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sangue de cadáveres é jogado na rede comum de esgoto

Os mortos em acidentes de qual-
quer natureza, assassinados, ou de cau-
sas desconhecidas em 12 Municípios 
passam pelo o IML (Instituto Médico 
Legal) de Jaboticabal, que é responsá-
vel pela autópsia/necrópsia ou exame 
cadavérico que é um procedimento 
médico que consiste em examinar 
um cadáver para determinar a causa 
e modo de morte e avaliar qualquer 
doença ou ferimento que possa estar 
presente. 

É geralmente realizada por um 
médico especializado, chamado de 
legista num local apropriado deno-
minado morgue, ou necrotério. E, 
segundo fontes que pediram para não 
ser identificadas o sangue desses ca-
dáveres, é jogado na rede comum de 
esgoto da cidade.

O Instituto conta com 3 legistas e 
2 auxiliares que trabalham em sistema 
de plantões, e está instalado no inte-
rior do Cemitério Municipal (parte 
nova), o que causa sérios transtornos, 
já que quando ocorre a morte de al-

guém à noite e necessita de necropsia 
o Cemitério tem que ser aberto para 
entrada da funerária que recolheu o 
corpo e do legista. Não foi permitida 
a entrada da nossa reportagem no lo-
cal, no entanto, tivemos acesso a fotos, 
que também não nos foi permitido 
copiá-las, que mostram a degradação 
do IML jaboticabalense.

Doenças 
transmissíveis por sangue

Hepatites B e C
Hepatite é uma doença causada 

por vírus e que afeta o fígado. Ela 
pode ser assintomática ou cursar com 
os seguintes sintomas: febre, náuseas, 
vômitos, perda de apetite, cansaço 
fácil, icterícia (coloração amarelada 
da pele), colúria (urina de coloração 
enegrecida) e acolia fecal (fezes de cor 
clara). Em alguns casos, a Hepatite 
torna-se crônica. 

As Hepatites de importância trans-
fusional são aquelas causadas pelos 

vírus do tipo B e C, pois elas podem ser 
transmitidas por sangue contaminado 
(através de uso de agulhas não 
descartáveis, utilização de objetos 
perfuro-cortantes contaminados 
com sangue, transfusões sangüíneas 
ou uso de componentes de sangue 
contaminados, uso de drogas, etc) e/
ou contato sexual (em especial para 
Hepatite B). 

Se uma pessoa é portadora de 
qualquer destes vírus, independente 
de apresentar sintomas ou não, ela 
não deve doar sangue. Pessoas que 
tiveram contato sexual ou domici-
liar com indivíduos portadores de 
Hepatite ativa também não devem 
doar sangue por período de um ano.

Nos Estados Unidos, o contato 
com o vírus de Hepatite B e C ocorre 
em 5% e 1,8% da população, respec-
tivamente. No Brasil, estes números 
não são bem conhecidos, porém 
estima-se que sejam maiores.

AIDS - Síndrome da 
Imunodeficiência Humana

AIDS é uma doença causada pelos 
Vírus da Imunodeficiência Humana 
1 e 2 (HIV 1 e 2). Quando a doença 
está ativa, os sintomas apresentados 
incluem sudorese noturna, febre per-
sistente, perda de peso importante 
sem causa aparente, fadiga, dificul-
dade respiratória, ínguas pelo corpo, 
diarréia persistente, lesões de boca ou 
pele. A infecção por estes vírus pode 
ser assintomática. 

Os vírus causadores da AIDS 
(HIV 1 e 2) têm grande impor-
tância transfusional, pois, são 
transmitidos por contato sexual e/
ou sangue contaminado (uso de 
drogas injetáveis, contato com sangue 
contaminado, contato sexual com 
parceiros de risco, promiscuidade 
sexual, etc). Se uma pessoa é portado-
ra de qualquer destes vírus, indepen-

dente de apresentar sintomas ou não, 
ela não deve doar sangue.

No passado, a doença era restrita 
a grupos de risco; atualmente, a doen-
ça não está restrita a grupos, e sim, a 
comportamentos ou situações de ris-
co como as citadas acima. Quem tem 
qualquer comportamento de risco 
não deve doar sangue.

Nos Estados Unidos, a infecção 
por vírus HIV é de 0.4%. No Brasil, 
estima-se que este número esteja ao 
redor de 0,84% para homens e 0,46% 
para mulheres.

Sífilis
Sífilis é uma doença de trans-

missão sexual ou contato com 
sangue contaminado, causada pelo 
Treponema pallidum. É caracterizada 
por episódios de doença ativa, alter-
nados com períodos de latência. 

Os sintomas incluem: lesões de 
pele e boca, ínguas pelo corpo, lesões 
genitais, febre, cansaço; na maioria 
dos casos, estes sintomas desapare-
cem em algumas semanas esponta-
neamente. Alguns casos podem ser 
totalmente assintomáticos, manifes-
tando-se exclusivamente em exames 
laboratoriais.

No Brasil, estima-se que 5% da 
população tenha entrado em contato 
com o Treponema pallidum; no en-
tanto, este número pode chegar a 16 
% em algumas populações específicas.

Doença de Chagas
Doença de Chagas é uma do-

ença causada por um protozoário 
(Tripanosoma cruzi), que é transmi-
tido pela picada de um inseto conhe-
cido como “Barbeiro” ou “Chupança” 
ou através de contato com sangue 
contaminado. 

Esta doença ocorre principalmen-
te em áreas onde o inseto “Barbeiro” é 
mais freqüente (áreas endêmicas), ou 

seja, áreas rurais e habitações de pau-
a-pique.

A grande maioria das pessoas que 
tiveram contato com o Tripanosoma 
cruzi não apresentam qualquer 
sintoma da doença; os indivíduos 
sintomáticos apresentam febre, fadiga, 
ínguas, lesões de pele e/ou olhos, 
problemas cardíacos, problemas 
digestivos.

Na América Latina, estima-se que 
16 a 18 milhões de pessoas tenham 
entrado em contato com este agente 
infeccioso; aproximadamente um ter-
ço delas (6 milhões) está em território 
brasileiro.

HTLV I e II
HTLV I e II são vírus que infectam 

células sangüíneas e, em raros casos, 
podem causar Leucemia e/ou Doença 
Neurológica vários anos após o con-
tágio inicial. Este contágio ocorre 
através de contato sexual, com sangue 
contaminado ou amamentação. 

As pessoas que entraram em con-
tato com estes vírus geralmente são 
assintomáticas.

Somente 3 a 5 % destas pessoas 
desenvolverão qualquer das doenças 
citadas acima, sendo que a grande 
maioria permanecerá assintomática.

Nos Estados Unidos, estima-se 
que estes vírus estejam presentes em 
0,004% da população, no Brasil, não 
há dados definitivos, porém acredita-
-se que este número seja maior. 

Fonte: Hospital Sírio-Libanês
Terreno
O prefeito José Carlos Hori 

(PPS), atendendo solicitação do 
CONSEG (Conselho de Segurança do 
Município), ofertou para o governo 
do Estado um terreno para constru-
ção de um prédio para abrigar o IML, 
mas até agora só ficou no papel, pelo 
descaso do governo estadual com a 
segurança pública como um todo.

Uma casa abandonada na 
Rua Carlos Gomes, 1319 – centro 
Jaboticabal, onde funcionava a Igreja 
da Fé, virou ponto de encontro de 

ex-igreja virou ponto de encontro de 
desocupados

desocupados, que usam o 
local, segundo vizinhos, 
para consumo de drogas 
lícitas e ilícitas, além de 
prostituição, o que certa-
mente não era apregoado 
pelos antigos ocupantes 
do imóvel, e que acredi-
tamos, não têm respon-
sabilidade pelo que vem 
acontecendo no degrada-
do prédio.

Os vizinhos estão 
apavorados, e dizem que 
apesar das diversas ten-
tativas junto a Prefeitura, 
para exigir do proprietá-

rio o cumprimento da sua obrigação, 
ou seja, conservar imóvel nada acon-
teceu.

IML de 
Jaboticabal

Um cadáver do sexo masculino foi 
encontrado em estado de decompo-
sição por um funcionário do SAAEJ 
(Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal), que acionou a Polícia 
Militar. O fato aconteceu no dia 30 de 
julho de 2011, por volta das 18:30 ho-

Cadáver em decomposição
ras, na Estação de Captação de Água 
de Córrego Rico, nas proximidades da 
Rodovia “Faria Lima”.

O corpo humano, segundo os 
entendidos, leva de 7 a 12 dias para 
se decompor dependendo das condi-
ções climáticas. O que significa dizer 

que o Órgão 
responsável 
pela capta-
ção de água, 
no caso o 
SAAEJ não 
estaria fisca-
lizando suas 
estações, o 
que é muito 
grave espe-
c i a l m e n t e 
para os con-
s u m i d ore s 
de água das 
torneiras.

Estação de Captação de Córrego Rico

Terreno 
Alvo de várias denúncias deste 

periódico, um antigo lava rápido e 
estacionamento localizado na entrada 
da UNESP (Universidade Estadual 
Paulista), Campus de Jaboticabal, 
na Vila Industrial, e cujo prédio foi 
demolido, mas ainda restou alguns 
biombos, segundo vizinhos, está ser-
vindo de esconderijo para mal feitores 
que comercializam drogas ilícitas a 
luz do dia. 

O matagal, e a sujeira obrigam 
moradores a atearem fogo no local o 
que poderá causar danos irreparáveis 
nas residências próximas. Por que a 
Prefeitura não cumpre a Lei? Isto é, 
não multa pesadamente esses irres-
ponsáveis proprietários? Nem Freud 
explica! 

Terreno abandonado na entrada da Unesp
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O prefeito de Jaboticabal José 
Carlos Hori (PPS) está enfrentando 
pela primeira vez, em quase 7 anos 
de governo um movimento paredista, 
mais conhecido como greve, e justa-
mente no seu “calcanhar de Aquiles”, 
a área da saúde que sempre foi motivo 
de muitas críticas da população. 

Reivindicações 
Depois de um longo período de 

negociação com o governo municipal 
sem resultado concreto, inclusive, um 
dos líderes do movimento o médico 
Marcos Silveira fez uso da Tribuna 
da Câmara, para tentar a interme-
diação dos vereadores, os cerca de 40 
médicos da rede pública municipal 
resolveram deflagrar greve por tempo 
indeterminado a partir de 05 de agos-
to de 2011, e reivindicam melhores 
condições de trabalho, equiparação 
salarial com seus colegas do PSF e 
mais remédio para população carente.

Condições de trabalho
Segundo os médicos faltam apa-

relhos comuns à consulta como: 
estetoscópio adulto e pediátrico, de 

Hori enfrenta primeira greve em quase 7 anos de governo
pressão, adulto e pediátrico, otoscó-
pio para cada consultório, lanternas 
e até pilhas para os equipamentos. Os 
CIAF’s (Centros Integrados de Apoio 
as Famílias) não contam com desfri-
bilador para situações de emergências 
como paradas cardíacas, convulsões e 
outros. Não existe acesso para ambu-
lância para que pacientes em cadeiras 
de roda ou até maca, não fiquem 
expostos a sol e chuva. As salas de es-
pera necessitam de melhorias, não há 
acessibilidade para deficientes físicos, 
os consultórios são mal iluminados, 
sem ventiladores, e cortinas para 
manter a privacidade e vedação. Falta 
de papel higiênico nos

banheiros de uso público, que 
são inadequados para deficientes. 
Banheiros de uso exclusivo de funcio-
nários são usados como depósito de 
material de limpeza, e alguns constru-
ídos dentro da cozinha/copa onde os 
funcionários fazem suas refeições.

Falta de enfermeiras concursa-
das. As vagas de recepcionistas são 
preenchidas por trabalhadoras con-
tratadas para frente de trabalho.

As vacinas são aplicadas em sa-
las com risco de contaminação pela 
localização. Filas de espera para 
agendamento de consultas, o prefeito 
prometeu uma linha telefônica 0800, 
e até hoje não cumpriu a promes-
sa. Não existe médico especialista 
(Endocrinologista) para os diabéti-
cos. Dificuldades de agendamentos 
para Hospitais de Alta Complexidade, 
e execução de exames como 
Ressonância, Tomografia e até vagas 
com especialistas da Rede Pública 
Municipal. 

Salários 
Os médicos do PSF (Programa de 

Saúde da Família), ganham em torno 
de R$ 12 mil por mês, para trabalha-
rem 40 horas semanais, enquanto os 
da rede pública municipal ganham 
cerca de R$ 2 mil por mês, para traba-
lharem 20 horas semanais. 

A secretária da saúde Sônia Mara 
Neves Ferri, em entrevista ao Jornal 
Fonte, quando perguntado se era justo 
um médico recém contratado ganhar 
R$ 12, enquanto outros da rede pú-
blica com mais de 10 anos de serviço 
ganhar R$ 2 mil respondeu: “Não se 
trata de ser justo ou não, hoje temos 
uma estratégia da saúde da família 
sendo montada no país como políti-
ca pública nacional, e a contratação 
dos profissionais (médicos generalis-
tas), é feita via ONGs (Organizações 
Não Governamentais), Fundações e 
Santas Casas, cada município tem seu 
caminho, e o salário é o dessa ONG 
e do mercado, foi o que fizemos. 
Não estou discutindo o salário dos 
médicos, mas para reivindicarmos 
temos que cumprir o que está no 
edital do concurso, lá consta o valor 
de quanto vamos ganhar e trabalhar. 
Façam isso, e vamos juntos pedir au-
mento”. 

Falta de medicamentos
As reclamações são constantes, 

a própria secretária da saúde em en-
trevista a uma rádio local reconheceu 
essa deficiência, mas providências, 
segundo ela estão sendo tomadas para 
amenizar o problema.

Ponto eletrônico
Alguns órgãos de imprensa local 

e regional têm noticiado, com base 
em afirmação da administração mu-
nicipal, especialmente pela secretária 
da saúde, que o gargalo da greve dos 
médicos foi por causa da ameaça de 
implantação do cartão de ponto ele-
trônico para obrigar o cumprimento 
de horário de trabalho desses profis-
sionais. 

A exigência partiu da promotoria 
pública a partir de denúncias, que 
inclusive gerou um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta), e o pro-
motor Paulo Henrique de Oliveira 
Arantes, afirmou a nossa reportagem 
que não abrirá mão do ajustado, mas 
deixa claro que a lei é igual para todos, 
ou seja, não apenas os profissionais de 
saúde devem cumprir horário.   

Desnecessário 
Apesar do movimento pacífico, a 

Polícia Militar foi chamada e perma-
neceu no Posto de Saúde por cerca 
de 1 hora, quando foi dispensada 
pela secretária de saúde. Muita gente 
perguntou: será que os médicos iriam 
destruir algum bem público?

O único desentendimento ocorreu 
entre o secretário de administração e 
recursos humanos Pepa Servidone, 
e o infectologista Cláudio Francisco 

Alves, que indagou Pepa pela falta 
de pagamento para cerca de 20 mé-
dicos, especialmente porque Cláudio 
disse que se encontrariam na justiça. 
Pepa se irritou e aos brados disse que 
Cláudio havia sido secretário da saú-
de e nada fez. “Fui vereador e acom-
panhei sua atuação”. Gritou o titular 
da pasta da administração municipal 
que é a responsável pelo pagamento 
do funcionalismo.

Pacientes  
Muitos pacientes aguardavam 

atendimento no Posto de Saúde, que 
apesar da demora os casos de urgên-
cia e emergência foram atendidos 
em cumprimento o que manda a lei 
cumprida à risca pelos médicos não 
só no Posto de Saúde, mas também 
nos CIAF’s.

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal alterou o artigo de 190 – 
inciso I da lei orgânica do município 
que dizia: “Descentralização, sob a 
direção de um profissional de saúde, 
obrigatoriamente médico”. A partir de 
2013, ou seja, quando assumir o novo 
prefeito ou prefeita, poderão nomear 
outro profissional que tenha gabarito, 
mas não necessariamente médico. 

A idéia do vereador Carmo Jorge 
Reino (PPS), autor da modificação do 
artigo da lei orgânica era que já fosse a 
partir de agora, mas os vereadores sa-
biamente apresentaram uma emenda 
para 2013, que foi aprovada. 

Portanto, fica decidido que os pró-
ximos secretários da saúde serão sob a 
direção de um brasileiro, maior de 21 
anos no pleno exercício dos direitos 

a partir de 2013, secretário da saúde 
não precisa ser médico

políticos.

Oportunismo
A Lei Orgânica de Jaboticabal é 

de abril de 1990, o médico Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich, o Dr. Edu 
Fenerich (PPS), era o primeiro secre-
tário da Mesa Diretora, quando ela 
foi elaborada. Dr. Edu Fenerich, teria 
garantido esse artigo que só médico 
poderia ser o secretário da saúde, é 
claro que contou com o apoio dos 
outros vereadores. 

A Secretaria de Assistência Social 
foi criada pela Lei 3.344 de 02 de 
dezembro de 2004, cuja criação, foi 
proposta pela Câmara Municipal na 
sessão de 03 de novembro do mes-
mo ano, e no seu artigo 5º dizia: “O 
cargo de Secretário Municipal de 

Marcos Silveira na tribuna da Câmara

Sõnia Ferri, concede entrevista a EPTV
Médicos em greve, conversam 

com repórter da EPTV

Assistência Social, Assistente Social de 
formação Acadêmica, de Provimento 
em Comissão, de livre nomeação e 
exoneração do chefe do Executivo”.

No entanto, em outubro de 2008, 
Dr. Edu Fenerich foi derrotado nas 
urnas para vereador, e por interesse 
próprio, foi aprovada na Câmara a 
Lei nº 3.829, de 14 de novembro de 
2008, que deu nova redação ao artigo 
5º da Lei n° 3.344, de 02 de dezem-
bro de 2.004. “Artigo 5º - Fica criado 
o cargo de Secretário Municipal 
de Assistência Social, de formação 
Acadêmica de nível Superior”. Dr. 
Edu Fenerich, assumiu a secretaria 
onde se encontra até hoje. 

Só lembrando que houve a con-
cordância dos outros vereadores, e é 
claro, do prefeito que a sancionou. 

A Secretaria da Saúde de 
Jaboticabal deverá buscar na Justiça 
uma solução para a paralisação dos 
médicos da rede municipal, que teve 
início na última sexta-feira. A secretá-
ria da Saúde, Sônia Ferri, disse que os 
advogados da Prefeitura começaram a 
verificar que medidas judiciais podem 
ser tomadas.

Os médicos reivindicam melhores 
condições de trabalho, mais medica-
mentos para a população e equipara-
ção salarial com os profissionais do 
PSF (Programa de Saúde da Família), 
que ganham R$ 12 mil por mês para 
40 horas semanais, enquanto os da 
Rede Pública recebem R$ 2 mil men-
sais para 20 horas semanais, o que 
deveria ser no mínimo R$ 6 mil.

secretaria ameaça ir à 
justiça para brecar greve 
dos médicos

Direito de greve
A Constituição Federal, em seu ar-

tigo 9º e a Lei nº 7.783/89 asseguram 
o direito de greve a todo trabalhador, 
competindo-lhe a oportunidade de 
exercê-lo sobre os interesses que de-
vam por meio dele defender.  

Considera-se legítimo o exercício 
de greve, com a suspensão coletiva 
temporária e pacífica, total ou parcial, 
de prestação de serviços, quando o 
empregador ou a entidade patronal, 
correspondentes tiverem sido pré-
-avisadas 72 horas, nas atividades 
essenciais e 48 horas nas demais. 
Portanto, os médicos da Rede Pública 
de Jaboticabal, estão dentro da Lei, e 
certamente a secretaria não terá êxito 
na via judicial.
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O símbolo da luta contra a 
Catapora em Jaboticabal é o casal 
Reynaldo e Isabel Rettondin, que 
perdeu sua filha Larissa Raimundo 
Rettondin (a cabelinho de fogo), em 
03 outubro de 2003, com apenas 4 
anos de idade, acometida por essa 
terrível doença. 

Após a tragédia Reynaldo e Isabel 
não desistiram de lutar para evitar 
que outras crianças morram por essa 
doença, e o principal objetivo de am-
bos é que a vacina contra a Catapora 
faça parte dos programas de imuniza-
ções anuais, o que ainda não aconte-
ceu, mas segundo a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, Maura 
Guedes Barreto existe a possibilidade 
da implantação já em 2012.

Maura disse ainda, que quando 
ocorrem indícios da existência da do-
ença em creches do município todas 
as crianças são vacinadas para evitar 
o surto da Catapora é o chamado blo-
queio, e, enfatizou que existem cerca 
de 4.500 crianças na faixa etária (0 
a 5 anos) em Jaboticabal e boa parte 
delas já recebeu a vacina, portanto, 
imunizada. 

TAC
Em 04 de julho de 2011, foi assina-

do um TAC (Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta), pelo 
Promotor de Justiça da Saúde Paulo 
Henrique de Oliveira Arantes, o pre-
feito José Carlos Hori e a secretária 
da saúde Sônia Ferri, que visa o cum-
primento da distribuição de material 
informativo sobre a prevenção de 
Catapora em todas as creches mu-
nicipais, durante a primeira semana 
de agosto de cada ano, a cargo da 
Educação em Saúde e com o apoio 
da secretaria da educação, a partir do 
ano de 2011, sob pena de multa diária 
de R$ 1 mil.

Também ficou ajustado que 

os avanços na luta contra a Catapora
haverá palestra em local público 
(Câmara Municipal ou Cine Teatro), 
sob a responsabilidade da Vigilância 
Epidemiológica durante a primeira 
semana de agosto de cada ano, o que 
já aconteceu no dia 03 de agosto na 
Câmara Municipal com palestras do 
Dr. Paulo Henrique, Dra. Ana Lúcia 
Frugis Yu – médica do Centro de 
Vigilância Epidemiológica “Alexandre 
Vranjac” de São Paulo, e a Dra. Silvia 
Stéfani – médica da Rede Pública de 
Jaboticabal, que falaram dos riscos e 
medidas para combater a doença.

Comoção
Reynaldo Rettondin Junior fez 

uso da palavra, e falou da sua dor e 
da família como um todo pela perda 
de Larissa, o que comoveu as dezenas 
de pessoas presentes, e reconheceu os 
avanços e a vontade de algumas auto-
ridades no combate a Catapora, mas 
fez questão de salientar que uma dose 
da vacina na rede privada de saúde 
custa mais de R$ 180, e muitas famí-
lias não têm condição de pagar.

O que é a Catapora?
Catapora (ou varicela) é uma 

doença infecciosa causada pelo vírus 
Varicela-Zoster. Altamente contagio-
sa, mas geralmente benigna, era uma 
das enfermidades mais comuns da 
infância antes do advento da vacina.

Uma vez adquirido o vírus, a pes-
soa fica imune por toda a vida. No 
entanto, ele permanecerá no organis-
mo e, futuramente, poderá provocar 
uma doença conhecida como herpes-
-zoster, ou cobreiro.

Sintomas da Catapora
Os primeiros sintomas são febre 

entre 37,5° e 39,5°, mal-estar, inape-
tência, dor de cabeça, cansaço. Entre 
24 e 48 horas mais tarde, surgem le-

sões de pele caracterizadas por man-
chas avermelhadas, que dão lugar a 
pequenas bolhas ou vesículas cheias 
de líquido, sobre as quais, posterior-
mente, se formarão crostas que pro-
vocam muita coceira.

Contágio 
A transmissão do vírus da catapo-

ra ocorre por contato direto através 
da saliva ou secreções respiratórias da 
pessoa infectada ou por contato com 
o líquido do interior das vesículas.

O período de incubação dura em 
média 15 dias e a recuperação com-
pleta ocorre de sete a dez dias depois 
do aparecimento dos sintomas. 

Tratamento
O tratamento visa basicamente a 

aliviar os sintomas. Como outras do-
enças transmitidas por vírus, não há 
muito que fazer. O importante é evitar 
a contaminação das lesões por bacté-
rias, o que complica o quadro.

Não coçar as feridas diminui o 
risco de infecções e a formação de 
cicatrizes.

Adultos ou pessoas debilitadas, 
que se contaminem com o vírus da 
catapora, requerem cuidados espe-
ciais. 

Vacinação contra Catapora
É recomendada para crianças 

a partir de um ano, a adolescentes 
e adultos com baixa imunidade ou 
que passarão por tratamentos de 
quimioterapia e radioterapia.

Recomendações
* Vacine seu filho/a contra a cata-

pora no primeiro ano de vida. Embora 
geralmente seja uma doença benigna, 
os sintomas são muito desagradáveis;

* Procure evitar contato direto 
com pessoas doentes;

* Não deixe a criança coçar as 
lesões para evitar infecções por bac-
térias. Não é tarefa fácil, porque a 
coceira é intensa;

* Não arranque as crostas que se 
formam quando as vesículas regri-
dem;

* Mantenha o paciente em repou-
so enquanto tiver febre;

* Ofereça-lhe alimentos leves e 
muito líquido.

Fonte: Dr. Dráuzio Varella

A cabelinho de fogo Larissa

Painel apagado. Até Jesus está envergonhado 

Público presente as palestras na Câmara

O painel eletrônico da marca 
Mauell para registro de votação e 
presença dos vereadores em ple-
nário da Câmara de Jaboticabal 
foi comprado em 2008, pelo 
então presidente (2001/2008), 
e ex-vereador Carlos Eduardo 
Pedroso Fenerich, o Dr. Edu 
Fenerich (PPS), por R$ 149.500,00 
(Cento e Quarenta e Nove Mil 
e Quinhentos Reais), através 
de Contrato Administrativo – 
Convite 001/2008, datado de 20 
de fevereiro de 2008, da Empresa 
Imply Tecnologia Eletrônica Ltda., 

painel não funciona desde 2009, 
mas tinha garantia até 2010

que conforme a Clausula terceira 
- da Vigência tinha garantia de 
20/02/2008 a 20/02/2010, mas em 
2009 parou de funcionar. 

Segundo o contrato, a empresa 
vendedora era obrigada a fornecer 
materiais, equipamentos e treina-
mento de operadores, especial-
mente adequado para a Câmara 
Municipal de Jaboticabal.

Acesse o site www.jfonte.com.
br/edicoesanteriores.htm - edição 
118 sob o titulo: “Juiz condena ex-
-vereador a devolver dinheiro de 
painel”.

Dia  11 de agosto é o dia do ad-
vogado e para comemorar a data  a 
OAB JABOTICABAL preparou um 
mês inteiro de eventos.

No ano passado a Ordem realizou 
a “Semana Jurídica”, neste ano conse-
guimos aumentar ainda mais a come-
moração e programamos o “Mês do 
Advogado”.

Dia 04 de agosto - evento “Terapia 
do Riso” com a  Professora Ivone 
Engelmann. Uma das palestras mais 
solicitados no Estado de São Paulo. 
A partir das 17 horas, na Casa do 
Advogado de Jaboticabal.

Dia 11 de agosto - churrasco 
de confraternização a partir das 17 
horas, na Casa do Advogado. Preço 
R$ 20,00/pessoa, incluso bebidas e o 
segundo churrasco (dia 18/08).

Dia 15 de agosto - “Ordem na 
Tribuna”, evento em que a OAB 
JABOTICABAL realiza palestra 
na sede da Câmara Municipal 
de Jaboticabal em dia de Sessão 
Ordinária do Poder Legislativo. 
Neste, o evento será ministrado pelo 
Dr. Murilo José de Carvalho, com 
o tema “Artigo 5º da Constituição 
Federal - Direitos Individuais”. A par-
tir das 20 horas.

Dia 18 de agosto - segundo chur-
rasco de confraternização a partir das 
17 horas, na Casa do Advogado.

Dia  21 de agosto  - 1º passeio ci-
clístico dos advogados de Jaboticabal. 
A partir das 9 horas da manhã, saída 
da Explanada do Lago (Prefeitura 

aGosTo mÊs do 
advoGado

Municipal). Leve seu filho para par-
ticipar desse grande evento de saúde.

Dia 25 de agosto - abertura do “1º 
Fórum de Debates dos Advogados”, 
com a presença do vice-presidente 
da OAB - SÃO PAULO, Dr. Marcos 
da Costa. Evento sediado na Câmara 
Municipal de Jaboticabal, a partir das 
20 horas.

Dia 26 de agosto - palestra 
com o Presidente da Comissão do 
Acadêmico do Direito da OAB-SP, 
Dr. Aleksander Mendes Zakimi, com 
o tema “O Novo Código de Processo 
Civil: As  Diferenças  e o que Mudará 
na Prática para a Advocacia com esta 
Grande Reforma”. Evento sediado na 
Câmara Municipal de Jaboticabal, a 
partir das 20 horas.

E ainda, estendendo as festi-
vidades do Dia do Advogado, nos 
dias 08 e 09 de setembro, na OAB 
JABOTICABAL, os advogados pode-
rão levar seus filhos para participar de 
ensaio fotográfico. Os preços são pro-
mocionais e o evento será um sucesso 
a exemplo do “Mulher Advogada em 
Foco”, realizada em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher. Mas 
lembre-se, devido ao grande interesse 
é essencial a  inscrição antecipada na 
Casa do Advogado.

Esperamos a participação de todos 
os advogados, estudantes de Direito e 
a população em geral. 

PARABÉNS ADVOGADOS pela 
contribuição para  uma sociedade 
mais justa!
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O vereador de Jaboticabal Murilo 
Gaspardo (PV) apresentou projeto de 
Emenda Constitucional nº 09/2011, 
acrescentando dispositivo a Lei 
Orgânica do Município, incluindo a 
vedação para nomeação em cargos 
públicos de pessoas inelegíveis nos 
termos da “Lei Ficha Limpa” e de 
acordo com a legislação federal, com 
a seguinte redação: “Artigo 1º - Fica 
acrescentado Parágrafo Único ao ar-
tigo 78 da Lei Orgânica do Município 
de Jaboticabal – Parágrafo Único – É 
vedada a nomeação de autoridades 
que se enquadram nas condições 
de inelegibilidade nos termos da 
legislação federal para os cargos de 

‘Ficha suja’ não assumirá 
cargos públicos

Gabinete 
dentário do 
CiaF i

Secretário Municipal, Presidente 
de Autarquia, Empresa Pública ou 
Fundação Pública, e todo aquele que 
seja nomeado por indicação do pre-
feito municipal para cargos ou fun-
ções declarados em Lei de nomeação 
e exoneração”.

Vereadores 
Quando contestado por nossa 

reportagem porque só os nomeados 
pelo prefeito, Murilo disse que altera-
ria a emenda para os indicados tam-
bém pelos vereadores. 

Sem dúvida, os vereadores de 
Jaboticabal estão à frente, no combate 
aos larápios de plantão.

Leia abaixo o teor da resposta do 
diretor geral da Rádio Athenas Edson 
Lobo, indignado com e-mail (correio 
eletrônico), enviado para redação do 
Jornal Fonte, por um “leitor” e supos-
tamente aluno da UNESP.

“Caro Sr. Ricardo Santos 
De acordo com seu e-mail publi-

cado no Jornal Fonte (edição 123 de 
1º de Julho), parece que o Senhor não 
está em Jaboticabal, mas sim na Suíça. 
Afinal, o Senhor somente mencionou 
vantagens para a cidade e nenhuma 
desvantagem.

A UNESP é sim um orgulho para 
a cidade e acompanho de perto a 
enorme preocupação da Diretoria 
com relação à péssima imagem que 
alguns “estudantes” criam com suas 
festas, bagunças ou bebedeiras. Nem 
menciono outras situações que a 
Rádio Athenas já cobriu.

UNESP à parte, os estudantes em 
festa passam a ser uma dor de cabeça 
para a população, Policia Militar e 
Civil e outros órgãos oficiais. Se por 
um lado esse tipo de “estudante” traz 
dinheiro para a cidade, por outro é 

diretor da rádio athenas 
responde para “leitor” 
que chamou jaboticabal 
de maldita e mesquinha

um estorvo quando age de forma in-
conseqüente. 

O Jornal Fonte fala muita coisa à 
sua maneira, é respeitado e deve-se 
sim ser levado em conta. Entendi que 
seu intuito em chamá-lo de “jornalzi-
nho” foi para denegri-lo, rebaixá-lo, 
mas isso não o atingirá nem afetará 
sua linha editorial. 

Há uma representação das 
Republicas e outra dos Estudantes, 
eles sim deveriam ser muito mais 
ativos e impedir ANTES as bagunças, 
o que evitaria toda essa polemica, 
desvalorização de imóveis, noites de 
insônia de moradores próximos às 
Republicas, etc.

Tenho certeza que o Jornal Fonte 
daria toda cobertura imparcial de um 
trabalho bem feito nesse sentido. E 
nós da Rádio Athenas também

Edson Lobo
Diretor Geral
Tel. (16) 3203 5355 - Jaboticabal - 

São Paulo”.
Acesse www.jfonte.com.br/edi-

coesanteriores.htm e leia na íntegra o 
e-mail de Ricardo Santos, bem como a 
resposta deste periódico.

Nossa amiga e leitora do Jornal 
Fonte Isabel Cristina Fontes, nos en-
viou uma pesquisa elaborada por um 
estagiário do Banco do Brasil, que se-
gundo a Isabel é mais pura realidade. 
Leia abaixo o resultado da pesquisa.  
“Num sinal de trânsito muda de es-
tado em média a cada 30 segundos 
(trinta segundos no vermelho e trinta 
no verde). 

Então, a cada minuto um mendi-
go tem 30 segundos para pedir a 5 
motoristas e receber pelo menos de 
dois deles R$ 0,20 e faturar em me-
dia pelo menos R$ 0,40 o que numa 
hora dará: 60 x 0,40 = R$ 24,00.  
Se ele trabalhar 8 horas por dia, 25 
dias por mês, num mês terá faturado: 
25 x 8 x R$ 24,00 = R$ 4.800,00.  
Será que isso é uma conta maluca?  
Bom, 24 reais por hora é uma con-
ta bastante razoável para quem 
está no sinal, uma vez que, quem 
doa nunca dá somente 20 centavos 
e sim 30, 50 e às vezes até 1 Real.  
Mas, tudo bem, se ele faturar a 

matemática do mendigo
metade: R$ 12,00 por hora terá 
R$ 2.400,00 no final do mês. 
Ainda assim, quando ele consegue 
uma moeda de R$1,00 (o que não é 
raro), ele pode até descansar tranqüilo 
debaixo de uma árvore por mais 9 vi-
radas do sinal de trânsito, sem nenhum 
chefe para lhe censurar por causa disto.  
Mas considerando que é apenas teo-
ria, vamos ao mundo real. 

De posse destes dados fui entrevis-
tar uma mulher que pede esmolas, e 
que sempre vejo trocar seus rendimen-
tos numa conceituada padaria. Então 
lhe perguntei quanto ela faturava por 
dia. Imaginem o que ela respondeu?  
É isso mesmo, de 120 a 150 reais 
em média o que dá (25 dias por 
mês) x 120 = 3.000 e ela disse 
que não mendiga 8 horas por dia.  

Moral da História 
É melhor ser mendigo do que esta-

giário (e muito menos PROFESSOR), 
e pelo visto ser estagiário e pro-
fessor, é pior que ser Mendigo...  
Se esforce como mendigo e ganhe mais 
do que um estagiário ou um professor.  
Estude a vida toda e peça esmolas; é mais 
fácil e melhor que arrumar emprego.  

E lembre-se 
Mendigo não paga 1/3 do que ga-

nha pra sustentar um bando de ladrões.  
Viva a Matemática”.

Segundo Karl Jaspers (filósofo) só 
pode filosofar sobre e para o homem, 
quem for ele mesmo movido pelo cui-
dado com o homem.

Este pensamento consiste em cui-
dar de nós mesmos.

O interesse pelo homem provém 
da observação viva daquilo que ocorre 
com este no presente. Não são apenas 
os poderes políticos que ameaçam o 
homem. O mesmo acontece de modo 
menos visível, contudo, mais incisi-
vo, por meio daquilo que constitui o 
traço fundamental de nossa época: 
a técnica e existência massificada, a 
dispersão em plena marcha e a desu-
manidade das condições de vida.

Quanto mais o pensamento de 
Jaspers se aproxima da essência do 
homem, tanto mais ela se torna difícil 
de ser entendida para ele. O homem 

reflexão – visões do mundo
josé Fernando stigliano

é aberto porque é dotado da singular 
faculdade da liberdade.

“O homem encontra em si o que 
não encontra em parte alguma, algo 
difícil de se conhecer, de demonstrar, 
jamais objetivado, algo que se subtrai 
a toda investigação cientifica: a liber-
dade.” Isso vale tanto para o individuo 
quanto para humanidade em sua his-
tória.

“não existe nenhuma lei histórica 
que determine o curso das coisas sem 
seu todo. É da responsabilidade das 
decisões e dos atos humanos que o 
futuro depende.”

Essa idéia de liberdade e o pensa-
mento fundamental de Jaspers; com 
ela começa e termina tudo o que diz. 
A liberdade, contudo, não pode se 
verificar de modo universalmente 
válido. Pode-se considerar a realidade 

também como se nela tudo aconteces-
se de modo necessário.

“A liberdade não é nem demons-
trável nem contestável. Ela não se 
demonstra por meio de minha con-
vicção, mas por meio de minha ação. 
Agindo, tenho momentos nos quais 
me torno certo de mim mesmo: o que 
quero e faço agora, de fato quero-o 
eu mesmo. Quero ser de tal modo, 
que esse querer-saber e agir me per-
tençam. No agir e no decidir sou a 
origem de minhas ações e de minha 
essência” Jaspers.

”Tornamo-nos nós mesmos ape-
nas na proporção que o outro se torna 
ele mesmo; tornamo-nos livres con-
forme e outro se torna livre”. Jaspers.

(Wilhelm Weischedel – teólogo e 
filósofo alemão)

O salário mensal de um secretário 
do Município de Jaboticabal bruto é 
em torno de R$ 9 mil, liquido atinge 
R$ 6 mil, e o salário da secretária da 
saúde não é diferente. No entanto, é 
sabido que a secretária da saúde mora 
em Ribeirão Preto, mas para não con-
trariar o artigo 78 da Lei Orgânica que 
diz: “Os secretário Municipais serão 
escolhidos dentre brasileiros maiores 
de 21 anos, residentes e domiciliados 
no Município de Jaboticabal, e no 
exercício de seus direitos políticos”, ela 
alugou um imóvel na cidade das rosas.

Porém, se partirmos da premissa 
que a secretária se desloque diaria-

Quanto ganha um 
secretário municipal?

mente para Ribeirão Preto, esse traje-
to ida e volta será de 130 quilômetros, 
e considerando que cada quilômetro 
rodado custa R$ 0,95 centavos, in-
cluindo pedágios e combustível, e 
considerando ainda, 23 dias por mês, 
Sônia Ferri, gasta R$ 2.840 mil por 
mês, sobraria do seu salário liquido 
R$ 3.160 mensalmente, sem contar o 
valor do aluguel em Jaboticabal.

Financeiramente, todo esse des-
gaste da secretária com seus colegas, 
e também com o próprio chefe, já que 
por diversas vezes a secretária criticou 
a falta de gestão na saúde, certamente 
não vale a pena.

No sábado, dia 20, das 09h às 12h, 
na Câmara Municipal, terá mais um 
“Fale com o presidente Wilsinho”. 
Um atendimento feito pelo vereador 
Wilsinho Locutor, uma vez ao mês, 
aos sábados, para atender principal-
mente aquelas pessoas que trabalham 

Fale com o presidente 
durante a semana e não tem dispo-
nibilidade de comparecer à Câmara 
Municipal para fazer suas reivindi-
cações. Uma forma de aproximar 
o Poder Legislativo dos munícipes. 
Wilsinho estará à disposição de todos 
em seu gabinete.

CHÁCARA: Com um terreno 
de 5 mil metros quadrados, locali-
zado na Chácara Recreio, Quadra 
2, Rua B, paralela a vicinal que liga 
Monte Alto a Ibitirama. Ideal para 
curtir a natureza. Muito verde. Os 
interessados devem ligar para (16) 
9962 2464.

JIPE 1959 Amarelo: Direção 
Hidráulica, Ford Willys, Gasolina, 
Freio a Disco, Motor Original, 
Bancos de Couro, 6 Cilindros 
- Preço R$ 15.000,00 - Falar 
com Nilton Fernando - Tel: (17) 
3342.2782 - Bebedouro

Vende-se

O sugador da cuspideira no con-
sultório odontológico do Ciaf 1 vaza 
esgoto quando dão descargas nos 
banheiros do local. Há 1 mês aguar-
da conserto segundo informação 
de funcionários! Cadê a Vigilância 
Sanitária?
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O Vereador de Taiúva Francisco 
Sergio Clapis, o Kiko (PTB), através da 
indicação nº071/2011, de 03/08/2011, 
sugeriu ao prefeito municipal, a ne-
cessidade de firmar Convênios e/ou 
parcerias com Veterinários e facul-
dades para esterilização cirúrgica em 

Kiko indica esterilização 
cirúrgicas de Cães e gatos

Kiko

A primeira dama Marta e o prefeito Caldeira

O sofrimento dos melhores amigos do ‘homem’

cães e gatos. O Vereador, em sua justi-
ficativa disse que, é grande o número 
de reclamações de animais errantes 
nas ruas e avenidas da Cidade.

“Uma parceria e/ou convênios 
com veterinários ou faculdades, mui-
tos donos de cães e gatos se interessa-
riam na esterilização de seus animais. 
Poderiam ser feitos mutirões de pro-
cedimentos de contracepção em cães 
e gatos com a finalidade de controle 
de reprodução, visando à preservação 
da saúde pública, do meio ambiente 
e do bem estar dos animais, cabe ao 
prefeito executar a indicação ou sim-
plesmente ignorá-la, já que a despesa 
é do Executivo. É um ato de grande 
repercussão e de pouco custo”, con-
cluiu Kiko. 

A Prefeitura Municipal de Taiaçu 
comandada pelo prefeito Antonio 
Rodrigues Caldeira (PTB), com apoio 
de todos os seus órgãos e a popu-
lação em geral, estão empenhadas 
no combate a Doenças sexualmente 
transmissíveis e uso de drogas licitas 
e ilícitas.

Estão afixadas faixas na cidade, 
colocação de cartazes lembrando os 
malefícios das drogas e, serão dis-
tribuídos pelos grupos do Programa 

Taiaçu em foco

polícia ambiental aplica multa por 
maltratos a animais

Saúde da Família (casa a casa), pan-
fletos sobre: AIDS, Hepatite, HPV etc.

Serão realizadas palestras com 
profissionais de área médica como, 
ginecologistas e epidemiologista.

Programa Melhor Caminho 
- Nos próximos dias, a Prefeitura 
Municipal de Taiaçu em parceira 
com a Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, sob responsabili-
dade da CODASP, deverão iniciar 
o Programa denominado Melhor 
Caminho. O trecho de aproximada-
mente 5 km será na Estrada Municipal 
TAI – 010 (conhecida Estrada Taiaçu 
– Ibitirama - Macacão).

O Empreendimento visa o abati-
mento de barrancos, construção de 
bacias de captação e/ou semiterraços, 
erradicação de árvores (conforme 
autorização do DPRN), e outros ser-
viços técnicos ao manejo e contenção 
de águas de chuvas.

Esta é uma das propostas do plano 
de governo da prefeita Silvia Meira, 
que foi amplamente reivindicada pelo 
vereador Carlos Alberto de Alencar 
(PCdoB).

 A Câmara Municipal apro-
vou, por unanimidade, na 15ª sessão 
extraordinária, realizada no dia 21 
de julho, o Projeto de Lei nº 48/2011, 
de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre autorização ao 
Executivo para celebrar convênio 
de parceria com Organização Não 
Governamental (ONG), visando a 
instalação e manutenção de um abri-
go de cães e dá outras providências.

 Através deste convênio, os 
animais encontrados soltos e vagan-
do pelas ruas, praças e demais locais 
de acesso público de Monte Alto, em 
visível situação de abandono, poderão 
ser encaminhados e acolhidos, ade-

Câmara de monte alto aprova projeto 
de abrigo para animais abandonados

quadamente, onde receberão alimen-
tação, alojamento e, conforme o caso, 
tratamento de saúde, com medicação 
e exames laboratoriais, devidamente 
prescritos por médico veterinário.

 O Projeto de Lei aprovado 
traz todo o detalhamento específico 
não só das diretrizes do convênio da 
parceria, como, também, da própria 
política que o município pretende 
adotar para coibir a permanência de 
cães soltos nas vias públicas da cida-
de, definindo a responsabilidade dos 
respectivos proprietários, principal-
mente, diante do perigo ocasionado 
tanto pelas zoonoses, quanto pelos 
animais bravios, que colocam em 
risco a vida humana ou a integridade 
física das pessoas.

 Durante a discussão e vo-
tação do Projeto de Lei, o vereador 
Alencar informou que o abrigo para 
os animais será instalado em m sítio, 

no bairro Água Limpa, de proprieda-
de da família Marino. No abrigo, vão 
trabalhar médicos veterinários da 
Prefeitura Municipal e profissionais 
contratados pela ONG. De acordo 
com Alencar, entre 150 e 170 animais 
estão abandonados em Monte Alto, 
atualmente, de acordo com um cadas-
tramento que está sendo feito.

 Nesta Tribuna, aproveito a 
oportunidade para fazer um agra-
decimento especial a dona Luiza, a 
Claudinha, a Dra. Larissa inforçatti, 
a Dra. Juliana, entre muitas outras 
pessoas, que sempre fizeram a sua 
parte, através de um trabalho anôni-
mo, ajudando e cuidando de muitos 
animais, ressaltou Alencar. Segundo 
ele, a aprovação do Projeto de Lei, 
no dia 21 de junho, é mais uma data 
histórica para Monte Alto, pois um 
problema de muitos anos, finalmente, 
será resolvido.

Ronaldo Maguetas - Mtb 25.997

Ronaldo Maguetas - Mtb 25.997

Durante atendimento de denuncia 
de maus tratos em jaboticabal, mais 
precisamente na rua Lorival Lacerda, 
nº 400, bairro Jardim Angelica, poli-
ciais ambientais compareceram no 
endereço citado, juntamente com 
a equipe veterinária do Centro de 
Controle de Zoonoses, onde constata-
ram a existência de 05 (cinco) cães em 
situação de maus tratos.

Ao ser identificado, o proprietário 

dos animais tentou empreender fuga, 
mas foi detido pelos policiais ambien-
tais e apresentado na Delegacia de 
Policia local, onde foram adotadas as 
providências cabíveis.

Além de responder por crime de 
maus tratos, Antonio Carvalho Ferraz 
recebeu uma multa no valor de R$ 3,5 
mil da polícia ambiental, por infra-
ção ao artigo 32, paragrafo 2º da lei 
9605/98.

O vereador Murilo Gaspardo (PV), 
protocolou pedido ao Ministério 
Público para garantir direitos funda-
mentais das pessoas com deficiência

A Lei Municipal nº 3.869, de 25 de 
março de 2009, de autoria do Prefeito 
Hori é uma afronta aos direitos funda-
mentais das pessoas com deficiência.

Em seu artigo 14, estipula a im-
plantação de uma série de políticas 
públicas que não estão sendo cum-
pridas, como rebaixamento de guias 
dos passeios públicos, construção de 

lei de autoria do prefeito Hori não está 
sendo cumprida, diz vereador murilo

rampas em prédios públicos, sanitá-
rios adaptados, obrigatoriedade de 
equipamentos especiais nos veículos 
de transporte público, entre outras 
propostas.

O referido diploma legal, estabele-
ce um prazo máximo de 2 (dois) anos 
para executar as ações propostas nos 
incisos I e II do artigo 14. Estamos em 
agosto, portanto, passaram-se quase 5 
(cinco) meses do prazo e não há sinais 
de que a lei será cumprida.

É preciso maior compromis-

so do Prefeito com a população 
Jaboticabalense, uma vez que esta é 
uma proposta de sua autoria.

Esperamos que, em breve, pos-
samos verificar que os direitos das 
pessoas com deficiência serão respei-
tados em Jaboticabal, bem como ver 
as mudanças propostas pelo Prefeito 
implantadas em nosso Município. 
Siga no twitter: @MuriloGaspardo ou 
acesse www.murilogaspardo.com.br.

Fonte: Assessoria de Gabinete

Os interessados devem fazer as 
inscrições até o dia 12 de agosto, às 15 
horas, exclusivamente, pela internet, 
no endereço www.institutosoler.com.
br

As inscrições poderão ser realiza-
das até sexta-feira, dia 12 de agosto, às 
15 horas, horário de encerramento do 
atendimento ao público, nas agências 
bancárias de Monte Alto.

O presidente da Câmara Municipal 
Layrton Infante, disse que a prorroga-
ção ocorreu porque muitos munícipes 

prorrogado concurso da Câmara de 
monte alto

ainda não haviam recebido o paga-
mento do mês, por isso, não tinham 
condições financeiras de fazerem as 
inscrições.  

Até o dia 8 de agosto, foram feitas 
920 inscrições para o concurso pú-
blico, porém, apenas 482 candidatos 
efetuaram o pagamento da taxa de 
inscrição.

O Concurso Público tem o seguin-
te quadro de cargos a ser preenchido: 
Contador 1 Vaga; Auxiliar Técnico 
Legislativo 2 Vagas; Auxiliar de 

Serviços Legislativos 1 Vaga; Auxiliar 
de Serviços Legislativos (Atividades 
de Vigilância) 2 vagas e Motorista 1 
Vaga.

As provas serão realizadas no dia 
28 de agosto, nas escolas do municí-
pio, em horário a ser definido. 

O edital completo está publica-
do no quadro de avisos da Câmara 
Municipal e nos seguintes endereços 
eletrônicos: 

www.institutosoler.com.br e 
www.camaramontealto.sp.gov.br.
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Tomou posse na noite 
de 04 de agosto de 2011, a 
nova diretoria da UNESP 
(Universidade Estadual 
Paulista – Campus de 
Jaboticabal), encabeçada pela 
Professora Doutora Maria 
Cristina Thomaz, primeira 
mulher a dirigir a instituição 
de ensino em 40 anos de exis-
tência.

Cristina que já era vice-
-diretora no mandato do 
Professor Doutor Raul da 
Silva Girio, foi eleita em 
eleição direta em 09 de junho 
de 2011, juntamente com o 
seu vice Professor Doutor 
Marcílio Vieira Martins Filho.

primeira mulher na direção da Unesp Baccarin será 
superintendente do inCra

Marcilio e Cristina

E/D - Os vereadores do PMDB de 
Jaboticabal Nereu, Aloísio e Baccarin

Professores e público

Patricia Baccarim

E/D - Wilsinho Locutor, Gouvêa, Murilo Gaspardo e Claudio Almeida 

E/D - Prefeito Hori, Prof. Durigan, Prof. Raul e Wilsinho Locutor

Professores e público

E/D - Prof. Raul, Don Fernando e Prof. Durigan

O professor José 
Giácomo Baccarin, ex-
-prefeito de Jaboticabal, será 
o novo superintendente do 
INCRA (Institudo Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária) no Estado de São 
Paulo. 

Sem dúvida, Baccarin 
fará um grande trabalho 
a frente do Órgão. Porém, 
enfrentará sérios problemas 
pela própria deficiencia da 
Reforma Agrária, não só no 
Estado, mas no Brasil. 

O evento aconteceu no 
Centro de Convenções “Prof. 
Dr. Ivaldo Melito”, com início 
as 19:00 horas, e foi bastante 
concorrido. Além da presen-
ça do Professor Doutor Julio 
Cezar Durigan, Vice-Reitor 
no exercício da Reitoria da 
Universidade, a quase totali-
dade de professores, e tantas 
outras autoridades, dentre 
elas o prefeito José Carlos 
Hori e o presidente da Câmara 
Wilsinho Locutor. 

Parabéns Cristina e toda 
sua equipe. Muita sorte, saúde 
e paz na sua nova tarefa, que 
com as graças de Deus será de 
muito êxito. Temos certeza!

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

Foto: Rogério Constantino

A senhora Maria das Dores, mo-
radora em Jaboticabal, sofreu uma 
parada respiratória após uma inala-
ção no CIAF I (Centro Integrado de 
Atendimento a Família), na manhã 
de 09/08/2011. 

Apesar das dificuldades por não 
existir um carrinho e outros equipa-
mentos de emergência na Unidade, 

médicos improvisam e 
salvam paciente

os médicos Nereu Rodolfo Krieger 
da Costa, Luiz Alberto e enfermei-
ros, conseguiram reverter o quadro 
desesperador da paciente. 

Após a recuperação espontânea, 
Maria das Dores foi encaminhada ao 
Pronto Atendimento em transporte 
providenciado por esses profissio-
nais. 
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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. 

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

aniversarianTes

roBerTo marTins / aGosTo peo / jUlHo marCela l. G. pereira / aGosTo

layrTon inFanTe ladeado pela esposa e FilHos / jUlHo

niCe paraBÉns pelo seU 
aniversário em 1º de aGosTo, 

marido FilHos e amiGos

ao CaBo pm 
josÉ edivaldo, 
esposa e FilHo.

Homenagem saUdades

Faleceu no dia 04/08/2011, 
Owilson Carnio, aos 77 anos de 
idade. Saudades dos familiares e 
amigos.


