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Solenidade de Valorização do Policial Militar
Foi realizada na sede do 43º batalhão de Polícia Militar do Estado de
São Paulo em Sertãozinho em 30 de
Agosto de 2011.
No evento foram homenageados
os policiais de jaboticabal:

1º Colocados do Torneio Tático:
Sd Pedro e Sd Trindade
Ocorrência Destaque: Sgt Vianna,
Sd Bonatti e Sd Marcio Luis Ulian
E, os precurssores da Força
Tática, deste município.
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Meu fígado não está totalmente comprometido
ENTREVISTA / SÓCRATES
publicada na “Folha Esporte” de 27 de agosto de 2011.

Internado após hemorragia,
ex-jogador diz que quase nasceu
de novo, afirma que vai parar de
beber e enaltece o Regime Cubano
Juca Kfouri - Colunista da Folha
No final da tarde de anteontem, o
Doutor Sócrates estava feliz. E empregado.
E em meio à entrevista exclusiva à
Folha, foi interrompido pelo doutor
Cláudio Lottenberg, presidente do
Hospital Israelita Albert Einstein, que
entrou em seu quarto, com o enteado
Sérgio, em busca de dois autógrafos
em camisas do Corinthians.
O detalhe é que Lottenberg é
são-paulino roxo e foi obrigado por
Sócrates, 57, a segurar as camisas
alvinegras enquanto ele as autografava para o enteado corintiano.
“O que eu não faço por você?”, disse
o presidente do hospital, que não só
salvou a vida de Sócrates, graças à
competência e ao esforço do cirurgião
Breno Boueri, como o convidou para
fazer parte de sua equipe, que trata
exatamente de transplantes de fígado,
comandada pelo doutor Ben-Hur
Ferraz Neto.
Convite prontamente aceito.
Sócrates, internado após uma he-

morragia digestiva, tinha recebido
uma ligação do ex-presidente Lula
e permanecia na companhia permanente de sua mulher, cujo nome
tatuou discretamente no pulso esquerdo, a jornalista Kátia Bagnarelli,
que, na madrugada de sexta retrasada, foi preparada para o pior.
Folha - Foi o maior susto da sua vida?
Sócrates - Não... O que é susto? Ah,
boa pergunta.
Você teve medo de morrer?
Eu cheguei perto, mas passei por
situações talvez mais próximas.
Esse caso específico foi meio que
surpreendente, porque fazia três
meses que eu não consumia álcool.
Em Cuba [onde esteve recentemente] você não consumiu?
Consumi. Mas tem uma característica muito interessante nessa história. O meu fígado tem alguns problemas, mas ele funciona bem. Boa parte
dele funciona bem.
Só que ele chegou num ponto de
absoluta incompatibilidade [risos]
com o álcool.
Você sempre soube o que estava
acontecendo, não?
Isso não dá para quantificar,
não é assim. Eu cheguei num ponto que tive de parar para cuidar
disso e descobri uma coisa maravilhosa: eu não tenho abstinência, não sinto falta, falta química.
Antes da coisa química, fale da psicológica, você que sempre foi adepto
do viver cada momento, viver sempre apaixonado. Dá para mudar?

Tipo raro de câncer
Estou acompanhando a notícia
de que ator Reynaldo Gianecchini
está com Linfoma Não Hodgkin. É a
mesma doença que levou meu irmão
Marcos Alves da Paixão há cerca de
dois meses, aos 45 anos. Desde seu
falecimento já pensava em formar
um ‘esquadrão do bem’ para divulgar
a doença, desconhecida pela maioria
das pessoas.
É um tipo de câncer curável,
desde que seja tratado a tempo. No
caso do meu irmão foi classificado
como “Agressivo”, ou seja, em situação
adiantada. Durante quase dois anos
ele se tratou, fazendo quimioterapia
e dezenas (ou centenas) de exames,
se avaliarmos que de sangue foram
muitos. Entradas e saídas do hospital
fizeram parte da sua rotina. Também
fez transplante de médula, mas, infelizmente, não teve o resultado esperado. Ele foi lutador até seus últimos
momentos. Poucas pessoas conhecem, sabem do tratamento e dos primeiros sintomas. Não tenho certeza,
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mas parece que o dele (Agressivo)
atinge 1 a cada 200 mil pessoas.
Na busca por mais informações
na internet, achei a Abrale (http://
www.abrale.org.br) - Associação
Brasileira de Linfoma e Leucemia - e
um senhor que está curado, mas ainda
depende de acompanhamento. Outro
dado que acho super importante é
que Piracicaba tem equipe médica
(oncologista) especializada. 100%
do tratamento ele fez no Hospital
dos Fornecedores de Cana (FHC).
Os remédios são super caros. Alguns
estão disponíveis pelo SUS, mas é
preciso orientação para que as pessoas possam tenham acesso. Se houver
interesse, o médico está disponível
para entrevistas, mas precisa de agendamento. Também estou à disposição.
Magali Paixão – Jornalista (19)
9183-0181- Piracicaba – SP
Reynaldo Gianecchini deixou o
Hospital Sírio-Libanês em 26/08, após
30 dias internado, mas continuará
com o tratamento com quimioterapia.

Não acho que tenha de mudar,
não. Na verdade, eu vou tirar o álcool.
Eu já tinha tirado, a minha concepção de vida já tinha mudado. E, em
primeiro lugar vou trabalhar como
médico, aquela coisa que eu brinquei, que eu estava no hospital para
arrumar emprego, eu já arrumei. Vou
trabalhar na equipe de transplante
aqui. Já comecei a estudar, vou trabalhar com hepato, principalmente
na parte política, da divulgação,
da informação, da conscientização
sobre a importância dessa questão.
Por que você não fez anúncio de cerveja?
Para falar a verdade, de cerveja porque nunca fui convidado. Mas de cigarro eu não faria.
Faria de cerveja?
Em certa época, faria.
E hoje?
Hoje não. Aí é que tá. Tudo depende muito da época.
Hoje, ao contrário, eu quero muito
que as pessoas tenham consciência do
que ocorre, do que pode ocorrer com
elas, do quanto é importante a qualidade de vida.
E que saibam que o Brasil tem
uma legislação para essa coisa de
transplante de fígado de primeiríssima qualidade.
O que mostra que, se podemos fazer
isso nesta área, podemos fazer em todas as outras e mandar embora do país
quem não queremos que fique aqui.
Por falar nisso, em toda essa impressionante onda de carinho que

cercou você nesses dias, há também
quem diga que de democrata você
não tem nada porque deu o nome
de Fidel a seu caçula. É mais uma de
suas contradições?
De fato, estou tirando muita coisa
de positivo neste meu quase nascer de
novo.
Quanto ao Fidel Castro, símbolo
da Revolução Cubana, como Che
Guevara, as pessoas estão mal informadas. No nosso país se conhece
muito pouco o que acontece fora daqui e mesmo aqui dentro.
A estrutura política cubana é extremamente democrática. Eu queria
que meu filho nascesse lá, eu queria
ser um cubano. Nós estivemos lá agora, nós fomos passear! Peguei minha
mulher e fui lá, passear, curtir lampejos de humanidade.
Um povo como aquele, numa
ilhota, que há mais de 60 anos briga
contra um império, só pode ser muito
forte, e ditadura alguma faz um povo
tão forte.
Ditadura não é tempo de serviço,
necessariamente é qualidade de serviço. Em Cuba, o povo participa de
tudo, em cada quarteirão. E aqui? Pra
quem você reclama? Você vota e não
tem pra quem reclamar.
E nesse embalo lá, você deu uma
vacilada e bebeu? Cerveja, vinho,
rum, o quê?
Nada, tava um calor danado.
Umas cervejinhas...
Pouco?
Muito
pouco,
comparativamente com o que eu bebia.
Mas desencadeou essa crise?

Não, já estava sensível, ia acontecer de
qualquer forma.
Foi a segunda hemorragia?
Séria, foi.
Você parou de fumar na Copa de
1982 por um mês. Você precisará de
auxílio agora para se livrar do álcool?
Não vou precisar. Teoricamente, o
que acontecerá comigo é o seguinte:
vou parar de beber, meu fígado vai
melhorar pra caramba e eu não vou
precisar mexer em nada. Meu fígado
não está completamente comprometido.
Você vai fazer transplante?
Acho que não vou fazer, acho que não
vou precisar.
Por que você quer viver?
Quero mudar meu país, quero mudar
meu povo, sempre. Eu acho que a vida
é a coisa mais importante que nós temos. Por que eu vou jogar fora?
Sabia que era tão querido?
Eu desconfiava [diz com olhar
maroto]. Eu sempre me senti, sei lá
por que, meio representante popular,
por defender causas comuns a mais
gente. Acho que é por isso.
Dizem que todo mundo gostaria
de ler seu próprio obituário. Você
imagina que em diversos jornais o
seu foi escrito? Gostaria de lê-lo?
Eu não. O que vão escrever depois que eu morrer não vale nada. O
que vale é enquanto eu estiver vivo.
Depois que eu morrer, morri, ué.
Prezado Jornalista.

Legislativo
Bairros em
jaboticabalense abre
Foco
suas portas para o bem
No sábado, 20/08, a Câmara
Municipal de Jaboticabal cedeu espaço em suas dependências para que
pessoas praticassem um grande ato de
solidariedade – doação de sangue.
O comparecimento foi maciço,
numa demonstração que apesar dos
pesares, ainda existem humanos preocupados com humanos.
Presidência
Na sala da presidência Wilsinho
Locutor prestava atendimento a outros munícipes em “fale com o presidente”, que acontece uma vez por
mês. Essa idéia tem dado resultados
profícuos.
Para Maiores informações acesse
o site www.camarajaboticabal.sp.gov.
br ou ligue (16) 3209-9744.
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Wilsinho Locutor recebe Paulo
Pureza em Fale com o Presidente

Moradores dos Bairros Nova
Aparecida e Recreio dos Bandeirantes
se reuniram na noite de segunda-feira, 22/08, na sede do Clube Jabuka,
para discutir os problemas que afligem esses bairros. Vários assuntos
foram debatidos, mas o principal foi
um velho conhecido - à perturbação
do sossego envolvendo as repúblicas.
Uma nova reunião será marcada
para eleger os novos dirigentes da
Associação dos Amigos dos Bairros
Jardim Nova Aparecida e Recreio dos
Bandeirantes, que atualmente é presidida por João Carlos Bianco.

Doadores de Sangue no salão da Câmara
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Que a sorte prevaleça
na Festa do Quitute!
Os tristes exemplos de Luzitânia,
infelizmente não sensibilizam os
organizadores da Festa do Quitute,
que durante uma semana do mês de
julho, recebe milhares de pessoas do
Estado de São Paulo e de outros para
as comemorações do aniversário de
Jaboticabal.
Neste ano, aconteceu a 29ª festa, e
segundo dados da Prefeitura cerca de
100 mil pessoas estiveram na Estação
de Eventos “Cora Coralina”, entre os
dias 11 a 17, com destaque para o dia
16, data do aniversário do município.
Como o próprio nome diz, a festa do
quitute é repleta de comidas típicas
que foram comercializadas por 38
entidades filantrópicas para angariar
fundos, sem contar com as dezenas de
shows diurnos e noturnos que foram
realizados.
Insegurança
A maioria dos freqüentadores dessa belíssima festa (comprida de mais
para grande parte dos moradores de
Jaboticabal), não sabe, especialmente
os de fora, que essas entidades filantrópicas, preparam seus quitutes no
local, portanto, se utilizam de dezenas
de botijões de gás, e há informações

que o Corpo de Bombeiros se nega
a fornecer alvará, por se tratar de espaço inadequado para realização do
evento, além do mais, as decorações
são de pano e outros materiais de fácil
propagação de fogo.
Outro ponto perigoso, e que já
foi alvo de matérias deste periódico,
e que entra ano e sai ano e continua
absolutamente sem quaisquer alterações são os brinquedos. Brinquedos
estes, como roda gigante e outros de
alta periculosidade são calçados com
toco de madeira.
Quem assistiu ao programa fantástico” da rede Globo de domingo,
14/08, pôde comprovar que esses
“brinquedos” são assassinos literalmente, apesar dos parques serem
fiscalizados por especialistas em segurança, e mesmo assim os acidentes
acontecem. Mas aqui em Jaboticabal,
não há essa preocupação, porque a
sorte prevalece, e torcemos para que
continue. No entanto, não podemos
nos esquecer que se a urucubaca der
o ar da graça, não venham dizer que
foi fatalidade!
A solução, seria instalar esse
“Parque de Diversões” em terreno
apropriado que não contenha nenhum tipo de declivel.
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Filhas de dono de jornal “tomam”
vaga em creche de crianças mais
necessitadas!
As filhas gêmeas de Rogério
Rombola Nicola, diretor e dono do
semanário de Jaboticabal “Tribuna
Região”, apesar da empresa, ser registrada em nome da sua mãe Therezinha
Benedicta Rombola Nicola, estão na
creche “Manoel Gonçalves” no bairro Ponte Seca, uma das creches mais
requisitadas pelas mães. Até aí, nada
de anormal, não fosse Rogério morar
no bairro São Judas, um dos mais
chiques da cidade, enquanto cerca de
90 crianças com idades de 6 meses a 3
anos, aguardam na fila para serem admitidas na creche, segundo a coordenadora das creches Dercy Polachini.

Além do mais, as filhas do jornalista
têm que atravessar toda cidade para
freqüentar a “Manoel Gonçalves”,
mas poderiam “estudar” na creche
da COHAB II, próxima ao bairro São
Judas.
Direito
Segundo a Constituição Federal
no seu artigo 5º - todos são iguais
perante a lei. No entanto, alguns são
mais iguais que outros, especialmente
quando se aproveitam desse fracassado artigo. Ou seja, o dono do jornal
poderia manter suas filhas em uma
creche particular, já que sua condição

O vereador de Pitangueiras, Tiago
Bento de 26 anos (PSB), primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara,
e o pintor de paredes Everton Barbosa,
continuam presos na cadeia pública
de Jaboticabal, acusados de sequestrar
o filho de um empresário de Barrinha.
Tiago trabalhou por oito anos como
locutor na empresa do pai da vítima

Tempo reduzido

Foto de Julho 2011

Secretário
A primeira informação dava conta, que o secretário da educação, cultura, esporte e lazer Cláudio Almeida
havia interferido para que as filhas de
Rogério fossem assistidas na creche
“Manoel Gonçalves”. Nossa reportagem contatou Almeida por telefone e
também pessoalmente, e ele garantiu
que não teve qualquer participação.
E afirmou: “As meninas estavam inscritas na lista de espera, acerca de 6
meses, e quando chegou à vez delas
foram atendidas”.

Vereador de Pitangueiras e pintor
continuam presos acusados de
sequestro

E/D - O vereador e seu comparsa

Foto de Julho 2010

financeira permite.

Um acordo entre o presidente da
Câmara Municipal de Jaboticabal
Wilsinho Locutor e promotora Ethel
Cipelle, reduziu o tempo do programa
“vereador em ação” que é levado ao ar
de segunda à sexta-feira, na rádio 101
FM, isto é, voltou para os 10 minutos
anteriores.
Entenda o caso
Esse programa sempre teve duração de 10 minutos, ou seja, das 11:50
as 12:00 horas, e custa para os cofres
públicos mais de R$ 4 mil por mês.
Segundo Wilsinho, alguns vereadores
estavam reclamando que o tempo era
curto, e por essa razão foi aumentado
mais 5 minutos, e o custo passou para
aproximandamente R$ 6 mil.
Na edição 124, sob o titulo
“Nossos ouvidos não são pinicos”,
acesse www.jfonte.com.br/edicoesanteriores.htm - chamamos a atenção
para o abuso de alguns vereadores

que levavam secretários de governo e
outros, para despejarem veneno sobre
parlamentares e até pessoas do povo,
como foi o caso do Dr. Edu Fenerich,
que esculachou o vereador Emerson
Camargo (PSB).
Por outro lado, o presidente baixou uma norma proibindo essa prática. “O programa é do vereador, e só
ele pode falar, não poderá permitir
que qualquer outra pessoa se utilize
dos microfones no seu horário”, disse
Wilsinho.

Foto ilustração: Vereador Gouvêa - Site 101FM

que tem a mesma idade de Tiago.
Os acusados foram presos pela
policia de Pitangueiras na sexta-feira,
29, e responsáveis por manter o jovem em cativeiro, por sete horas, em
uma casa pertencente ao pai de Tiago
Bento.
A dupla responderá por crime de
extorsão mediante seqüestro.

Jaboticabal
inaugurará
casa em
Barretos
Na sexta-feira, 02/09/2011, será
inaugurada a reforma da casa adquirida pela Prefeitura de Jaboticabal,
com dinheiro devolvido pela Câmara,
a casa de apoio para familiares de
pessoas que precisam de tratamento
no Hospital do Câncer de Barretos –
Fundação Pio XII.
Uma iniciativa merecedora de
aplausos. Lembrando porém, que a
casa pertence aos jaboticabalenses,
até porque foi comprada com dinheiro dos seus impostos.
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Estrutura Metálica
desaba e fere garoto
em Luzitânia

Operário observa o estrago

Na sexta-feira, 12/08/10, a cobertura metálica que estava sendo montada para cobrir uma quadra de esporte
em Luzitânia – distrito de Jaboticabal
desabou por volta das 17 horas, e feriu
gravemente o garoto Willian Cheneri
Scatolim, 11, que brincava de bicicleta
sob a estrutura.
Segundo o presidente da
Associação de Moradores de Luzitânia

Mário Sergio Belino,
o local não estava
isolado, e costumeiramente as crianças
circulavam por baixo
da estrutura enquanto operários trabalhavam na montagem.
Willian levou dez
pontos na cabeça,
teve o nariz e o braço
direito quebrados e
um profundo corte
na coxa esquerda,
além de dois operários que também se
feriram. Foi registrado Boletim de Ocorrência, e a perícia
vai apurar as causas do acidente.
Lilian Márcia Abibi, moradora em
frente ao local do acidente, disse que
um guindaste bateu em um dos lados
da estrutura e tudo veio ao chão como
se fosse um dominó. Lilian viu que
havia crianças brincando por perto e
pediu socorro.

Normas para novos
loteamentos sob discussão

Grupo discute normas

Por iniciativa do Vereador Dr.
Nereu (PMDB), estiveram reunidos
na Câmara Municipal de Jaboticabal,

nos dias 08 e 22 de agosto, visando discutir normas a serem implantadas para
aprovação de futuros loteamentos.
Representantes de vários segmentos ligados ao tema, como Secretaria
de Meio Ambiente, Secretaria
de
Planejamento,
COMDEMA
(Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente), Polícia Ambiental,
Associação
de
Engenheiros,
Loteadores, Imprensa e Vereadores.
Nova reunião, para finalizar os
trabalhos já iniciados está marcada
para o próximo dia 12 de setembro.
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Família de um dos mortos na
queda da torre de Luzitânia deverá
receber R$ 300 mil de indenização
Foto Jornal Tribuna
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O juiz João Vieira de Moraes, da
2ª Vara Trabalhista da Comarca de
Jaboticabal, condenou solidariamente
através do processo nº 0452/2009-9,
a Prefeitura e a Empresa Serralheria
Briza, em R$ 300 mil de indenização
para a família de Danilo Aparecido
Pereira, morto na queda da torre de
telecomunicação que estava sendo
instalada no interior do cemitério
no Distrito de Luzitânia. Elas podem
recorrer.
A Empresa A2 Projetos e
Construções Ltda., ganhadora da licitação, e que terceirizou o serviço para
serralheria Briza, foi absolvida, sob
alegação que a torre deveria ser instalada no Distrito de Córrego Rico. No
caso dos outros 2 mortos no acidente
não conseguimos obter informações,
até o momento.
Entenda o caso
Na quinta-feira, 29/01/09, por volta das 15 horas, uma torre de telecomunicação de 42 metros de altura que

estava sendo montada no interior do
cemitério no Distrito de Luzitânia em
Jaboticabal se partiu quando atingiu
25 metros.
Os operários, Danilo Aparecido
Pereira, 18, e Flávio Fernando da
Silva, 33, tiveram mortes instantâneas. Marcelo Aníbal Becaro Galvani,
31, foi levado em estado gravíssimo
para o HC de Ribeirão Preto, mas não
resistiu aos ferimentos e morreu no
dia 08/03. Seu enterro ocorreu na tarde de 09/03, no cemitério municipal
de Jaboticabal.
O laudo
O laudo 0229/09, da perícia técnica
assinado pelo perito Gilberto Araújo
do IC (Instituto de Criminalística
de Jaboticabal), no item “e” informa:
“Verificou-se a existência de uma
estrutura metálica formada por andaimes usualmente utilizados em
construção civil circundando a estrutura metálica principal de suporte da
antena, conjunto esse fragmentado
acerca de 12 metros de altura”.
No item 3 das considerações
afirma o perito: “Cumpre, portanto,
aqui caracterizar o uso inadequado
da estrutura de apoio para execução
do serviço, andaimes que no máximo
podem servir para uma altura de 4 a 5
metros, quando livres e sem estrutura
de apoio auxiliar, por exemplo, uma
estrutura de concreto, sendo usados
a uma altura de 25 metros; o auxilio
de cabos de aço para travar e garantir

seu equilíbrio são ineficientes em face
dessa altura; uso de cintos de segurança aqui são também inócuos pelas
razões acima citadas”.
O item 5 aponta o seguinte: “O
enquadramento em “ato inseguro” ou
“condição insegura” fica vinculado
às condições de contratação e fiscalização da obra e demais provas testemunhais que porventura possam ser
arroladas”.
Acesse o site www.jfonte.com.br/
edicoesanteriores.htm e leia a matéria
completa sobre a queda da torre na
edição 78.
Urucubaca ou Irresponsabilidade
Seria urucubaca (falta de sorte) ou
irresponsabilidade? Esses acidentes
em Luzitânia?
O secretário municipal de educação, cultura, esporte e lazer Cláudio
Almeida, cujas obras estão ligadas
diretamente a sua pasta, disse a nossa
reportagem que foi irresponsabilidade das empresas contratadas para
execução dos serviços.
O secretário está correto na sua
afirmação. Já que no primeiro caso,
o laudo da perícia comprova o total
descaso dos responsáveis pela obra
com a vida humana.
E, no segundo, não foi diferente,
quando deixaram de isolar o local e
permitiam a presença de crianças no
interior da construção, falhas inexplicáveis. Porém, a fiscalização da
Prefeitura foi omissa.

Lions realizou a Feira da Sobremesa
Foi realizada a Feira da Sobremesa
Lions Clube de Jaboticabal, dia
13/8/2011, na Praça 9 de Julho -

Centro. O Evento aconteceu das 8:00h
as 13:00hs.
As sobremesas foram todas con-

feccionadas pelas Domadoras, a fim
de arrecadar fundos para doações as
Entidades de Jaboticabal.

Panfleto apócrifo
circula pelos quatro
cantos de Jaboticabal
Um panfleto apócrifo (sem assinatura), denominado CHORE, se o
leitor cobrir a letra “C” aparece à palavra “HORE” em referência ao prefeito
Hori, está circulando pela cidade,
e conta com o “apoio: Autoridades
Constituídas”.
Seus dizeres em grande parte não
são novidades, até porque, tem sido
a tônica do Jornal Fonte. Porém com
uma grande diferença, não falamos
nada as escondidas, tudo que falamos
é baseado em fatos comprovados.
Portanto, repudiamos esse tipo de
“documento”, que inclusive, é contra a
lei. Já que não consta o nome do autor
ou autores.
No entanto, pessoas da sociedade
começam a demonstrar suas insatisfações mesmo que camufladas.
Veja ao lado o panfleto.

Agosto - Mês do advogado
A OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) 6ª subseção de Jaboticabal,
sob o comando do presidente
Alessandro Alamar, comemorou o
mês do advogado com palestras, dentre elas sobre o tema “O Novo Código
de Processo Civil”, “Terapia do Riso”
e abertrua do “1º Fórum de Debates
dos Advogados” alem de tantas outras.
Também houve confraternizações.
PARABÉNS ADVOGADOS pela
contribuição para uma sociedade
mais justa!

O advogado e cantor Raul Faleiros Neto

Mulheres e advogadas juntas na alegria,
mas também na luta por justiça
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Ficha suja não entra
Conforme já noticiamos na edição
125 – sob o título “Ficha suja não
assumirá cargos públicos”, foi aprovado em definitivo e por unanimidade
o Projeto de Emenda Constitucional
09/2010, de autoria dos Vereadores
Murilo Gaspardo (PV), Émerson
Rodrigo Camargo (PSB), José
Augusto Fagundes Gouvêa (PTB),
Mauro Henrique Cenço (PPS) e
Wilson Aparecido dos Santos (DEM),
de iniciativa e propositura do primeiro, que impede a nomeação para cargos públicos de pessoas inelegíveis
nos termos da “Lei Ficha Limpa” e de
acordo com a legislação federal).
O Projeto foi apresentado em
14/12/2010, discutido em primeira
votação em 1º/08/2011, e em segunda
e definitiva discussão e votação em
15/08/2011.
Inicialmente, o Projeto vedava a
nomeação de pessoas enquadradas
na “Lei Ficha Limpa” apenas para
o Executivo (Prefeitura), mas após

sugestão inclusive, deste munícipe
(João Teixeira de Lima), houve a
inclusão do Legislativo (Câmara
Municipal).
Como ficou
Art. 78 -...“§1º - É vedada a nomeação de autoridades que se enquadram nas condições de inelegibilidade
nos termos da legislação federal para
os cargos de Secretário Municipal,
Presidente de Autarquia, Empresa
Pública ou Fundação Pública, e todo
aquele que seja nomeado para cargos
ou funções declarados em Lei de livre
nomeação e exoneração dos quadros
dos Poderes Legislativo e Executivo”.
§2º - “O disposto no parágrafo
anterior também se aplica aqueles
que forem condenados em decisão
definitiva, por agências reguladoras
e outros órgãos públicos de controle
pela prática de atos de improbidade
administrativa”.
O parágrafo segundo não envol-

veria diretamente a atual chefe de gabinete da secretaria da saúde Tatiana
Parreira Lemos Pellegrini?
Já que o Juiz Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, Fernando
Cerqueira Chagas decretou a indisponibilidade (bloqueio) dos seus bens
e de outros ex-diretores do Hospital
São Marcos.
Leia a matéria completa no site
www.jfonte.com.br/edicoesanteriores.htm (edição 116), sob o titulo
Bens de ex-diretores do Hospital São
Marcos estão indisponíveis
Exposição de motivos
A propositura se justifica pelo fato
de o postulante ou indicado ao cargo
de Secretário Municipal, Presidente
de Autarquia, Empresa Pública ou
Fundação Pública, e todo aquele
que seja nomeado por indicação do
Prefeito Municipal para cargos ou
funções declarados em Lei de livre

nomeação e exoneração deve atender
aos princípios constitucionais basilares do nosso ordenamento jurídico e
aos valores democráticos.
Ao não preencher as condições
de elegibilidade esse indicado não
deve assumir o cargo, pois, tem
contra si, alguma decisão condenatória das previstas nos termos da Lei
Complementar Federal n° 135, a qual
é regida pelo principio da moralidade
e da probidade administrativa na função pública.
A presente Emenda Constitucional
visa impedir que pessoas que se
enquadrem nas condições de inelegibilidade previstas na Legislação
Federal ocupem cargos ocupar cargos
públicos, mesmo que temporariamente. Ora, se o Prefeito deve ter a “ficha
limpa”, assim também deve ocorrer
com seus Secretários e todos os ocupantes de cargos de sua confiança,
bem como com os assessores dos
Vereadores.

A proposta vai de encontro aos
anseios do legislador federal, e em
consonância com essas normas, tem
por finalidade exprimir essa vontade
impedindo que essas pessoas ocupem
cargos públicos enquanto perdurar os
efeitos da condição de inelegibilidade
presente, assim moralizando os cargos públicos a fim de que tenhamos
uma sociedade com Governantes com
postura ética, conduta ilibada e idoneidade moral no exercício da função
pública, assim como deseja o povo
que deu a iniciativa popular da Ficha
Limpa.
Lei é para ser cumprida!
Existe uma cultura neste país, que
leis são feitas e não são cumpridas,
uma verdade infelizmente.
Este avanço é preciso ser mantido,
mas para isso tem que ser fiscalizado,
especialmente pelos legisladores,
Ministério Público, imprensa e população.

Aprovada Lei que institui “Programa de Metas” para o
Poder Executivo
Durante as campanhas políticas o
que mais escutamos são promessas,
cuja maioria é esquecida no transcorrer das administrações, seja nas esferas municipais, estaduais e federal.
Um Artigo acrescentado na Lei
Orgânica do Município de autoria dos
vereadores Murilo Gaspardo (PV),
Aloísio Tito Rosa PMDB), Émerson
Rodrigo Camargo PSB), e Wilson
Aparecido dos Santos (DEM), com a
iniciativa da propositura do primeiro,
promete acabar com a farra das promessas.
Porém, se não houver acompanhamento dos legisladores, Ministério
Público, imprensa e população, será
mais uma Lei ineficaz.
Leia e guarde a íntegra desta Lei,
para que possamos cobrar dos nossos
futuros governantes, mas não esquecermos de cumprirmos nosso papel.
Artigo 1º. Fica acrescentado ao

art. 73 da Lei Orgânica do Município
de Jaboticabal o artigo 73–A com a
seguinte redação:
“Artigo 73–A - O Prefeito, eleito
ou reeleito, apresentará o Programa
de Metas de sua gestão, até noventa
dias após sua posse, que conterá as
prioridades, as ações estratégicas,
os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da
Administração Pública Municipal,
observando, no mínimo, as diretrizes
de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas
e as demais normas da lei do Plano
Diretor de Desenvolvimento.
§1º – O Programa de Metas será
amplamente divulgado, por meio
eletrônico, pela mídia impressa,
radiofônica e publicado jornal que
realiza a publicação dos atos oficiais
do Município, até sete dias após o
término do prazo a que se refere o

“caput” deste artigo.
§ 2º – O Poder Executivo
promoverá, dentro de trinta dias após
o término do prazo a que se refere
este artigo, o debate público sobre o
Programa de Metas mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais, inclusive nos bairros e distritos.
§3º – O Poder Executivo divulgará
semestralmente os indicadores de
desempenho relativos à execução dos
diversos itens do Programa de Metas.
§ 4º – O Prefeito poderá proceder alterações programáticas no
Programa de Metas sempre em conformidade com a lei do Plano Diretor
de Desenvolvimento, justificando-as
por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação
previstos neste artigo.
§ 5º – Os indicadores de
desempenho
serão
elaborados
e fixados conforme os seguintes

critérios:
I – promoção do desenvolvimento
ambiental, social e economicamente
sustentável;
II – inclusão social, com redução
das desigualdades regionais e sociais;
III – atendimento das funções
sociais da cidade com melhoria da
qualidade de vida urbana;
IV – promoção do cumprimento
da função social da propriedade;
V – promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais
de toda pessoa humana;
VI – promoção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas;
VII – universalização do atendimento dos serviços públicos
municipais com observância das
condições de: regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no
atendimento ao cidadão, segurança,

atualidade com as melhores técnicas,
métodos, processos e equipamentos; e
modicidade das tarifas e preços públicos que considerem diferentemente as
condições econômicas da população.
§ 6º – Ao final de cada ano, o
Prefeito divulgará o relatório da execução do Programa de Metas, o qual
será disponibilizado integralmente
pelos meios de comunicação previstos neste artigo.”
Art. 2º - Fica acrescentado ao art.
155 da Lei Orgânica Municipal do
Município de Jaboticabal o § 7º com
a seguinte redação:
“§ 7º – As leis orçamentárias a que
se refere este artigo deverão incorporar
as prioridades e ações estratégicas do
Programa de Metas e da lei do Plano
Diretor de Desenvolvimento.”
Art. 3º - Esta emenda constitucional municipal entrará em vigor em 1°
de Janeiro de 2013.

Trabalhadores da Empresa ARCA reclamam de asfalto

Vereador Dr. Nereu, ao lado do asfalto
recém recapeado na Rua Rui Barbosa

A redação do Jornal Fonte recebeu dezenas de telefonemas de
funcionários da Arca Indústria e
Comércio de Retentores Ltda.,
situada na Rua Caetano Boarini,
71 – Jardim Palmeiras (próximo ao
Bairro Residencial) – Jaboticabal, que
estão inconformados com as péssimas
condições do asfalto que circunda a

indústria que congrega cerca de 300
funcionários. Lembrando que naquela
localização existem outras empresas.
No domingo, 21/08, nossa reportagem compareceu ao local e
constatou, que os asfalto na está em
péssimas condições, ele simplesmente
não existe.
Mas o principal problema, é que
com a deterioração asfáltica, que vem
ocorrendo há anos, só sobraram os
pedregulhos, que são jogados de um
lado para o outro, provocando arranhões e amassamento nas latarias dos
veículos.
“Passar de moto aqui é pedir para
cair e se machucar, os carros só podem passar um de cada vez para evitar danos”, disse um funcionário que
pediu para na ser identificado.
Outro lado
José Menito Júnior, diretor da

secretaria de obras informou que
ainda no mês de setembro aquela
área recapeada. Na verdade, deve ser
asfaltada, porque como dissemos do
asfalto só sobraram os pedregulhos.
Recapeamento
Nos últimos meses a administração Hori, tem recapeado com
qualidade diversas ruas e avenidas da
cidade, como recentemente aconteceu
com a principal rua do comércio, a
Rui Barbosa, que, aliás, foi objeto de
uma indicação do vereador Dr. Nereu
(PMDB), que também motivou um
abaixo-assinado dos comerciantes.
O prefeito atendeu pedidos de outros vereadores para recapeamentos
de ruas, dentre eles o presidente da
Câmara Wilsinho Locutor.
Veja a triste realidade nas fotos ao
lado da deterioração do asfalto que
circunda a empresa ARCA e outras.
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Taiaçu forma sua 1ª
Turma em Pedagogia

Prefeitura de Taiaçu volta a servir
café da manhã

Foi uma noite de gala (18/08)
para 35 pessoas que receberam seus
certificados de conclusão do curso
Pedagogia.
Num Recinto Festivo (Centro
Comunitário)
bem
decorado,
Autoridades e Familiares estiveram ao
lado dos Formandos, que receberam
os documentos que os habilitam para
trabalharem na área de Educação,
“pilar para uma sociedade engrandecer e se manter em pé”, comentou o
Assessor do Prefeito Caldeira, Kiko.
Durante o cerimonial através
de um telão on-line a Diretora da

Acerca de 2 anos atrás, o prefeito
Antonio Rodrigues Caldeira (PTB),
cortou o café da manhã que era servido para trabalhadores rurais (corte
de cana) não só de Taiaçu, mas para
outros oriundos de Taquaral e Taiúva.
Essa decisão causou indignação desses

Faculdade de Pinhais (responsável pelo curso) Professora Doutora
Fabíola Sachmidit, fez menção ao
curso, cumprimentou os Formandos
e deixou mensagem de otimismo a
todos.
O Curso de Pedagogia em Taiaçu
teve início em junho de 2008 e sua
conclusão aconteceu em 18/08/2011.
O Pólo de Taiaçu atendeu alunos
município e de Taiúva, contando
com toda atenção das monitoras:
Maria Cecília de Campos Corcovia e
Adriana Veltrini Marciano da Silva.

Homem teria morrido
por falta de atendimento
médico em Taiúva
Um sitiante de 60 anos de idade
conhecido como Nenê, sofreu um
infarto em seu sítio no Município de
Taiúva no sábado, 19/08, por volta
das 8:30 horas. A família chamou
uma ambulância, mas segundo informações, como não havia médico

no Hospital, o motorista não teria
atendido o chamado. “seu” Nenê foi
colocado em um porta-malas de um
veículo e levado para o Hospital, mas
teria chegado morto. Ainda segundo
informações o médico só compareceu
ao Hospital por volta das 11:00 horas.

Reforma Política

Cerca de 60 entidades estão empenhadas no preparo de uma Proposta
de Lei de Iniciativa Popular para fazer
a reforma política no Brasil. As assinaturas começaram a ser coletadas na
Marcha das Margaridas que reuniu
em Brasília, na quinta-feira, 25, cerca
de 70 mil mulheres.
Para ser apresentada à Câmara
dos Deputados e tramitar como projeto de lei no Congresso, mais de 1
milhão de assinaturas são necessárias.
A Constituição Federal exige que a
iniciativa popular seja subscrita por,
no mínimo, 1% do eleitorado nacional
e que essas assinaturas sejam distribuídas pelo menos por cinco estados.
Além disso, a proposta tem que contar
com o apoio de 0,3% dos eleitores de
cada um desses estados.
As entidades estão reunidas no
Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral. A proposta traz conceitos
que vão desde a simplificação do trâmite das iniciativas populares, até o
polêmico financiamento público exclusivo de campanha, uma forma considerada pelas entidades como fundamental para combater a corrupção,
o chamado caixa dois e os abusos de
poder econômico durante as eleições.
Outra novidade proposta na plataforma é a criação do veto popular,
que seria usado quando a população
discordar de uma lei aprovada pelo
Parlamento. Nesse caso, o veto popular
terá que seguir o mesmo rito da coleta

de assinaturas da iniciativa popular,
previsto atualmente pela Constituição
Federal, e depois a proposta terá que
ser submetida a um referendo.
A plataforma também propõe
mudanças nos partidos políticos, que
devem continuar como entidades
de direito privado, mas de interesse
público. Além disso, as entidades
querem o fim das votações secretas no
Poder Legislativo, o fim da imunidade
parlamentar para casos que não representam respeito à opinião e ao direito
de fazer denúncias, além do fim do
foro privilegiado, exceto nos casos
em que a apuração se refere ao estrito
exercício do mandato ou do cargo.
Outro ponto que deve ser examinado para evitar o troca-troca de legenda por parte dos políticos é o que
trata da fidelidade partidária.
A plataforma propõe que “os cargos eletivos não sejam propriedade
particular de cada eleito”. A troca de
partido, sem motivação programática,
de acordo com a proposta, deve repercutir com a “perda automática do
mandato”.
Além disso, a iniciativa quer aumentar o prazo de filiação partidária
para quatro anos, no caso de político
que tenha perdido o mandato por
infidelidade partidária. Atualmente, o
prazo de um ano antes do pleito serve
para todos.
No caso das eleições proporcionais, a proposta defende o voto em
lista partidária com alternância de
sexo como forma de combater o personalismo, fortalecer e democratizar
os partidos.
Para as eleições majoritárias, a
adoção das listas é vetada pela proposta. As entidades defendem como
forma mais democrática a manutenção das prévias partidárias.

trabalhadores e até com certa razão.
No entanto, Caldeira por falta absoluta de dinheiro, já que não existia orçamento para esse fim, teve que optar
entre as crianças e os adultos, ou seja,
se servisse o café da manhã para os
adultos as crianças não teriam a me-

renda escolar. “Fiquei muito chateado,
mas tive que tomar a decisão na época, felizmente tudo deu certo, e agora
voltamos a servir o café da manhã
para os trabalhadores, o que me deixa
muito feliz, porque sei as dificuldades
que passa nosso povo”, disse Caldeira.

Vereadora taiuvense cobra reajuste
para servidores públicos
A vereadora Maria Rita Theodoro
de Lima Brandão – Rita Brandão
(PTB) foto ao lado, através do requerimento 032/2011, datado de 04 de
agosto de 2011, cobrou do prefeito
Leandro Baptista (PP), explicações
acerca da falta de repasse da inflação
para os servidores públicos municipais desde o ano de 2005, quando atual
chefe do executivo tomou posse, que

está acumulada até julho de 2011 em
mais de 35%. Rita afirma em requerimento que existe verba orçamentária
para que o repasse aconteça.
A parlamentar também cobra do
prefeito quais foram os reajustes que
os servidores tiveram no período, e
pergunta por que o valor do auxílio
alimentação não passou de R$ 65 desde 2005.

Reflexão - O que devemos fazer?
José Fernando Stigliano

Uma estada casual de Tolstoi em
Moscou, em 1881, leva-o a entrar em
contato, pela primeira vez com a questão social. No livro O Que Devemos
Fazer? Ele descreve de forma perturbadora seu primeiro encontro com a
miséria em massa da grande cidade.
Naturalmente já tinha deparado, durante viagens e peregrinações, mil vezes com a miséria, a pobreza; mas era
uma situação individual dos vilarejos e
do campo, não a miséria concentrada,
proletarizada, das cidades industriais,
o produto da época e, o produto de
uma civilização industrial. Seguindo
a sua concepção Bíblica, Tolstoi, procura remediar esta miséria por meio
de esmolas, por uma organização de
beneficiência; mas logo reconhece a
inutilidade de toda ação individual.
Constata que “somente ouro não era
o bastante para transformar a trágica
existência dessa gente”. É quando escreve: “entre nós, ricos e os pobres, se
levanta a Barreira de uma falsa educação e, antes que possamos ajudar
os miseráveis é preciso Derrubá-la”.
“Cheguei à conclusão que a verdadeira causa da miséria dos pobres é nossa
riqueza”.
Tolstoi visa unicamente uma

Revolução Moral, isenta de violência
que, o mais cedo possível operaria
aquele nivelamento e pouparia à
Humanidade uma outra Revolta – a
sangrenta. Tolstoi trava contra a propriedade um combate cem vezes mais
encarniçado do que o de Karl Marx
e Proudhom. “a propriedade é hoje a
raiz de todo o Mal. Ela causa o sofrimento dos que possui e dos que não
a possuem. O perigo de um conflito
entre os que dispõem do supérfluo
e os que vivem na miséria é inevitável”. Enquanto o Estado defende
este principio, ele age, tão anticristã
quanto antisocialmente – desde que
a propriedade a represente aos seus
olhos uma falta em relação outros não
só se torna cúmplice como o Estado é
o principal culpado. Segundo Tolstoi,
há um único e poderoso culpado por
toda a injustiça da organização atual, e
este criminoso é o Estado, cuja criação
não teve outra finalidade senão a proteção da Propriedade.
Tolstoi não pôde vencer a
resistência que a realidade opunha
as suas idéias, sobretudo (esta foi à
tragédia mais profunda da sua vida)
entre os seus parentes, dentro de sua
própria família. Sua mulher separou-

-se dele, seus filhos não compreenderam porque deveriam ser educados
com os filhos dos camponeses, como
moços do campo. É com emoção que
lemos em seu diário uma pergunta:
“Dize-me, Leão Tolstoi, vivei segundo
os princípios de sua doutrina?” e, logo
a seguir a resposta amargurada: “Não.
Morro de vergonha. Sou um culpado
e mereço o desprezo”. Apenas pressente a aproximação da morte, este
velhinho de 83 anos. Foge de casa, à
noite, para solitário e decepcionado
pelas suas mais sagradas aspirações,
numa pequena Estação de Estrada
de Ferro. Não importa. Deixem aos
escarnecedores exagerados o cuidado
de desmontar com uma orgulhosa importância que as concepções sociais e
religiosas são tão poucas realizáveis,
quanto a Utopia Política de um Platão
quanto à organização social de uma
Jean Jacques Rosseau. Todo homem
de Estado, todo Poeta, todo Artista,
se sentirá entusiasmado pelo exemplo
deste Poeta, que torturou sua alma
por querer pensar por todos e combater, pela força da palavra, a Injustiça
na Terra. Texto inspirado no livro
“Pensamento Vivo de Tolstoi”.
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Nada mudou no Canil Municipal!

Leia abaixo um comunicado da
Direção da APA (Associação Protetora
dos Animais de Jaboticabal).
“Diante da situação insustentável no Canil Municipal, com superlotação, cães chegando a cada
momento, recolhidos, muitas vezes
desnecessariamente, e a continuidade
de animais alojados em casinhas do
lado de fora do Canil, amarrados por
cordas, a APA encaminhou um ofício
ao Promotor do Meio Ambiente Dr.

Hamilton Fernando Lisi relatando tais
fatos.
Agravando tudo isso, o prazo
para a ampliação e reforma do Canil,
segundo acordo constante no TAC,
expira-se em 23/9 próximo e, se não
cumprido (não há sinal de reforma à
vista), o Município poderá pagar multas diárias que onerarão mais ainda os
cofres públicos. Nesta última terça-feira, o Prefeito Municipal esteve
no Canil e determinou que todas as
casinhas construídas por um voluntário da APA fossem desmanchadas e
os animais recolhidos para dentro do
canil, afirmando aos presentes que estava cumprindo ordens do Promotor.
Foram recolhidos os cães que
estavam amarrados com cordas (4
animais) e os comunitários (cerca de
12) que viviam há tempos ao redor do
canil, mansos, castrados e protegidos
pela Lei nº 12.916, de 16 de abril de
2008, artigo 4 (animais comunitários),
os quais não deveriam estar presos
no canil. Portanto, o canil agora está

em situação ainda mais crítica, com
excesso de animais, muitos vivendo
em situação de ameaça por outros
dominantes, ou seja, um verdadeiro
caos, sem qualquer preocupação com
o bem-estar e a dignidade destes, já
tão sofridos. Assim, os cães dominantes batem nos dominados e estes acabam privados de se alimentarem por
medo e outras situações lamentáveis,
como falta de espaço, higiene, ambiente saudável, etc. Alertada sobre
essa nova situação, a APA esteve com
o Promotor, para saber se realmente
ele havia determinado o recolhimento
dos animais ao Prefeito, da maneira
como foi feito.
Para nossa surpresa, verificamos
que o Prefeito agiu por conta própria
nesse ato impensável e inconseqüente, uma vez que o Ofício do Promotor
PJJ nº 290/11 de 18 de agosto de 2011,
deixa bem claro que era para remover
apenas os animais que se encontravam contidos em cordas ou gaiolas
“para local adequado ainda que diver-

so do Canil...”.
Portanto, este comunicado tem a
finalidade de esclarecer os fatos aos
munícipes para que a verdade prevaleça. A APA aproveita para solicitar
aos cidadãos que se manifestem a favor da dignidade dos animais, adotem
animais do canil e reprimam atos de
abandono e de irresponsabilidade.
Por fim, é importante que saibam que
o Canil Municipal é um órgão público, de responsabilidade da Prefeitura e
aberto à população. Diretoria da APA”.

O que mudou:
A retirada das
casinhas

Homem é surpreendido Elemento é multado em R$ 260 mil
Sargento Delalibera
abusando de animal
Sargento Delalibera

A Polícia Ambiental de Jaboticabal
autuou um indivíduo residente no
Jardim Boa Vista, município de
Jaboticabal, pelo crime de maus tratos.
O homem foi surpreendido por
policiais militares abusando de um
animal domesticado (égua), principalmente porque obrigava o animal a
transportar excesso de peso em uma
carroça, bem como utilizava acessórios de acoplamento inadequados, tais
como, freios de boca, mantas protetoras, arreios, ocasionando lesões graves
e contundentes em diversas partes do
corpo, conforme devidamente com-

provado em Relatório de Inspeção
lavrado pela Chefe da Vigilância de
Vetores e Zoonoses de Jaboticabal.
Pela conduta praticada, o indivíduo foi autuado em R$ 1.500,00,
bem como irá responder pelo crime
praticado perante a justiça, por infração a Lei 9605/98, combinada com o
Decreto Federal 24.645/34.
O animal, a carroça e os acessórios
foram apreendidos pela Autoridade
Policial do município.
O fato ocorreu no dia 10/08, mas as
providências foram tomadas somente
no dia 22, devido a necessidade da
emissão do laudo médico veterinário.

Na data De 24/08/11, a Policia
Ambiental de Jaboticabal, ao dar
atendimento a uma denúncia sobre
a manutenção de aves silvestres em
cativeiro na Rua Benjamim Constant,
Vila Gadine, Monte Alto, constatou
a existência de 52 aves da espécie
Sporophila Maximilian, popularmente conhecidas como “Bicudos”, sendo
mantidas irregualrmente em cativeiro.
Como o detentor das aves não
apresentou documentação que comprovasse a origem dos animais, Ele foi
conduzido a Delegacia de Polícia onde
foi apresentado a autoridade Policial
local, por infração ao Artigo 29 da Lei
9605/98.
Devido as aves estarem ameaçadas
de extinção, na esfera administrativa a
Policia Ambiental lavrou um Auto de
Infração no valor de R$ 260 mil.

Alunos da UNESP
organizam o II Bionativa
Nos dias 2 e 3 de setembro acontecerá o II Bionativa na Praça 9 de julho
- centro de Jaboticabal. Trata-se de
um evento organizado pelos alunos
do curso de Ciências Biológicas da
UNESP (Campus Jaboticabal), com o
objetivo de levar à população jaboticabalense o conhecimento produzido

na Universidade.
A primeira edição do Bionativa
ocorreu em 2010, e foi um grande
sucesso. Prestigiem, participem e saibam detalhadamente o que a Biologia
tem de interessante. Para maiores
informações, acesse o blog: http://
bionativa.wordpress.com/about/

Foto da 1ª Bionativa realizada em Setembro de 2010.
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social / publicidade

Aniversariantes

Vereador de Monte Alto
Alencar - 21/08

Vereador de Jaboticabal
Gilberto de Faria - 02/09

Erick Pavanelli
25/08

Elaine Regina Macri Santos
“Fô” - 21/08

Cecilia Stigliano - Comemorou em
11/08, mais um aniversário, ao
lado de seus familiares. As filhas
Gerusa e Fernanda que ladeiam o
pai Fernando Stigliano, que lhes
desejam felicidades.

Vani Penha de Simoni - 08/08

Todas as quartas e sextasfeiras, 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.

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