/e - o secretário 
da educação 
Cláudio almeida 
e o secretário de 
administração 
pepa servidone. 
a dupla seria à 
aposta do prefeito 
hori para sucedê-lo 
em 2012.

EssE trio 
promEtE 

para 2012.
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CongressosTur

As lágrimas
Mesmo derrotados, Carlinhos 

Santiago, Edu Fenerich e Pepa 
Servidone, estiveram em Fortaleza – 

Após 8 edições consecutivas, o 
Jornal Fonte cumpriu o prometido, 
ou seja, trouxe ao conhecimento 
da opinião pública, o montante do 
dinheiro dos contribuintes jabotica-
balenses desperdiçado com os fami-
gerados CongressosTur realizados 
na maioria em estâncias turísticas 
brasileiras no período de 2001 a 2008. 
Com suas andanças, os ilustres Edis 
e assessores mais próximos “torra-
ram” R$ 843.112,13 (Oitocentos e 
Quarenta e Três Mil, Cento e Doze 
Reais e Treze Centavos), o ex-ve-
reador e atual secretário municipal 
de assistência social Carlos Eduardo 
Pedroso Fenerich (PPS), o Dr. Edu 
Fenerich, que presidiu a Câmara no 
mesmo período foi o recordista com 
51 viagens.

Os valores gastos foram forneci-
dos pelo Legislativo para o Fonte por 
determinação do MPE (Ministério 
Público Estadual - Jaboticabal) pro-
motora Ethel Cipele, e foram atua-
lizados pelo IGPM (Índice Geral de 
Preços do Mercado), com base nos 
meses e anos das viagens, tendo como 
referência final o ano de 2011.

“Murro em ponta de faca”
Sabemos, infelizmente, que o 

dinheiro dos contribuintes gasto 
nesses CongressosTur não será 
devolvido aos cofres públicos, a quase 
totalidade foi jogado no lixo, ou 
melhor, em praias paradisíacas, hotéis 
de luxo, bebidas refinadas e iguarias 
preparadas por grandes chefes da 
cozinha internacional. Portanto, na 
linguagem popular demos “murro em 
ponta de faca”, no entanto, cumprimos 
o nosso papel de informar, e, cada um 
tire a sua própria conclusão. 

Último ano
Em 2008, último ano que Dr. 

Edu Fenerich (PPS), Pepa Servidone 
(DEM), Carlinhos Santiago (PT) e 
Tomé Sonzão (PHS), ocuparam uma 
cadeira na Câmara, porque o povo os 
rejeitou nas urnas, cada um aprovei-
tou para visitar seu Oásis predileto. 
Veja abaixo. 

Congresso: 262º Encontro Nacional de Vereadores, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários 
Municipais, Assessores e Servidores.

Participantes: Pepa Servidone, Carlinhos Santiago, Carlos 
Edu Fenerich e Júlio César Tomé.

Local: Natal - RN

Período: 27 a 31/03/200

Despesas: R$ 21.694,90

Promotor do evento: INM – Instituto Nacional Municipalista.

Congresso: 269º Encontro Nacional de Vereadores, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários 
Municipais, Assessores e Servidores.

Participantes: Edu Fenerich, Pepa Servidone, Wilson 
Aparecido dos Santos e o funcionário 
Marcelo Bassi das Neves.

Local: Salvador - BA.

Período: 29/04 a 05/05/2008

Despesas: R$ 22.090,07

Promotor do evento: INM – Instituto Nacional Municipalista.

Congresso: 275º 11º Encontro Nacional de Vereadores, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários 
Municipais, Assessores e Servidores.

Participantes: Carlos Eduardo Pedroso Fenerich e fun-
cionários: Marcelo Bassi das Neves, Maria 
Paula Thomaz Kawachi e Orivaldo Briza.

Local: Porto Seguro - BA

Período: 04 a 08/06/2008

Despesas: R$ 13.631,46

Promotor do evento: União Nacional de Vereadores.

Congresso: 302º Encontro Nacional de Vereadores, 
Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários 
Municipais, Assessores e Servidores.

Participantes: Carlos Augusto Santiago de Jesus, Edu 
Fenerich, Ademilson Aparecido Servidone 
e Wilson Aparecido dos Santos.

Local: Fortaleza - CE

Período: 26 a 30/11/2008

Despesas: R$ 18.579,35

Promotor do evento: União Nacional de Vereadores.

Nomes nº de viagens classificação

Edu Fenerich            51                 1º lugar

Lú de Jorge e Carlinhos Santiago                        17 2º lugar

Wilsinho Locutor                        16               3º lugar

Dráusio Baaklini                           15              4º lugar

Pepa Servidone                                11           5º lugar

Tomé Sonzão, Marcelo Bassi e Hori    10     6º  lugar

Serginho Ramos                     09    7º lugar 

Mauro Cenço e Cláudia Troiano 07 8º lugar

José Luiz Carregari (morto em 31/12/2007 05 9º lugar

Jan Nicolau e Briza               04 10º  lugar

Maurício, Amoroso e Murilo         03 11º lugar

Stela Serra e Dé Berchielli               02   12º lugar

João Carregari e Paula Thomaz     01    13º lugar

 os jaboticabalenses gastaram mais de r$ 840.000,00 com CongressosTur de vereadores
edu Fenerich foi o recordista com 51 viagens

Cidade/Estado                                           Qtde. de 
Visitas

Brasília – DF                                         12 vezes

Salvador – BA                                       11 vezes

Fortaleza – CE                                     07 vezes

Porto Alegre – RS                              04 vezes

Natal – RN                                          03 vezes

CE, no período de 26 a 30/11/2008, 
e as eleições municipais aconteceram 
em 05/10/2008. Como diz o velho di-
tado “vai chorar na cama que é lugar 

quente”, nesse caso, as lágrimas “jor-
raram” em Fortaleza.

Acumulado
Em 2001, os “homens públicos” 

gastaram R$ 136.042,51mil, em 
2002 R$ 164.240,92 mil, em 2003 R$ 
68.831,45mil, em 2004 R$ 107.259,63, 
em 2005, R$ 102.062,59 em 2006 R$ 
98.009,49, em 2007 R$ 90.669,90, em 

2008 R$ 75.945,78 totalizando em 8 
anos R$ 843.112,13. Dinheiro que 
daria para comprar 11 mil cestas bá-
sicas, ou contratar mais de 1.540 pais 
família ganhando um salário mínimo 
mensal. E a pergunta é: no que o mu-
nicípio de Jaboticabal foi beneficiado 
com essas viagens?

Os campeões

Vitória – ES, Guarujá – SP, 
Campos do Jordão – SP, Florianópolis 
– SC, Serra Negra – SP, Porto Seguro – 
BA e Gramado – RS – 02 vezes. 

Curitiba – PR, Belo Horizonte – 
MG, Manaus – AM, Rio de Janeiro – 
RJ, João Pessoa – PB, São Luiz – MA, 
Maceió – AL, Blumenau – SC, São 
Paulo – SP, Praia Grande – SP, Vila 
Velha – ES, Cuiabá – MT e Recife – 
PE – 01 vez.

Mesmo balaio
É importante deixar claro, que nem 

Locais mais visitados
todos os vereadores se aproveitaram 
do erário para conhecerem os pontos 
turísticos mais famosos do Brasil, 
basta que para isso analisemos onde 
eles estiveram, e, portanto, não podem 
ser incluídos no mesmo balaio. 

Legislaturas 
Na legislatura de 2001 a 2004, 

Jaboticabal tinha 17 vereadores, e de 
acordo com os dados oficiais, ape-
nas Manoel Natalino Alves Lopes, 
o Dr. Natalino, professor Waldemar 
Martins, Luiz Carlos Laurindo, Elias 
de Souza Bahia e Carmo Jorge Reino, 
não participaram dos CongressosTur. 
Na legislatura de 2005 a 2008, a quan-
tidade de vereadores foi reduzida para 
10, por decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal), e apenas 2 parla-
mentares Nereu Rodolfo Krieger da 
Costa, o Dr. Nereu e Carmo Jorge 
Reino, não fizeram parte da farra.  

Máquina no Loteamento

Moradores do bairro Jardim 
Universitário em Jaboticabal, pro-
curaram nossa reportagem para re-
clamar do barulho provocado pelas 
máquinas que executam os trabalhos 
de infraestrutura no loteamento. 
Segundo esses moradores, a 
barulheira começa as 6:30 horas, 
inclusive nos finais de semana e 
feriados, como ocorreu na quinta-
feira, 23, quando lá estivemos. Ainda 
segundo os moradores, rachaduras 

obras do loteamento nova morada 
provocam transtornos

estão aparecendo nas casas próximas 
ao loteamento, e seriam provocadas 
pelas pesadas máquinas.

Outro lado
A reportagem conversou por 

telefone com César Merenda pro-
prietário da Cem Empreendimentos 
Imobiliários, situada na Avenida 
Carlos Berchieri, 950 – telefone 3209-
3111, e também do loteamento. César 
pediu desculpas pelos transtornos, e 
acrescentou que caso seja comprova-

do que as rachaduras foram causadas 
pelas obras do seu empreendimento, 
todos os prejuízos serão ressarcidos. 

Eleições - No início de julho encerra-se a inscrição para  a Nova Diretoria da 
APA Jaboticabal. Até o momento não houve nenhuma inscrição e provavelmen-
te a APA deverá ser extinta em agosto, caso não haja a composição de uma nova 
Diretoria. Será lamentável se tal fato ocorrer, mas na atual Diretoria não há 
ninguém que queira assumir até o momento.
Balanço - No mês de junho a APA foi responsável pela coordenação de 170 
esterilizações em caninos e felinos, um récorde absoluto. Foram esterilizados 93 
caninos fêmeas e 15 machos; 35 felinos fêmeas e 27 machos. O CEAPA, Centro 
de Esterilizações da APA , localizado na UNESP, esterilizou 135 animais. Do 
total de animais castrados, 75% eram fêmeas. O setor de Zoonoses da Prefeitura 
encaminhou 43 animais para castração gratuita. O número de animais atendi-
dos em clínica médica foi de 76 animais e as despesas da ordem de R$ 7.000,00.
Nunca na “história” da APA houve tantos animais atendidos no programa de es-
terilização. Os contatos para castração são 3202.8320 Setor de zoonoses (todos os 
dias úteis) e 3209.2600 ramal 2889 (somente às sextas-feiras para agendamento. 

informações apa
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Mais uma vez abordamos o aban-
dono de uma casa na Avenida Fernão 
Dias, 615 – Recreio dos Bandeirantes 
em Jaboticabal. Essa casa era uma 
república,  e pertence FUNCEF 
(Fundação dos Economiários Federais 
– que administra o plano de previdên-
cia complementar dos empregados da 
Caixa Econômica Federal), como rela-
tamos na edição 122, está servindo de 
refúgio para desocupados. Tentamos 
contato com a dita Fundação atra-
vés do e-mail geimo@funcef.com.
br, mas obtivemos resposta, o que 
não é novidade, já Jaboticabal virou 
terra de ninguém, e as autoridades 
constituídas pouco fazem para mudar 

Casa abandonada 
provoca desavença

esse estado de coisas, especialmente 
quando há algum poderoso envolvido 
no desrespeito, e domingo dia 26/06, 
um morador de rua que se apossou 
do “imóvel” acerca 2 meses, foi preso 
pela Polícia Militar, sob a acusação de 
furtar um computador portátil de um 
estudante residente no mesmo bairro, 
o que causou revolta dos moradores 
vizinhos. 

Segundo os moradores, esse ocu-
pante da casa abandonada, seria tra-
balhador e não teria o hábito de fur-
tar/roubar,  no entanto, a PM alegou 
que uma sacola de sua propriedade 
teria sido encontrada no quintal da 
casa do estudante. 

O tradicional Rodeio Show de 
Jaboticabal, que neste ano aconteceu 
de 14 a 18 de junho, sob a direção de 
Estefhan Hani, é uma festa para deixar 
maravilhados todos que participam. 
O evento acontece no Clube Pioneiros 
da Sela, que conta com toda infraes-
trutura para receber as milhares de 
pessoas oriundas de todo Estado de 
São Paulo e do Brasil. 

Estephan Hani, tem se destacado 
como um dos melhores diretores de 
eventos desse gênero e porte, mas 
muitos perguntam: Por que o rodeio? 

rodeio show um 
evento genial, não 
fosse o rodeio

Por que não realizar só os Shows? 
Não tivemos a possibilidade de con-
versarmos com Hani, mas segundo 
os entendidos, se acabar com monta-
rias, os patrocinadores dsaparecem. 
Cada um tem um gosto! Mas o que 
podemos observar é que durante as 
montarias o recinto fica praticamente 
vazio, a grande massa só comparece 
com o inicio da aparentação dos sho-
ws, o que significa dizer, que o inte-
resse para assistir o “sofrimento” dos 
animais desapareceu. O que é muito 
bom!

O Projeto de Lei nº 33/2011, de 
autoria do vereador-presidente da 
Câmara Municipal, Layrton Infante, 
aprovado por unanimidade, na 90ª 
sessão ordinária, realizada na últi-
ma segunda-feira, dia 13, instituiu a 
data de 19 de junho como o Dia do 
PROERD (Programa Educacional de 
Resistência as Drogas e à Violência), 
em Monte Alto.

O Projeto recebeu parecer favo-
rável, em conjunto, das Comissões 
de Justiça e Redação, de Finanças, 
Orçamento, Obras e Serviços Públicos 
e de Saúde, Educação, Cultura, 
Lazer, Turismo, Planejamento, Uso, 
Ocupação, Parcelamento do Solo e 
Meio Ambiente.

O PROERD é aplicado às crianças 
na faixa etária compreendida entre 
9 e 12 anos de idade. No Brasil, foi 
adaptado às quartas séries do ensino 
fundamental, sendo integrado à grade 

projeto de layrton infante 
institui o dia do proerd em 
monte alto

curricular de cada escola que adota o 
Programa, como tema social e con-
temporâneo.

Em Monte Alto, o PROERD é mi-
nistrado pelo Cabo Mário, da Polícia 
Militar, que, além da sua presença em 
sala de aula, na atuação como educa-
dor social, propicia um forte elo de 
ligação na comunidade escolar em 
que atua, fortalecendo o tripé Polícia 
Militar, Escola e Família. 

Com a participação da comuni-
dade, é criada uma rede preventiva 
contra as drogas (lícitas e ilícitas), 
bem como contra atitudes que geram 
violência. “Em nosso município, a 
abordagem do PROERD realça a im-
portância da auto-estima e do papel 
das crianças e adolescentes na comu-
nidade”, justificou Layrton Infante, no 
Projeto.

“A importância deste trabalho 
merece um justo reconhecimento por 

parte do Poder Legislativo”, completou 
o presidente da Casa. Dessa forma, no 
dia 19 de junho poderá ser criado um 
evento comemorativo, envolvendo 
vários segmentos da comunidade.

Os vereadores José Cláudio 
Inforçatti (Bicudo), Carlos Alberto 
de Alencar, Antonio José Inforçatti 
(Zezé), Valdecir Pedro Sanches, João 
Paulo Rodrigues e Francisco Lucente 
(Tio Frank), parabenizaram Layrton 
Infante pela iniciativa e elogiaram o 
Cabo Mário por ter um perfil adequa-
do para ministrar o PROERD.

Convidado pelo vereador-presi-
dente, Layrton Infante, a fazer uso da 
palavra, o Cabo Mário afirmou que 
está satisfeito com as crianças e ado-
lescentes que assimilam os objetivos 
do PROERD e, também, auxiliam 
seus pais e demais familiares em 
questões como a prevenção de drogas 
e violência.

A novela do Plano de Carreira 
dos servidores da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, conhecido como 
QEL (Quadro Especial do Poder 
Legislativo), Projeto de Lei nº 
427/2011, deveria ter sido votado em 
sessão extraordinária do dia 22/06 as 
11:30 horas, subiu à audiência, e ga-
nhou mais um capítulo. A presidente 
do sindicato dos servidores públicos 
municipais Maria Elvira Armentano 
Senem, procurou a Promotora de 
Justiça Ethel Cipele para que o projeto 
não fosse votado sob a alegação de que 
haveria uma grande defasagem sala-
rial  entre os servidores do Executivo 
e Legislativo, e, estaria em desacordo 
com Artigo 121 da Lei Orgânica do 
Município, especialmente nos seus pa-
rágrafos 2º e 3º - “2º - Os vencimentos 
dos cargos e salários dos empregados 
da Câmara Municipal não poderão 
ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo”. “3º - A Lei assegurará  aos 
servidores da Administração direta, 

sindicato barra plano de Carreira 
dos servidores da Câmara

isonomia de vencimentos para cargos 
de atribuição igual ou assemelhados 
ou entre servidores do Executivo e 
Legislativo, ressalvadas as vantagens 
de caráter individual e as relativas à 
natureza ou local de trabalho”.

Por que só agora?
Partindo da premissa da lei, Maria 

Elvira tem razão! Só não entendemos 
porque só agora ela resolveu tomar 
uma atitude, até porque, na edição 041 
de 26 de janeiro de 2007 deste periódi-
co, publicamos uma reportagem com 
a seguinte manchete: “Funcionários 
da Câmara de Jaboticabal ganham 
até 88% a mais que seus colegas da 
Prefeitura”. 

Na época citamos o artigo 121 da 
Lei Orgânica e os parágrafos 2º e 3º, 
e não temos conhecimento de qual-
quer ação por parte do sindicato, para 
equiparar os salários dos trabalhado-
res da Prefeitura com os da Câmara, o 
que seria o certo, e não ao contrário, 
ou seja, barrar o reajuste dos servido-

res do Legislativo, nesse caso através 
do Plano de Carreira, que reajustaria 
a remuneração em média 17%.

O Bem-Amado
Udorico tinha como meta prio-

ritária na sua administração, agra-
dar suas correligionárias Dorotéia, 
Dulcinéia e Judicéia com horas extras 
e outras benessses propiciadas com o 
dinheiro público. 

Dirceu Borboleta profundo co-
nhecedor dos lepidópteros, e suces-
sor de Udorico em Sucupirabal, deu 
continuidade aos pagamentos extras, 
e ao apagar das luzes tentou emplacar 
o QEL, mas o tiro saiu pela culatra. 
Nezinho do Jegue, que também é 
defensor de Udorico, tentou fazer a 
coisa certa, mas foi impedido pela 
“delegada” Donana Medrado. Para re-
solver esse impasse, resta aparecer um 
Lulu Gouveia, um Juarez Leão, ou até 
mesmo um Zeca Diabo, antes que al-
gum Libório tente suicídio.Qualquer 
semelhança é mera coincidência.

Gente Bonita

Saúde em boas mãosSegurança

E/D - Claudio Almeida e  Prefeito Hori

Ronaldo Maguetas
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A professora Maria Cristina 
Thomaz foi eleita diretora da UNESP 
(Universidade Estadual Paulista – 
Campus de Jaboticabal), com seu 
companheiro de chapa o também 
professor Marcilio Vieira Martins 
Filho. 

Cristina já era vice-diretora e 
substitui o professor Raul Girio. As 
eleições ocorreram nos dias 08 e 09 de 
junho de 2011, e apresentaram os se-
guintes resultados: dos 560 funcioná-
rios, 57 não compareceram para votar 

Caro João Teixeira de Lima.
 
Vossa senhoria não pode ao 

menos uma vez ver o lado bom da 
UNESP e dos MORADORES DE 
REPÚBLICA?

 
A cidade não tem porte para 

a quantidade de comércio, super-
-mercados, bares,comércios entre 
outros, se não existissem os estu-
dantes. 

Segundo pesquisa realizada 
em todas as cidades que possuem 
campus da UNESP, 35% do PIB de 
Jaboticabal é graças a UNESP dire-
ta ou indiretamente, isto significa, 
estudantes, professores, funcioná-
rios, familiares dos funcionários.

Além disso, os “filhinhos de pa-
pai” deixam uma enorme fortuna 
aqui mensalmente. Vamos a uma 
conta simples: entre graduação e 
pós graduação eles são em 1600 
alunos. Contando que cada um 
destes gaste neste município no 
mínimo 700 reais por mês (aluguel, 
alimentação, compras, xerox, bares, 
restaurantes, pizzarias, posto de 
combustível, mecânico, eletricista, 
contas diversas, aluguel de edículas, 
entre outras), o valor total deixado 
na mão desta maldita cidade é de 
R$ 1.120.000 por mês. Vossa se-
nhoria já parou para pensar nisso?

As bestas feras, como o qual 
vossa senhoria se refere aos es-
tudantes, realizaram durante os 
meses de maio e junho uma cam-

“leitor” diz que jaboticabal é 
maldita e mesquinha
leia abaixo a íntegra do e-mail recebido.

assunto:   Bestas feras
de:   “ricardo santos” <ric_santos1@hotmail.com>
data:   ter, Junho 21, 2011 4:47 pm
para:   jfonte@jfonte.com.br

panha do agasalho. Para vosso co-
nhecimento foram arrecadado pouco 
mais de 5000 itens SOMENTE POR 
MORADORES DE REPÚBLICAS. 
Foram totalmente doados entre as 
instituições de caridade existentes na 
cidade.

Porque vossa senhoria não publica 
isso no seu jornalzinho que só estu-
dante e frequentador do bar da bocha 
lê?

 Veja se larga de vergonha na cara, 
e passe a dar valor no que muitas cida-
des gostaria de ter como patrimônio. 
Uma grande Universidade, e pessoas 
que engordam o faturamento de uma 
cidade mesquinha”.

Resposta de João Teixeira de Lima

Prezado senhor Ricardo Santos,
Primeiramente obrigado por dedi-

car parte do seu precioso tempo para 
expressar sua apropriada opinião. 
Suas colocações merecem nossos res-
peitos, mas também ponderações. A 
defesa da banda boa, não é mérito de 
Vossa Senhoria, já o fizemos e não fo-
ram poucas às vezes, tanto dos discen-
tes quanto da Instituição de Ensino 
que é paga com os impostos do povo 
paulista. O dinheiro gasto no comér-
cio pelos alunos nesta cidade maldita 
e mesquinha cidade (palavras suas), 
é bem-vindo. Mas não podemos nos 
esquecer que os paulistas gastam por 
ano aproximadamente R$ 180 mi-
lhões com a UNESP de Jaboticabal, e 
que grande parte desse dinheiro é in-

vestida nos 3.097 alunos, que no seu 
próprio aprendizado não investem 
um tostão, e só faltava pagarmos 
também, alimentação, moradia, be-
bidas, combustíveis e outros! 

Por outro lado, não generali-
zamos, nos referimos com provas, 
as bestas feras, os delinqüentes e 
até meliantes que Vossa Senhoria 
deve conhecê-los, muito bem. Essa 
banda podre não merece integrar o 
corpo discente dessa reconhecida e 
respeitada Universidade. O dinheiro 
gasto nesta maldita e mesquinha 
cidade (palavras suas), por esses 
marginais travestidos de estudantes 
tem um custo beneficio muito alto 
para a população desta amada e 
querida cidade que nos orgulhamos 
muito de fazer parte dos quase 72 
mil habitantes fixos.

Quanto as vossas outras afirma-
ções, como campanhas de arrecada-
ção de alimentos para instituições 
de caridades, parabéns para aqueles 
que participam, mas isso, pessoal-
mente não me sensibiliza - deve-
mos lutar e exigir dos governantes 
direitos iguais, ou seja, que nossos 
semelhantes não dependam de mi-
galhas. No que tange ao jornalzinho 
obrigado a Vossa Senhoria, aos 
estudantes e aos freqüentadores do 
Bar da Bocha por lê-lo. Vergonha na 
cara! Tenho de sobra! E é por isso 
que combato os maus feitores em 
todos os níveis. Ou Vossa Senhoria 
só lê as matérias relativas aos bader-
neiros da UNESP?

professora Cristina 
Thomaz é eleita 
diretora da Unesp

e 280 votaram na chapa encabeçada 
por Cristina. Enquanto 191 optaram 
pela chapa formada pelos professores 
Carlos Augusto Araújo Valadão e 
Pedro Luis da Costa Aguiar Alves, di-
retor e vice respectivamente. Dos 256 
professores, 34 não apareceram no lo-
cal de votação, 120 depositaram seus 
votos para Cristina e 95 para Valadão. 
Dos 3.097 alunos, a grande maioria 
2.191preferiu a alienação, e dos 906 
votantes 380 escolheram Cristina, e 
524 Valadão.

Cristina e Marcilio Vieira
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Raul Girio e Cristina

Esporte
O Prefeito de Taiaçu Antonio 

Rodrigues Caldeira (PTB), e seu 
assessor Kiko, estiveram na Capital 
Paulista em 21/06, em visita a diversas 
secretarias. Na secretaria de esportes, 
Caldeira adquiriu bolas para futebol 
de campo, handebol, basquetebol e 
voleibol alem de jogos de dama. Na 
secretaria de assistência social foi as-
sinada uma autorização de retirada de 
tecidos, roupas, bolsa e carteiras usa-
das, cobertores e outros materiais que 
serão repassados para o fundo social 
taiaçuense.

Titulo de responsabilidade
A CNM (Confederação Nacional 

de Municípios) conferiu a Taiaçu, o 
importante título IRPS 2009 (Índice 
de Responsabilidade Fiscal e Social). 
O município foi classificado e em 17º 
lugar entre os municípios paulistas, 
e 54º no Brasil em responsabilidade 
Fiscal e Social. Uma série de requi-
sitos são analisados,  especialmente 
a responsabilidade no trato da coisa 
pública para merecer essa honraria 
nacional.

O prefeito Caldeira faz questão de 

Taiaçu em Foco
salientar, que esse mérito é de todos, 
funcionários e Câmara Municipal. 
“Juntos, realizamos uma política séria 
de controle de gastos, cumprimento 
de pagamento de despesas e investi-
mentos em áreas como saúde, edu-
cação, moradia e infraestrutura, em 
respeito aos nossos munícipes”, disse 
o chefe do executivo.

Internet grátis
A Prefeitura iniciou o processo de 

contratação de profissional e/ou em-
presa especializada para implantação 
gratuita de Internet para a população.

Recapeamento asfáltico
Em 2009 e 2010, a Prefeitura tra-

balhou incansavelmente no recapea-
mento de ruas e avenidas da cidade, 
mas a meta do prefeito Caldeira para 
2011 é concluir 100% desse trabalho.

Veículos novos
Uma ambulância e um micro-

-ônibus para transporte escolar estão 
sendo adquiridos através dos gover-
nos federal e estadual para 2011, em 
breve estarão a serviço de toda a co-
munidade taiaçuense.Rodovia (km)                    Cidade                         quanto era        quanto ficará

Anhanguera (253)            Sta.Rita do Passa quatro            5,10                     5,60

Anhanguera (360)             Sales de Oliveira                         7,70                    8,40

Anhanguera (405)             Ituverava                                     9,35                  10,30

Anhanguera (281)              São Simão                                  5,10                  5,60

A.Machado Sant’Ana (46)  Guatapará                                  10,00              11,00

A Salles de Oliveira (363)   Pitangueiras                              6,15                   6,70

Atílio Balbo (327)               Sertãozinho                              4,65                5,10

Brig. Faria Lima (307)        Dobrada                                    5,20                5,70

Brig. Faria Lima (357)        Taiúva                                       5,30                 5,90

Brig. Faria Lima (407)        Colina                                        6,15                  6,70

Candido Portinari (344)     Batatais                                   6,45                7,10

Candido Portinari (374)      Restinga                                   6,45                    7,10

Carlos Tonnani (110)         Jaboticabal                            9,15                    10,00

Com. Pedro Monteleone (184)    Pirangi                          5,90                   6,60

Laurentino Mascari (179)       Itápolis                            4,90                 5,40

Orlando Chestini Ometto (19) Monte Alto                       3,95                   4,40

Washington Luís (282)        Araraquara                                11,25                    12,40

pedágios: o “roubo” aumentou!
A partir de sexta-feira, 01/07, o 

“roubo” do pedágio aumentará 9,77%, 
o mais caro da região de Ribeirão 
Preto será o da rodovia Washington 
Luís, em Araraquara, passará de R$ 

11,25 para R$ 12,40. Esses aumen-
tos foram anunciados pela ARTESP 
(Agência Reguladora dos Transportes 
do Estado de SP), em 27/07. Veja ta-
bela de preços abaixo em R$.

• Uma bateria mapex semi-nova com pratos 
sabian, completa.

• Um teclado Yamaha semi-profissional.

vende-se

Falar com Celso (16) 9766-5726
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Justiça

promotor fala do Canil, perturbação de sossego 
e lixão de Taiúva

Em entrevista concedida ao Jornal 
Fonte quarta-feira 22/06, o promo-
tor de justiça do meio ambiente da 
Comarca de Jaboticabal Hamilton 
Fernando Lisi, falou das providências 
que foram e estão sendo tomadas, 
sobre o Canil Municipal, perturbação 
de sossego e lixão de Taiúva, este últi-
mo denunciado na edição 122, deste 
periódico. Leia abaixo trechos da en-
trevista.

Fonte – Quais foram às providên-
cias tomadas pela promotoria com 
relação ao Canil Municipal?

Hamilton Fernando Lisi – A pro-
motoria recebeu uma representação 
de um munícipe (Professor Marcio 
Antonio Augelli – g.n), denunciando 
irregularidades no Canil. Esse fato 
foi objeto de exploração da imprensa, 
inclusive, desse Jornal, e essas notícias 
também serviram para embasar esse 
Inquérito Civil que instalamos. A si-
tuação é muito grave e precisa de me-
didas urgentes. Elaboramos um TAC 
(Termo de Ajustamento de Conduta) 
que foi firmado no mês passado, é 
um titulo extrajudicial que tem força 
de sentença, isso significa que temos 
fixado umas obrigações que se não 
forem cumpridas, serão aplicadas 
multas diárias.

Fonte – O local onde o Canil está 
instalado é adequado?

Lisi – Pactuamos que o Canil 
será destinado somente para animais 
bravios e os que representem risco a 
saúde pública, portanto, o Canil será 
esvaziado com o cumprimento do 
Termo.

TAC do Canil

O procedimento nº 048/2011 
(Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta), foi assi-
nado no dia 23 de maio de 2011, pelo 
promotor, o prefeito José Carlos Hori, 
o secretário de negócios jurídicos 
Elias de Souza Bahia e secretária mu-
nicipal de saúde Sônia Maria Neves 
Ferri. O documento é composto por 
27 itens, todos de relevada importân-

cia, e, seleciona-
mos alguns para 
c o n h e c i m e nt o 
público.

“Item 3 – 
Efetuar o contro-
le de população 
felina e canina 
do Município 
de Jaboticabal 
através de im-
plantação de 
procedimentos 
cirúrgico de cas-
tração no serviço 
de Zoonoses, 
serviço essencial 

à saúde pública e que deverá ser man-
tido de forma permanente, à disposi-
ção da população comprovadamente 
carente e das entidades de proteção 
animal, podendo firmar convênios 
com entidades para garantir a execu-
ção dos serviços de castração. Prazo 
90 dias.

Item 6 – Implantação de cam-
panhas trimestrais e periódicas sob 
acompanhamento das entidades de 
proteção animal, informando à popu-
lação a respeito de posse responsável 
de animais, necessidade de vacinação 
periódica, e controle de zoonoses, 
através de castração. Prazo 90 dias.

Item 7 – Implantação de serviço 
de atendimento médico veterinário 
gratuito, para assistir animais com 
doenças infectocontagiosas com po-
tencial zoonótico e vacinação contra 
raiva de animais a toda população 
de baixa renda, bem como aos ani-
mais abrigados no canil municipal, 
podendo a Municipalidade firmar 
convênios com entidades particulares 
e associações protetoras dos direitos 
dos animais para tal finalidade. Prazo 
120 dias.

Item 9 – Higienização de am-
bientes, baias e veículos do Serviço 
de Controle de Zoonoses, mantendo 
o ambiente adequado e livre de infec-
ções, bem como permitindo a exposi-
ção diária do animal sob a guarda da 
Municipalidade, ao sol. No que tange 
a higienização das baias, a mesma de-
verá ser feita, além dos procedimen-
tos regulares, através do método de-
nominado “vassoura de fogo”. Prazo 
120 dias.

Item 10 – Manutenção adequada 
de ração de boa qualidade, com níveis 
de garantia e palatabilidade para cada 
espécie e faixa etárias, própria para 
consumo dos animais abrigados pela 
Municipalidade, e água potável, atra-
vés do tratamento diário dos animais 
abrigados. Prazo imediato.

Item 11 – Destinação adequada 
de carcaças e resíduos de saúde ani-
mal, providenciando para tenham 
o mesmo destino dos resíduos hos-
pitalares e de saúde do Município 
de Jaboticabal, vedado de qualquer 
forma, o destino do aterro sanitário. 
Prazo imediato.

Item 16 – Para atendimento ade-
quado das obrigações contraídas, 
também se obriga a Municipalidade 
a providenciar as reformas neces-
sárias nas instalações do Serviço de 
Controle de Zoonoses, inclusive com 

a destinação adequada dos dejetos 
(fezes, urina e outros) oriundos dos 
animais, ou de outras instalações des-
tinadas às finalidades previstas neste 
Compromisso de Ajustamento de 
Conduta, para que, inclusive haja des-
tinação de maior área para exposição 
de animais que aguardem sua doação, 
após a castração. Prazo 120 dias. 

Item 23 – O Município se com-
promete a celebrar convênio com 
entidades da sociedade civil, voltadas 
á proteção animal, objetivando aco-
lher pelo menos 100 (cem) cães em 
situação de abandono e que não se 
enquadrem na hipótese de controle 
pelo setor de zoonoses, os quis deve-
rão ficar em outro local, cedendo as 
instalações físicas de forma adequada 
a atender a quantidade máxima de 
animais, com baias individuais e cole-
tivas, mediante projeto a ser aprovado 
com a supervisão de médico veteriná-
rio, com a participação de membros 
da sociedade de proteção dos animais. 
Prazo 150 dias.

Item 24 – Eventual descum-
primento ou violação de qualquer 
compromisso assumido, desde que 
comprovado por relatório técnico 
elaborado por Assistente Técnico de 
confiança da Promotoria de Justiça do 
Meio Ambiente ou indicado por en-
tidade protetora, implicará no paga-
mento diário de multa de R$ 1.000,00 
(um mil reais) a cada dia de irregu-
laridade, com reajuste de acordo com 
índice oficial incidente da data da vio-
lação até o dia do efetivo desembolso, 
a titulo de cláusula penal, enquanto 
perdurar a irregularidade, valores 
destinados para o Fundo Estadual de 
Interesses Difusos – FID”.

Perturbação de sossego

Fonte – E a perturbação de sosse-
go?

Hamilton Fernando Lisi – Existe 
um Inquérito Civil, e também foi 
firmado um TAC com o Município 
para que seja fiscalizado os casos de 
excesso, não só das repúblicas, mas de 
todos os estabelecimentos que cau-
sem perturbação. Só com essa medida 
administrativa de fiscalização vai mi-
nimizar esse problema das repúblicas.

Fonte – Houve uma reunião aqui 
na promotoria, em 28/09/2010 para 
tratar desse assunto, inclusive, com a 
presença do prefeito, e, até o presente 
não existe essa fiscalização?

Lisi – Na verdade essa conversa 
originou o Inquérito Civil, e de lá para 
cá foram feitas várias reuniões, e se 
não é do conhecimento da imprensa, 

em primeira mão, fizemos um Termo 
de Ajustamento de Conduta estabele-
cendo prazos para coibir esse tipo de 
infração, e dar uma resposta imediata 
para população.

Fonte – O senhor acha que imo-
biliárias e proprietários de imóveis 
que os alugam estudantes devem ser 
responsabilizados no caso de pertur-
bação de sossego?

Lisi – Em relação às imobiliárias é 
um pouco difícil, porque o seu papel é 
intermediar, exceto se ela for respon-
sável direta pelo imóvel.  No caso do 
proprietário, se for considerado um 
caso de poluição ambiental por polui-
ção sonora não tenho dúvida que ele 
será responsabilizado. O que muitas 
vezes acontece, é que essas repúblicas 
ofendem o vizinho A ou vizinho B, e 
o vizinho C diz que não tem perturba-
ção alguma, aí não estamos tratando 
do interesse coletivo. 

De qualquer forma, a pessoa que 
se sentir lesada, oriento que entre 
com uma Ação Individual contra o 
proprietário e os moradores do local, 
se o juiz vai entender que o proprietá-
rio deve responder solidariamente ou 
não será durante a sentença. 

Mas o importante é que pessoa 
que se sentir lesada entre com alguma 
medida judicial, não fique esperando 
que terceiros entrem com ela, muitos 
se incomodam, mas poucos reivindi-
cam seus direitos. Tivemos um caso 
de uma boate aqui da cidade que 
incomodava um morador, ele entrou 
com uma Ação, ganhou e recebeu 
uma indenização. É isso, que a popu-
lação tem que fazer.

TAC do Barulho
É o procedimento nº 033/2011, 

datado de 08 de junho de 2011, e foi 
assinado pelo promotor, pelo prefeito, 
pelo secretário de negócio jurídico e 
pelo ex-secretário de planejamento 
Lourenço Leme da Costa.

“Considerando que o Município 
de Jaboticabal deve assumir sua 
função fiscalizadora, de modo à 
efetivamente desempenhar com efi-
ciência o poder-dever de proteção 
dos munícipes, fiscalizando e con-
trolando em seu território condutas 
potencial ou efetivamente lesivas 
ao sossego público, provocadas por 
bares/restaurantes/similares, resi-
dências/condomínios, especialmente 
as “Repúblicas de Estudantes”, so-
norização de veículos, academias, 
cultos religiosos, clubes, construção 
civil, festas populares, atividades 
comerciais e outros. Considerando 
o percentual elevado de reclama-
ções na Promotoria e Delegacias de 
Polícia da Comarca de Jaboticabal, 
bem como às reclamações junto à 
Polícia Militar, que giram em torno 
de poluição sonora, sem que jamais 
se tenha executado uma capacitação 
especifica sobre o enfrentamento do 
problema entre quaisquer membros 
das instituições ou atribuída atenção 
à estruturação especial dos órgãos, 
requerida ao eficaz enfrentamento 
do problema, os compromitentes se 
propõem a: (a) Até agosto de 2011, 
criar estrutura adequada de pronto-
-atendimento, que possa acatar aos 

reclames da população do Município, 
com a designação de servidores para 
atuarem no sistema de plantão, du-
rante todos os dias da semana, fora 
do horário de expediente, das 20:00 
horas até as 4:00 horas, encaminhan-
do relatório mensal a Promotoria de 
Justiça de Jaboticabal nesse particular, 
com cópias de inteiro teor dos proto-
colos de atendimento e das autuações 
eventualmente realizadas; no prazo de 
24 meses, o Município de Jaboticabal 
assume a obrigação de fazer no sen-
tido de ampliar o plantão para aten-
dimento à população, durante 24 
horas, todos os dias da semana; (d) 
Promover o apoio técnico e logístico 
dentro dos órgãos responsáveis, dire-
ta ou indiretamente pela fiscalização, 
até agosto de 2011 e, a partir daí, 
continuamente, de modo a melhorar 
a capacidade de recebimento de de-
núncias e de tomada de providências 
de combate a poluição sonora urbana 
em todo Município, equipando cada 
viatura e/ou equipe que dirigem as 
ruas, também até julho de 2011, com 
câmara e/ou filmadora portáteis, com 
o fito de documentar ocorrências 
ligadas ao tema objeto do presente, a 
fim de melhor instruir os respectivos 
procedimentos administrativos. (e) 
Programar, de imediato, operações 
específicas, a serem executadas em 
no máximo 60 dias, nos principais 
logradouros onde notória e periodi-
camente se verifica o uso abusivo de 
sons e ruídos com equipamentos de 
som e/ou máquinas, visando autuar e 
apreender os instrumentos, com rela-
tório ao MPE, contendo, inclusive, a 
qualificação completa dos infratores, 
com apoio da Policia Militar. Eventual 
descumprimento ou violação de qual-
quer compromisso assumido implica-
rá no pagamento diário de multa de 
02 salários mínimos. 

Lixão de Taiúva

Fonte – Na edição 122 denun-
ciamos a existência de um lixão no 
Município de Taiúva. O senhor che-
gou a ler a reportagem?

Hamilton Fernando Lisi – Li e 
a recortei. Pedi informações prelimi-
nares para a Prefeitura e notifiquei a 
CETESB para vistoriar o local, e estou 
aguardando essas informações para 
direcionar as investigações, e a conse-
qüente limpeza do local.

Fonte – Nossa reportagem flagrou 
um caminhão da Prefeitura jogando 
lixo no local. O senhor não tinha co-
nhecimento desse lixão?

Lisi – Não. Até então ninguém ha-
via denunciado, não sabíamos daque-
le depósito irregular de lixo. Quanto 
ao veículo oficial jogando lixo nesse 
depósito clandestino, ouviremos os 
responsáveis e tomaremos as provi-
dências cabíveis.

Dr. Hamilton Fernando Lisi
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A rodoviária de Jaboticabal deve-
ria ser um cartão de visita, e não há 
necessidade de explicarmos as razões. 
Passageiros vindos de muitos Estados 
do Brasil e aqueles que partem se ne-
cessitarem usar o banheiro público 
para homens encontram um verda-
deiro chiqueiro, com todo respeito 
aos porcos. 

As portas de 4 biombos estão la-
cradas com arame por falta de vasos 
sanitários, e os 2 existentes estão em 
péssimas condições de uso e não 
têm portas. No local existem apenas 
3 mictórios, 1 desapareceu. A feden-
tina é insuportável, aparentemente a 
maioria das pessoas faz suas neces-
sidades fisiológicas no chão, não por 
culpa delas, mas pelo descaso da ad-
ministração municipal!

Administração 
Nossa reportagem procurou a 

administração da rodoviária, mas não 

o banheiro da rodoviária: 
um chiqueiro vergonhoso!

O sonho da instalação de indús-
trias em Jaboticabal está se concre-
tizando, pelo menos se depender 
das obras de infraestrutura (guias, 
sarjetas, água, energia elétrica, cap-
tação de água pluvial, estação de es-
goto, e outros), que estão em fase de 
acabamento no Distrito Industrial 
localizado as margens da rodovia 
“Faria Lima”. Com uma área total de 
250 mil metros quadrados, o Distrito 
conta com 119 lotes de até mil me-
tros quadrados, que serão vendidos 
através de licitação, cujo processo 
deverá ser aberto na primeira quin-
zena de julho ao preço de R$ 50 o 
metro quadrado. 

Segundo o secretário de turismo, 
indústria e comércio Valdemir Lutti, 
serão gastos R$ 7 milhões, incluindo 
as obras de infraestrutura e o custo do 
terreno, valor este que será recupera-
do com a venda dos lotes. 

O secretário informou ainda, que 
130 empresários se inscreveram para 
aquisição de um lote, mas poderá 
haver desistência por causa do preço. 

infraestrutura do 
distrito industrial 
caminha a passos largos

“Não queremos lucro, mas recuperar 
o investimento, para evitar qualquer 
dissabor com o Tribunal de Contas”, 
disse Lutti. Outro aspecto levantado 
pelo secretário foi a perda de tempo 
(praticamente um ano) para que 
IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) for-
necesse o laudo o que atrasou o anda-
mento das obras.

Forma de pagamento 
O pagamento pela compra dos lo-

tes será feito mediante o depósito ini-
cial de 20%  do valor da arrematação 
e a quitação do saldo de 80% poderá 
ser realizado em parcelas mensais e 
consecutivas, no prazo de 48 meses, 
com carência de, no máximo, 6  me-
ses para o primeiro pagamento, sendo 
todos os prazos iniciados a partir da 
homologação do certame licitatório, 
reajustados anualmente pelo índice 
adotado pelo  Município na atualiza-
ção de seus tributos, a contar da data 
da homologação do certame. Quem 
pagar a vista terá um desconto de 
10%.

havia ninguém no local. É importante 
lembrar, que acerca de 1 ano, fala-
mos desse mesmo problema e nada 
foi feito, pelo contrário, a situação se 
agravou.

Iluminação 
Na edição 122, denunciamos a 

precariedade na iluminação. 
Segundo usuários no piso inferior 

embarque e desembarque o problema 
foi solucionado, porém no piso supe-
rior continua a escuridão. 

Opinião 
A princípio, somos contra a pri-

vatização dos serviços públicos, no 
entanto, como o prefeito José Carlos 
Hori (PPS), já privatizou setores im-
portantes da administração, como a 
saúde (Pronto Atendimento), reco-
lhimento de lixo e outros, porque não 
fazer o mesmo com a rodoviária? Há 
males que vêm para o bem!

empresa de Construção Civil 
ganhou 39 licitações da prefeitura 
de jaboticabal em 4 anos
Sua principal obra de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) está abandonada

A Empresa de Construção Civil 
Vidotti & Benincasa Engenharia 
Ltda., situada na Avenida Carlos 
Berchieri, 668, foi à ganhadora de 39 
“licitações” nos anos de 2005 a 2008, 
para construir, reformar e ampliar 
prédios da Prefeitura comandada pelo 
prefeito José Carlos Hori (PPS). Essas 
informações constam de documentos 
oficiais cedidos pela Prefeitura, em 
resposta ao requerimento nº 377/11 
do vereador Murilo Gaspardo (PV). 

A principal obra ou a mais cara da 
Vidotti & Benincasa – construção do 
complexo esportivo Jardim Paulista, 

se encontra abandonada. Esse “elefan-
te branco” está localizado no fundo 
da Escola Estadual Professor Carlos 
Nobre Rosa, entre a Avenida Madre 
Paula com a Rua João B. S. Sampaio 
- COHAB I, e quando foi licitado 
em 2008, custou R$ 879.178,66 
(Oitocentos e Setenta e Nove Mil, 
e Sessenta e Seis Centavos), que em 
dinheiro de hoje, considerando o 
mês de maio de 2008 e maio de 2011, 
corrigido pelo IGP-M, corresponde 
a R$ 1.058.828,62 (Um Milhão, 
Cinqüenta e Oito Mil, Oitocentos e 
Vinte Oito Reais e Sessenta e Dois 

Centavos).
Segundo a documentação que o 

Jornal Fonte teve acesso, a Empresa 
faturou R$ 6.472.894,30 (Seis 
Milhões, Quatrocentos e Setenta e 
Dois Mil, Oitocentos e Noventa e 
Quatro Reais e Trinta Centavos), em 
valores da época, que corrigidos pelos 
valores de hoje, pelo IGP-M (Índice 
Geral de Preços do Mercado), com 
base no mês de maio de cada ano e 
maio 2011, totalizou R$ 8.108.900,40 
(Oito Milhões, Cento e Oito Mil, 
Novecentos Reais e Quarenta 
Centavos). Veja quadro abaixo. 

Faturamento
Mês/Ano Valor sem correção R$ Valor corrigido maio/2011               Quantidade de Obras

Maio/2005 661.309,38 907.698,77 5

Maio/2006 373.912,54 517.984,56 8

Maio/2007 1.139.538,80 1.506.909,70 7

Maio/2008 4.298.133,70 5.176.407,46 19 (Ano Eleitoral)

Totais 6.472.894,30 8.108.900,40   39

Canalização de Água

Vista Interna do Complexo Esportivo Frente do Complexo Esportivo

Trevo de Entrada do Distrito

Festa do Quitute 
Programação Musical

11 de julho – segunda-feira
19 h - ABERTURA DA 29ª Festa 

do Quitute e Expofeira de Arte e 
Artesanato e Entrega das obras de 
reforna da Estação de Eventos Cora 
Coralina participação da Banda Gomes 
e Puccini

Shows:
20 h – Lee Ane
20h30 – Praça do ARTISTA: Escola de 

Violão Villa Lobos
21h30 – Prça da ARTISTA: Apresentação 

circense e Grupo Made in 80
21h30 - Musical Show Classic
23 h – Orquestra Sul América

12 de Julho - terça-feira
19h – Praça do ARTISTA: Grupo 4
20 h – Big Band Jabuticabeira
21h30 – Praça do ARTISTA: 

Apresentação circense e  Banda Click
21h30 - Tony e Cia
23 h – Os Marinheiros

13 de Julho - quarta-feira
19 h- Praça do ARTISTA:Trio Aquarela
20 h – Simplicidade
21h30 - Praça do ARTISTA – 

Apresentação circense e  Banda  
Retropower

21h30 – Max Greggio e Banda
23h – Samba Nosso

14 de Julho - quinta-feira
19 h - Praça do Artista : Almanak
20 h - Edson Cunha e Banda
21h30 - Praça do Artista: 

Apresentação circense e Grupo Semi 
& Novos

21h30 – Luana Costa e Banda
23 h - SAMBÔ

15 de Julho - sexta-feira
19 h - Praça do Artista : ZéAmais
20 h – Vem que Tem
21h30 - Praça do Artista : apresenta-

ção circense e Banda Kolt
21h30 – Banda Caverna
23 h – JOEL E JUNIOR
16 de Julho - ANIVERSÁRIO DA 

CIDADE
11 h - Praça do Artista : 4 Hertz
11h – Aline Mota
12 h – Rulian e Banda
12h30 - Praça do Artista: apresenta-

ção circense e  MisterSom
13 h – Juliano e Gabriel
14h – Praça do Artista – Guto
14 h – Dyego Bellini
15h – Clayton e Adão
15h30 – Praça do Artista –apresenta-

ção circense e Dança Indiana
16h30 –Centopéia
19 h - Praça do Artista :Os 

Desajustados
20 h –Hakuna Matata
21h30 - Praça do Artista : apresen-

tação circense e Seresteiros do Sonho
21h30 – Dr. Samba
23 h – JULIANO CÉSAR
Dia 17 de julho - domingo
Shows: 11 h - Praça do Artista : Banda 

ARG
11h - David
12 h – Débora Simões
12h30 - Praça do Artista : apresenta-

ção circense e Grupo Muvuca
13 h – Lucas Nascimento e Banda
14h - Praça do Artista : Igaro e 

Mateus
14h30 – Sandro Saara
15h30 - Praça do Artista : Banda KLM
15h30 – Trio Encanto da Terra
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A maioria das pessoas não sabe, 
mas os maiores fiscais dos médicos 
são ... os próprios médicos; e tem 
que ser, até por determinação do 
Conselho Federal de Medicina, que é 
o responsável pelo exercício ético da 
ciência pelos profissionais e quem tem 
o compromisso de proteger a socieda-
de contra o mau uso da Medicina.

Diferentemente do que muitos 
acreditam, esse órgão não existe para 
proteção do médico; apesar de ser 
pago pelos médicos.

Para entender melhor o que estou 
dizendo vou citar alguns princípios do 
código de ética médica, que é a mais 
rigorosa de todas as regulamentações 
de exercício profissional, dentre todas 
existentes, por exemplo: é vedado ao 
médico “Art. 93. Ser perito ou auditor 
do próprio paciente, de pessoa de sua 
família ou de qualquer outra com a 
qual tenha relações capazes de influir 
em seu trabalho ou de empresa em que 
atue ou tenha atuado.” Isso é perma-
nente só para o médico; em todas as 

*Dr. Álvaro Augusto Trigo - email: trigo.dralvaro@gmail.com 

a medicina, a sociedade e ... os médicos.

outras profissões existe um limite de 
tempo para atividade semelhante.

Vejam mais estes dois: IV - A fim 
de garantir o acatamento e a cabal 
execução deste Código, o médico co-
municará ao Conselho Regional de 
Medicina, com discrição e fundamen-
to, fatos de que tenha conhecimento e 
que caracterizem possível infração do 
presente Código e das demais normas 
que regulam o exercício da Medicina.

V - A fiscalização do cumprimen-
to das normas estabelecidas neste 
Código é atribuição dos Conselhos de 
Medicina, das comissões de ética e dos 
médicos em geral. 

Por isso não foi necessário até 
hoje, que a população se preocupasse 
muito com a saúde, os médicos sem-
pre fizeram esse papel, e nós temos 
um dos melhores sistemas (se não o 
melhor) de atendimento do mundo, 
o pobre do SUS, que agora está na 
UTI e só os médicos não estão dan-
do conta de resolver o problema. A 
população precisa participar, pois 

o custo da saúde é alto e a vida não 
tem preço; e ainda assim somos todos 
pouco respeitados para, dizer o míni-
mo, lembrem da famigerada CPMF, 
criada exclusivamente para financiar 
a saúde, e todo mundo sabe que foi 
usada para inúmeros outros fins.    

Durante longo tempo os médicos 
brasileiros (que na maioria dos outros 
países tem as melhores remunerações 
dentre todos os profissionais) tiveram 
que pular de um emprego ao outro 
durante o dia e a noite, para ganhar 
o suficiente para se atualizar (está no 
código de ética médica V - Compete 
ao médico aprimorar continuamente 
seus conhecimentos e usar o melhor 
do progresso científico em benefício do 
paciente.) e poder dar uma assistên-
cia decente ao paciente, sacrificando 
muito da sua vida pessoal e familiar 
com a falsa “vantagem” de poder ter 
muitos empregos; com “todo mundo” 
fazendo “vista grossa” para os ho-
rários não cumpridos e até algumas 
falhas involuntárias nos atendimentos 

(porque todo médico quer é seu pa-
ciente curado e saudável, com o me-
nor sofrimento possível para ele e os 
seus, e o menor custo possível, direta 
ou indiretamente, tanto para o indiví-
duo quanto para a sociedade).

Então o cenário mudou; e resol-
veram cobrar do médico o cumpri-
mento de horário (o que até pode 
ser justo), como se fosse possível por 
o paciente numa linha de montagem 
(e isso não é nem possível nem justo 
para o paciente ou o médico), e sem 
pagar o trabalho médico segundo es-
ses novos paradigmas, que sem dúvida 
vão obrigar muitos médicos a deixar 
muitos empregos e ser substituídos 
por outros médicos, que talvez ainda 
não estejam preparados para isso pois 
leva no mínimo nove anos atualmente 
no Brasil para “terminar” um médico, 
desde sua entrada na faculdade até 
sua saída da residência, TUDO EM 
TEMPO INTEGRAL, e pelo menos os 
últimos quatro anos ou no mínimo os 
três de residência, trabalhando mais 

Segundo o Dicionário Aurélio, 
Religião é a “crença na existência 
da força, ou forças sobrenaturais. 
Manifestação de tal crença pela dou-
trina e ritual próprios. Devoção”.

No Manual do Voluntário, diz que 
a “religião” do CVV é o “bem que ele 
possa fazer as pessoas”. Recordando 
que o CVV não tem vínculos: religio-
sos ou políticos. 

Por diversas vezes exprimimos 
nosso parecer a respeito da necessida-
de que nós temos do apoio a Religião, 
na procura da nossa espiritualidade, 
do nosso equilíbrio para prosseguir-
mos encarando as dificuldades da 
nossa existência, no progresso metó-
dico dos valores espirituais. Algumas 
vezes percebemos, por não conhe-
cerem a proposta do CVV, que as 
pessoas confundem a opção religiosa 
do Grupo que iniciou o CVV, como 
se a “religião” do trabalho. Devemos 
procurar separar os dois caminhos: 
a Religião e o CVV, em termos dou-
trinários. É obvio que podemos fre-

José Fernando stigliano

qüentar a nossa Religião, e sermos 
voluntários do CVV.

Acreditamos que a assiduidade 
religiosa e o exercício do volunta-
riado ceveriano, fortalecem a nossa 
continuidade em ambas as escolhas. 
Se a doutrina cristã, por intermédio 
do seu Criador (Jeshua Bem Iussef – 
Jesus Cristo), nos ensina a “fazer ao 
outro o que nós gostaríamos que ele 
nos fizesse”, ser voluntário do CVV, 
nos oferece a ocasião oportuna de 
exercitarmos essa máxima cristã, que 
define para o voluntário do CVV, 
um dos Preceitos do trabalho, que é 
a COMPREENSÃO: nos colocarmos 
na situação, no lugar do outro, naque-
le momento de angústia, de desespe-
ro, que ele está vivenciando, ao nos 
procurar no Plantão do CVV.

Apesar de terem propostas dife-
rentes, o CVV e a Religião, somadas, 
podem contribuir para a nossa Paz 
Interna, para a nossa Auto Aceitação. 
Isto depende do nosso Compromisso 
com este Propósito.

reflexão – religião

O sol brilhava, com muita intensi-
dade, naquela manhã de verão. O ca-
lor se fazia intenso, a garotada estava 
animada, era dia de voltar às aulas... o 
novo ano letivo começava.

Pedrito, menino moreno de cabe-
los pretos encaracolados, olhos verdes 
como a mata, andava a passos rápidos 
para seu primeiro dia de aula, asso-
biando feliz, olhava atencioso para 
todos os lados.  

Encantado com o que via, dimi-
nuiu o passo e demoradamente obser-
vava a natureza, que cantava muitas 
melodias e ele não conseguia pensar 
em outra coisa senão na bondade que 
ali reinava.

Tudo era maravilhoso... ele me-
ditava tão profundamente que se 
perdeu no tempo... foi quando olhou 
para o relógio e percebeu que se apro-
ximava o toque do primeiro sinal na 
escola! 

Apressou novamente o passo, para 
chegar pontualmente, pois queria 
abraçar seus amigos e cumprimentar 

a bondade está em toda parte
elza pereira dalla costa

os novos colegas da turma.
E enquanto andava, assim pensa-

va: 
- Nossa! Como somos acariciados 

todos os dias! Esse Sol maravilhoso 
que nos aquece, dando sustento e ale-
gria a todos os seres vivos... e quando 
o Astro Rei se esconde, vêm as nuvens 
que em espetaculares bailados trazem 
a chuva para refrescar e contentar a 
natureza.

- As nascentes que jorram água 
cristalina, que deslizam para os rios 
beneficiando os campos e as cidades...

- A doçura do vento que movi-
menta, refresca e balança as bondosas 
árvores que nos agasalham com seus 
galhos dadivosos como se fossem bra-
ços abençoados que nos acolhem...

- A delicadeza das flores, variadas 
nas formas e cores, espalham aromas 
no jardim, na praça, no canteiro, na 
atmosfera enfim...

- E, pensando bem, temos o pão 
que nos alimenta; no lar a ternura, 
a segurança, a assistência dos nos-

sos pais, das nossas irmãs e irmãos. 
Amigos que estão junto com a gente 
para o que der e vier e que sempre nos 
ajudam a vencer as lutas da vida...

- O nosso corpo, que trabalha si-
lencioso, e ninguém ainda conseguiu 
criar outro igual. Com ele temos paz e 
saúde espiritual.

- Fico assim, pensando... que 
vivemos num mundo maravilhoso. 
Que Deus é a inteligência suprema do 
Universo é infinitamente bom e justo, 
não encontro outra definição melhor. 

Quando Jesus o chamou de 
Nosso Pai, é realmente de se pensar, 
pois, tudo nos dá sem nada pedir em 
troca. 

Tem Suas Leis naturais que todos 
podem presenciar. 

Disso ninguém pode duvidar: que 
a bondade esteja em todo o lugar.

E você leitor amigo, já pensou na 
bondade de Deus?

Enquanto anda, poderá refletir em 
tudo o que o cerca e encontrará mais 
uma maneira de ser feliz!

Formandas, Professoras e o Gerente do Senac Leandro D’ Arco Grupo de Formandas, apresenta seu creme de Macadâmia

A terceira turma do Curso de 
Nutrição e Dietética do SENAC de 
Jaboticabal se formou em 29 de julho 
de 2011, com muita festa e mais 17 
profissionais de grande capacidade do 
ramo alimentício foram lançadas no 
mercado de trabalho. As formandas: 
Ana Carolina, Simone, Elisângela, 
Denise, Jessica, Gabriela, Fabiana, 
Lázara, Marilia, Monise, Rosana, 
Sheila, Vilma, Luana, Maristella, Sara 
e Zélia.

Degustação
Na noite de 28, aconteceu a apre-

sentação dos trabalhos com degusta-
ção pelo público presente ao evento 
dos produtos criados e elaborados pe-

senaC forma terceira turma de nutrição e dietética
las alunas que são nutritivos, saboro-
sos e com uma belíssima apresentação 
– produtos: Nutricake, Geléia de Açaí 
sem açúcar, Esfiha Integral e Creme 
de Macadâmia. Durante a degustação, 
a palavra que mais escutamos... Foi 
que delícia!!!

Desorganização
Por pouco, um fato desagradável 

não atrapalhou um esforço de dois 
longos anos de trabalho das alunas e 
professores. 

Uma falha de comunicação que foi 
encarada como desorganização por 
parte da administração do SENAC. 
Duas salas foram reservadas, sendo 
uma para degustação, e outra para 

apresentação, na hora “H”, a sala para 
apresentação foi cedida para outro 

evento, e as alunas e convidados fo-
ram abrigados em uma pequena sala. 

Mas esse desentendimento não ofus-
cou o brilhantismo da festa. 

de 72 horas por semana. Gente; isso 
é mais do que o dobro de qualquer 
outro profissional de nível universitá-
rio. Se o médico vai ter que cumprir 
RIGOROSAMENTE qualquer ho-
rário, é bom começar a avisar; como 
diria o grande e velho Garrincha, os 
bebes quando é a hora que eles podem 
nascer e quanto tempo tem pra isso, 
os acidentes quando onde e como po-
dem acontecer e quanto podem durar 
e quantos podem ser acidentados, os 
protozoários, vírus, bactérias, fungos, 
príons e todos os outros agentes que 
produzem doenças quando podem 
agir, com que intensidade, por quanto 
tempo e sobre quantas pessoas. ORA 
FAÇAM-ME O FAVOR, VAMOS 
PENSAR MELHOR NA MANEIRA 
DE COBRAR CUMPRIMENTO DE 
HORÁRIOS MÉDICOS E COMO 
VAMOS PAGAR POR ISSO. A socie-
dade precisa de respostas inteligentes. 

*Alvaro Augusto Trigo é Médico  com Especia- 
lidade em Ginecologia e Obstetricia, Medicina 
do Trabalho e Perito Concursado do INSS.
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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. 

Formandas e proFessores da 3ª TUrma de nUTrição e 
dieTéTiCa do senaC - lUTa e perseverança qUe valeram a pena. 

parabéns

am 1510 
 jaboTiCabal / são paUlo 

www.radioathenas.com.br

alegria 
diversão 
inFormação e 
esporTes é na

Avenida José da Costa, 
863 - Aparecida - 
Jaboticabal/SP 

Fone (16) 3202-8982 - 
Cel. 9768-0939 / barda-

bocha@gmail.com

aUTo CenTer
Pneus, Rodas, Amortecedores, Freios, Suspensão, 

Balanceamento, Alinhamento, Escapamentos, 
Super Troca de Óleo, Injeção Eletrônica.

Rua Monteiro Lobato, 987, CEP 14870-000 Jaboticabal/SP
trocaki@globo.com / trocaki@hotmail.com

Tel: (16) 3202-8933 / 3202-1178

aCessórios
Párabrisas, Farol, Lanternas , Latarias em Geral,  

Auto Elétrica

Rua Monteiro Lobato, 967, CEP 14870-000 – Jaboticabal/SP
trocaki_acessorios@hotmail.com

Tel: (16) 3202-9903

O vereador Dr. Mauro Cenço  
(foto), esteve presente em 24 de ju-
nho no Clube Regatas em Ribeirão 
Preto, em noite especial do Programa 
Sergio Rocha - TV Clube - Band, por 
ocasião da cerimônia de entrega do 
Prêmio Master 2011 de Destaque e 
Reconhecimento, onde lhe foi outor-
gado Troféu e Diploma de Honra ao 
Mérito pelo trabalho destacado na 
área de sua atividade profissional e 
pelos dedicados serviços prestados à 
coletividade jaboticabalense. 

vereador dr. maUro 
Cenço reCebe lÁUreas 
em ribeirão preTo

os veredores dr. nereu, dr. 
aloísio e o presidente do 

pmbd municipal vitório de 
simoni, receberam novo 

membro do partido paulo 
skaf, na inauguração do 

sesi de jaboticabal

oUça o 
jornal 
energia

2ª edição

de segunda a sexta
das 13 as 14h.

energia Fm 99.1
monte alto

com carlos alberto de alencar e participação 
de João teixeira do Jornal Fonte Alencar João Teixeira

Assumiu a presi-
dencia da entidade 
o casal CL Reovaldo 
Aparecido Colla e 
DM Rose Colla. 

Rose completou 
mais um ano de 
vida dia 28.06.2011. 
Parabéns e Boa 
Sorte.

Lions de Jaboticabal sob novo comando

E/D - Dr. Nereu, Vitório, Skaf e Dr. 
Aloísio


