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O secretário de negócios jurídicos da Prefeitura de Jaboticabal Elias de Souza Bahia negou que tenha se utilizado de
informações privilegiadas para comprar um terreno por onde passará o anel viário, e com isso obter lucros com uma
eventual desapropriação. Mas afirma que tinha conhecimento antecipado do traçado da obra.
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Mães reclamam de Preços “abusivos” na escola do SESI
A redação do Jornal Fonte recebeu diversos telefonemas de mães,
cujos filhos estudam na escola do
SESI (Serviço Social da Indústria) de
Jaboticabal reclamando dos preços
cobrados nas mensalidades, que no
entender delas é abusivo.
“Em 2010 no ensino fundamental
pagávamos R$ 35, em 2011 quando
passou para o prédio novo, passamos
a pagar R$ 65, e no primeiro ano do
ensino médio o preço pulou para R$
258, achamos que é um preço abusivo.
Afinal fomos nós que doamos
o terreno através da Prefeitura para
construção do novo SESI”, disseram
as mães em tom de revolta.
Outro lado
Nossa reportagem entrou em
contato com Alexandre Minghin –
Diretor de Centro de Atividades, sediado em Matão, por e-mail (correio
eletrônico), esclareceu o seguinte:
“A respeito das recentes indagações que recebemos ante a diferença
de valores praticados nas escolas SESI
de Jaboticabal e Monte Alto, A diretoria do Centro de Atividades de Matão
tem a relatar o seguinte:
A Divisão de Educação do
Departamento Regional do SESI de
São Paulo adota os mesmos valores
para todas as unidades escolares do

Estado, levando em consideração os tura, já Jaboticabal desde o início de as demandas geradas por esta nova
seguintes critérios:
2010 passou do segundo caso para os situação ocorrida nos prédios novos.
Os alunos são divididos em cate- primeiro e terceiro casos, pois, passou
Assim, a diferença de
gorias de beneficiários e não benefi- a contar com Ensino Fundamental valores entre as escolas SESI de
ciários do SESI, tal critério leva
Monte Alto e Jaboticabal
em consideração o fato do Pai
se
justifica,
salientando
ou Responsável trabalhar na inque a obra do Novo Centro
dústria e demais atividades que
Educacional de Monte Alto
contribuem para o Sistema S,
está em fase de construção
razão pela qual os beneficiários
e, em breve, teremos Ensino
pagam um valor menor se comIntegral também no Centro
parados aos não beneficiários.
Educacional de Monte Alto.
Para a fixação dos vaPor derradeiro é digno de
lores Praticados no Ensino
destaque que devido às conFundamental, são levados em
tribuições das indústrias beconsiderações três circunstânneficiários, os valores praticias:
cados pelo SESI são inferiores
Fachada da escola do SESI no bairro Colina Verde
1) Ensino Fundamental em
aos valores de Mercado pratiperíodo parcial para Centros de
cados por outras instituições
Atividades e Centros Educacionais em tempo integral do 1º ao 5º ano e particulares de ensino.
em prédios novos, construídos pelo parcial do 6º ao 9º em um prédio novo
Os valores POR ANO - PARA
SESI;
que foi construído pelo SESI e que BENEFICIÁRIOS que serão pratica2) Ensino Fundamental em perío- conta com modernas instalações.
dos em 2012:
do parcial para Centros Educacional
Os prédios novos contam com
1) Ensino Fundamental em períoem prédios que não foram construí- laboratórios de informática, ciências do parcial para Centros de Atividades
dos pelos SESI (cedidos ou alugados e tecnologia, sala de música, biblio- e Centros Educacionais em prédios
pelas Prefeituras);
tecas, quadras cobertas, refeitório, novos, construídos pelo SESI - R$
3) Ensino Fundamental em tempo cozinhas industriais que servem aos 670.
integral.
alunos dois lanches e uma refeição do
2) Ensino Fundamental em períoMonte Alto se encaixa no se- período integral por dia, totalizando do parcial para Centros Educacional
gundo caso uma vez que o Ensino aproximadamente 15.000 por mês em prédios que não foram construíFundamental de todos os anos é em somente em Jaboticabal, além de uma dos pelos SESI (cedidos ou alugados
período parcial e o prédio onde a completa estrutura física e de pesso- pelas Prefeituras) - R$ 404,50
escola se localiza é cedido pela prefei- al para atender os alunos em todas
3) Ensino Fundamental em

tempo integral - R$ 1.318 mil.
Seguem os valores POR ANO - PARA
NÃO BENEFICIÁRIOS que serão
praticados em 2012:
1) Ensino Fundamental em período parcial para Centros de Atividades
e Centros Educacionais em prédios
novos, construídos pelo SESI - R$
935,50
2) Ensino Fundamental em período parcial para Centros Educacional
em prédios que não foram construídos pelos SESI (cedidos ou alugados
pelas Prefeituras) - R$ 557,50
3) Ensino Fundamental em tempo
integral - R$ 1.871,50
Já para o Ensino Médio não
há diferença entre as escolas e
os valores anuais que será praticado no ano de 2012 serão:
Para Beneficiários: R$ 2.157
mil.
Para Não Beneficiários: R$ 2.586
mil.
Todos os valores acima podem ser
divididos em até 10 parcelas para o
ensino fundamental, e em 12 parcelas
para o ensino médio.
Por fim, esclarecemos que para
2012 o SESI isentará como já isenta os
alunos que comprovem renda per capita familiar inferior a R$ 540 por mês.
Ficamos à disposição para dirimir
qualquer dúvida”.

UNESP 35 anos, descentralizada e multicâmpus

Prof. Durigan na posse da atual
diretora da Unesp Jaboticabal
Cristina Thomaz

Há 35 anos, a Lei 952/76, promulgada pelo Governo do Estado de São
Paulo, criou a UNESP (Universidade
Estadual Paulista Julio de Mesquita
Filho) pela junção de 14 Institutos
Isolados de Ensino Superior existentes no Estado, desde fins da década
de 1950 e meados da década de 1960,
em diferentes regiões do interior
paulista. Estava lançado um novo

modelo de universidade pública paulista, descentralizada e multicâmpus.
Essas características promovem uma
significativa interação, de ordem técnica, econômica, social e cultural, da
instituição com as regiões onde suas
33 unidades, disseminadas por 23 cidades paulistas, estão inseridas.
Atualmente a UNESP é uma liderança na pesquisa científica nacional.
Seus 7.173 trabalhos científicos publicados nos últimos cinco anos em periódicos especializados de reconhecida
competência correspondem a 22% da
pesquisa produzida no Estado de São
Paulo e a 8% do Brasil, segundo dados
da UNESCO.
A instituição possui hoje 933 grupos de pesquisa em todas as grandes
áreas do conhecimento, com reconhecimento internacional em áreas como
nanotecnologia, biologia molecular,

cerâmicas, tecnologia de produção
agrícola, biotecnologia e biomateriais.
Novas frentes vêm sendo desenvolvidas voltadas ao petróleo (pré-sal),
estudos do mar, biodiversidade e bioenergia.
Tudo isso é realizado dentro do
princípio da autonomia universitária.
Estabelecida pelo Governo do Estado
de São Paulo a partir da promulgação
do Decreto n° 29.598, de 1989, ao envolver aspectos didáticos, científicos,
disciplinares e ligados à gestão financeira, patrimonial e administrativa,
ela permite à Universidade a liberdade de fazer opções e tomar decisões
com responsabilidade.
Nestes 35 anos de experiência com
autonomia, descentralização e trabalho multidisciplinar na formação das
pessoas e na produção, articulação e
difusão do conhecimento, a UNESP

tem hoje 171 opções de cursos de
graduação, muito bem conceituados
por diferentes formas de avaliação. Na
pós-graduação, por ano, são outorgados 760 doutorados, número superior
ao de célebres universidades do exterior, como Berkeley, Califórnia, EUA.
A UNESP hoje tem uma área total
de 63 milhões de m2, sendo 780 mil m2
de área construída, 2 mil laboratórios
de ensino e pesquisa e 30 bibliotecas,
com cerca de 1 milhão de livros.
Gerencia cerca de 1.300 projetos
de extensão, sendo grande parceira
do Estado em programas para a complementação e melhoria na formação
de professores, oferecendo cursos de
graduação, por meio da UNIVESP
(Universidade Virtual do Estado
de São Paulo) e de especialização,
via REDEFOR (Rede São Paulo de
Formação Docente), além de apri-

moramento para o ensino de alunos
com deficiências. Seus alunos e professores, voluntariamente, também
oferecem curso pré-vestibular para
6 mil jovens de baixa renda da rede
estadual do ensino médio, aprovando, aproximadamente, 1.600 alunos,
todos os anos, principalmente em
universidades públicas.
Reconhecida internacionalmente
como a quinta universidade ibero-americana e entre as 200 melhores
nos principais rankings mundiais, a
UNESP se orgulha, nestes 35 anos, de
ser a Universidade pública, gratuita
e de excelente qualidade de todo o
Estado de São Paulo.
Julio Cezar Durigan, vice-reitor
no exercício da reitoria da UNESP,
é engenheiro agrônomo, professor
da Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias, Campus de Jaboticabal.

Mais uma casa abandonada é lacrada pela Prefeitura
A exemplo da casa abandonada
pertencente à FUNCEF (Fundação
dos
Economiários
da
Caixa
Econômica Federal), localizada na
Avenida Fernão Dias, 615 – Recreio
dos Bandeirantes em Jaboticabal que
era usada por desocupados, e após
diversas denúncias publicadas neste
Fonte, a Prefeitura mandou isolá-la
com blocos a entrada e muros laterais
(edição 127 – acesse o site www.jfon-

Jornal Fonte

te.com.br/edicoesanteriores.htm). O
custo do material – 21 metros quadrados de muro R$ 630 e mão-de-obra
R$ 512, totalizando R$ 1.142 mil,
foram cobrados da FUNCEF.
Na quarta-feira, 28/09, foi à vez
da casa da Rua Carlos Gomes, 1319 –
Centro, onde funcionava uma Igreja
Evangélica, também por denúncia
veiculada neste periódico edição 125.
As despesas com material e mão-de-

-obra serão cobradas do proprietário
através de edital já que ele reside na
capital do Estado.
Posto de combustível
Na das ruas José Bonifácio com a
Capitão Fortunato – Aparecida, um
posto de combustíveis está abandonado há anos e serve como depósito
de pombos que são transmissores de
sérias doenças, e tem sido alvo de
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reclamações de vizinhos publicadas
neste periódico. Todos esperam os
mesmo procedimentos adotados nas
casas pela Prefeitura.
Essas medidas adotadas pela
Prefeitura são merecedoras de
aplausos, porque além de “punir” os
irresponsáveis proprietários, evitará
desavenças na vizinhança com os desocupados que habitam esses imóveis
– lembrando, porém, que essas pesso-

as (desocupadas), têm que ser amparadas pelo poder público – secretaria
de assistência social.
Ex Igreja da Fé
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Elias Bahia diz que não se utilizou de informações
privilegiadas para comprar terreno

Elias Bahia

O secretário de negócios jurídicos da Prefeitura de Jaboticabal Elias
de Souza Bahia negou que tenha se
utilizado de informações privilegiadas para comprar um terreno por
onde passará o anel viário, e com
isso obter lucros com uma eventual
desapropriação. Mas afirma que tinha
conhecimento antecipado do traçado
da obra.
Bahia também é o pivô de denúncias de um jornal local, que o
coloca sob suspeição no seu parecer
favorável ao tombamento parcial do
patrimônio do Jaboticabal Atlético, e
ainda, de ter seu escritório de advocacia “Bahia e Wahbe” a serviço da
viação Piracema.
Entenda o caso
Elias de Souza Bahia e sua mulher
a também advogada Adriana Beazini
de Souza Bahia, compraram um
terreno de 5.800 metros quadrados
em sociedade com então secretário
de planejamento Lourenço Leme

da Costa Júnior e André Zanini
Wahbe, conforme matrícula 17.285,
do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Jaboticabal em 26 de
junho de 2008, no valor de R$ 30 mil
– um valor muito abaixo do mercado,
segundo entendidos do ramo imobiliário consultados por nossa reportagem.
Esse terreno foi adquirido de
Dorivaldo Camillo, e nas seguintes
condições: Bahia e Adriana 50% da
área, ou seja, 2.400 metros quadrados,
Lourenço e Wahbe 25% cada, ou seja,
1.200 metros quadrados.
A propriedade está localizada a
margem esquerda da estrada que dá
acesso a ETE (Estação de Tratamento
de Esgoto), e por lá passará o anel
viário que acessará o Bairro Colina
verde. Leia abaixo o que disse Bahia.
“Em 2008 comprei em parceria com o Dr. André e com o Dr.
Lourenço uma faixa de terra da antiga
FEPASA (5.800m2) do Sr. Camilo do
tabelionato. O Sr. Camilo nos informou que a área poderia ser maior,
precisava ser retificada e adquirimos
ad corpus (que tem exatamente a área
total descriminada no contrato e na
matricula do imóvel – g.n).
Já havia notícia de que nas imediações da área que adquirimos iniciaria
o anel viário do Município, aliás, essa
notícia remota à aprovação do Jardim
Barcelona, tomando mais corpo em
2005/06, falei com o Sr. Camilo acerca
do assunto, porém ele precisava vender a área e assim adquirimos.
Essa área também já permutamos
com a empresa que adquiriu a terra
dos Messana, teremos 2.400m2 depois de loteada à área.
O Município não terá que indeni-

zar qualquer valor em relação a essa
área e em sendo aprovado o loteamento teremos mais de quinhentos
lotes à venda, o início do anel viário
e Jaboticabal será outra cidade com
esse empreendimento e estou muito
satisfeito em poder contribuir para
desembaraçar essa área e possibilitar
o crescimento da cidade.
Enfim, quero dizer que não sou
candidato a qualquer cargo eletivo nas
eleições que se avizinha, aliás, para
isso precisaria ser escolhido pelo PPS,
partido que sou filiado, e estou dando
essas explicações em razão de maldades de pessoas inescrupulosas que
tentam manchar a trajetória, a história que tenho construído na cidade,
graças a Deus, de sucesso. Pretendo
ajudar meus filhos a terminar a faculdade, ambos estão no 1º e 2º ano de
direito e quem sabe, Deus permitindo,
daqui há uns dois mandatos, em 2020,
com 50 anos, novamente concorrerei
nas eleições municipais”.
Sob suspeição
Elias de Souza Bahia é colocado
sob suspeição, pelo seu parecer de
tombamento parcial do patrimônio
do Jaboticabal Atlético.
“Existem outros interesses por trás
disso, já que seu escritório de advocacia é grande credor de dívidas trabalhistas do Atlético”, disse Gustavo
Borsari presidente do Clube à rádio
101FM em entrevista gravada.
Bahia disse a nossa reportagem
que ouviu a entrevista de Borsari antes de ela ir ao ar.
E, citou um fato curioso – no final da entrevista de Borsari, o âncora
Carmo Leonildo teria dito: “ou tudo
ou nada”, numa referência ao tomba-

mento parcial do patrimônio do J.A.,
mas esse comentário de Leonildo foi
editado, ou seja, retirado da gravação,
porque ainda segundo Bahia, após
suas explicações Leonildo teria concordado com elas.
Outro lado
“Quanto ao Jaboticabal Atlético
elaborei um voto técnico e o propósito não é impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, aliás, isso
é crime, mas de preservação da área
não edificada, relativa ao estádio, preservando também a história do clube.
Peço que utilizemos os meios de comunicação imprescindíveis no exercício da cidadania, da democracia, de
uma sociedade justa e solidária, para
fins de construção de importantes
idéias, de projetos, de histórias de
vidas de sucesso, exemplos a serem
seguidos e não para tentar denegrir
imagens, ofender pessoas e famílias.
A fiscalização dos atos dos agentes
políticos é necessária, inclusive com
muito efeito quando realizada pela
imprensa, porém não pode a matéria jornalística se servir apenas para
conseguir “ibope”, interesses escusos,
maldades. É meu pensamento”, disse
Bahia.
Piracema
O jornal “Tribuna Região” em
um artigo assinado por Rogério R.
Nicola, trouxe a tona nessa novela do
Jaboticabal Atlético, uma dívida que
teria sido “achada” pela Prefeitura
com a viação Piracema de R$ 11 milhões, e que posteriormente, como
num passe mágica baixou para R$ 7
milhões. A Piracema recebia os préstimos jurídicos do escritório de Bahia.

No final do artigo, o autor coloca em
dúvida a honestidade do secretário de
negócios jurídicos.
Votação na Câmara
Essa suposta dívida com a
Piracema teve três capítulos. No primeiro, o valor apresentado foi de fato
R$ 11 milhões, o que gerou polêmicas
entre os vereadores porque chegou ao
conhecimento da imprensa e através
dela a população.
Assustados, os vereadores pediram vistas do projeto para analisar
melhor a situação. A Prefeitura por
sua vez, reconheceu que o montante
era além de suas posses e elaborou
outro projeto, e reduziu o valor para
R$ 7 milhões.
Colocado em votação, Mauro
Cenço, na época no PPS, atualmente
do PDT, votou a favor, assim como
o ex-vereador Tomé Sonzão (PHS),
Carmo Jorge Marques Reino – então
no PPS, hoje no PV, Pepa Servidone
e Carlinhos Santiago, DEM e PT
respectivamente também votaram
a favor da Piracema, o ex-vereador
e ex-presidente da Câmara Dr. Edu
Fenerich, não precisou votar.
Votaram contra Wilsinho Locutor,
ex-DEM, agora PV, Dr. Nereu
(PMDB), o ex-vereador Jan Nicolau
que partido? E Murilo Gaspardo
(PV). Como não houve unanimidade,
aconteceu à segunda votação, e o placar foi o mesmo, mas desta vez com
o voto favorável de Edu Fenerich, já
que Tomé Sonzão se absteve, isso provocou reboliço porque no regimento
interno não constava essa modalidade. De qualquer forma a dívida da
Prefeitura com a Piracema foi aprovada e está sendo paga.

Por que um terminal de ônibus na Praça Joaquim
Batista? E não na rodoviária?
No segundo mandato da ex-prefeita Maria Carlota Niero Rocha
(PT), 2001/2004, foi implantado o
terminal de ônibus urbano na Praça
Dr. Joaquim Batista – Centro –
Jaboticabal, onde é feita a integração
de passageiros. Isto é, os usuários embarcam em um determinado ponto
da cidade e para se dirigir a outro terá
obrigatoriamente que fazer baldeação
na Praça, ou seja, embarcar em outro ônibus para atingir o seu destino
final. Normalmente o tempo gasto
é em torno de 2 horas, o que é um
verdadeiro absurdo em se tratando de
Jaboticabal.
Esse terminal tem sido alvo de

muitas reclamações de passageiros
porque o local não oferece condições
adequadas, especialmente poucos
abrigos em dias de chuva e a noite falta de segurança. O barulho e a fumaça
dos veículos são outros inconvenientes para os moradores e até para os
comerciantes. Outro empecilho é o
trânsito em horários de pico, além do
risco de atropelamento de pedestres
e passageiros. Sem considerar que a
Praça da Fonte ou da Matriz, como
também é conhecida, ficou descaracterizada e feia e conta com o acumulo
de sujeira como saquinhos de salgadinhos, latinhas de refrigerantes e cervejas, garrafinhas de água, sacolinhas

plásticas, bitucas de cigarros e outros
objetos nocivos ao meio ambiente.
Hora de mudar
Apesar do abandono da rodoviária
pela a atual administração do prefeito
José Carlos Hori (PPS), conforme
matérias publicadas neste periódico
– acessem www.jfonte.com.br/edicoesanteriores.htm - esse terminal - hoje
na Praça Dr. Joaquim Batista, deveria
ser transferido para a rodoviária, local
ideal para receber a demanda de ônibus e passageiros, bastando para isso,
algumas pequenas reformas, o que
também facilitaria o deslocamento
dentro da cidade em ônibus urbanos

de pessoas oriundas de outros municípios do Estado e do país, que não
podem pagar taxis, e seus familiares
ou amigos não possuem veículos.
Privatização
Não podemos negar que a atual
administração já fez algumas reformas na rodoviária (piso, parte da
iluminação e plataformas), porém,
muito precisa ser feito. No entanto, é
público e notório que a Prefeitura está
em contenção de despesa - cortando
gastos - já declarou muitas vezes o
prefeito.
Nada mais justo então, que seja
efetuado urgentemente um estudo

para privatização da rodoviária dentro dos parâmetros legais da lei. E, se
nas mãos de pessoas idôneas, empreendedoras e com capacidade de investimentos, certamente teremos uma
rodoviária a altura de Jaboticabal.

Terminal de ônibus na praça Joaquim
Batista
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II Fórum da Rede Social discute SPEL demoliu muros
direito das crianças e adolescentes e não os reconstruiu
Ângelo Caruso – Assessoria de Imprensa da Prefeitura

Um grupo formado pela Prefeitura no seio de sua família.
Oliveira Arantes, acredita ser necesde Jaboticabal, Vara da Infância e
Tenho apenas que agradecer a sário a mobilização de toda sociedade
da Juventude, Promotoria de Justiça todos os envolvidos nesse grande em defesa dos direitos da criança e
da Infância e Juventude, Conselho movimento que vem transformando do adolescente. “É muito importante
Tutelar, Câmara Municipal e Conselho Jaboticabal em uma cidade cada vez que haja um compromisso público
Municipal dos Direitos da Criança melhor”.
de todos os envolvidos para garantir
e Adolescente promoveu na quartaO Juiz da Vara da Infância e um desenvolvimento pleno de nossas
-feira (28), o II Fórum da Rede
crianças e adolescentes”, disse.
Social de Proteção dos Direitos
da Criança e do Adolescente de
Programação
Jaboticabal.
O II Fórum da Rede Social de
Com auditório da Sociedade
Proteção dos Direitos da Criança
Filarmônica “Pietro Mascagni”
e do Adolescente de Jaboticabal,
lotado, e com a presença de
contou com a participação da
prefeitos da região, represenProfessora titular e coordenadora
tantes de CRAS (Centro de
do Centro de Investigações soReferência de Assistência Social)
bre Desenvolvimento Humano
e CREAS (Centros de Referência E/D - Carmen Resende Gonzaga (Kuka) e Taisa e Educação Infantil (CINDEDIEspecializados da Assistência
USP), Dra. Maria Clotilde Rosseti
Berlingieri - presentes no Fórum
Social), juízes e promotores da
Ferreira, que abordou o tema “A
região, o encontro discutiu a convi- Juventude, Dr. Alexandre Gonzaga convivência familiar em situação de
vência familiar e as políticas públicas Batista dos Santos, afirmou que o vulnerabilidade social”. Em seguida,
voltadas às crianças e adolescentes.
objetivo do II Fórum da Rede Social Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula,
O Prefeito José Carlos Hori falou de Proteção dos Direitos da Criança Procurador de Justiça do Ministério
do trabalho realizado pela rede no e do Adolescente de Jaboticabal é Público do Estado, falou sobre
município. “Hoje Jaboticabal conta promover a reflexão da importância “Criança e Adolescente, Políticas
com um grupo comprometido com do trabalho conjunto para a defesa Públicas e Prioridade Absoluta”.
a defesa dos direitos da criança e do da criança e do adolescente. “Com o
Parabéns Reginaldo Coelho pela
adolescente. Essa união faz com que tempo vamos criar uma cultura de excelente apresentação do evento.
muitos casos possam ser resolvidos proteção”, ressalta.
Reginaldo é repórter policial e tamde maneira eficaz, principalmente asO Promotor da Vara da Infância bém assessor da rede social na área
segurando que a criança seja mantida e Juventude, Dr. Paulo Henrique de de comunicação.

A empresa SPEL engenharia, uma
das maiores prestadoras de serviços
para a Prefeitura de Jaboticabal, e também a maior em reclamações, demoliu muros de quando executava obras
de Canalização do córrego Jaboticabal
e até hoje não os reconstruiu, o que

vem provocando revolta nos moradores ribeirinhos que reclamam da falta
segurança, e que gatunos estão invadindo suas casas pelo córrego. O que,
motivou o requerimento 1939/2011,
do vereador Gouvêa (PTB), solicitando providências da Prefeitura.

Wilsinho Locutor e
Carmo Jorge no PV

E/D - Patricia Baccarin, Lourdinha, Maria Mendes, Prof. Antonio, Prof. Luciano,
Wilsinho Locutor, Murilo Gaspardo, Carmo Jorge e Prof. Amaral

Os vereadores Wilsinho Locutor
presidente do Legislativo jaboticabalense e Carmo Jorge Marques Reino
migraram do DEM e do PPS respectivamente para o PV (Partido Verde),
que alcançou a maior bancada na
Câmara, antes só contava com Murilo
Gaspardo.
Em entrevista coletiva concedida
na manhã de 06/10, na sede do partido, ambos disseram que vieram para
somar, e estão muito satisfeitos com
o acolhimento dos novos companheiros.

O presidente da legenda municipal professor Amaral, se referindo à
fama dos dois serem assistencialistas
o que vai de encontro com a linha do
PV disse: “Ouvimos sempre dizer que
não devemos dar o peixe, e sim ensinar a pescar. Mas às vezes as pessoas
não têm condição sequer de segurar
a vara”.
Murilo Gaspardo enfatizou a importância de Wilsinho e Carmo no
projeto partidário para 2012, e lembrou que eles vieram com a anuência
da comunidade verde.

Assessor da SECEL poderá não
receber apartamento da CDHU
O responsável pela CDHU
(Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo) em Ribeirão Preto informou por telefone em 05/10/2011,
que se José Luis Moiteiro, for, de fato,
proprietário de um imóvel na Rua
Momoe Ota, nº 440 – Quadra 3 – Lote
17 – Código 0023889-3 e Número de
Inscrição 1.03.1432.00018.03.00.000,
financiado pela Caixa Econômica

Federal no Bairro Residencial conforme denunciado pelo Jornal Fonte
edição127 sob o título “Assessor
da SECEL “ganha” apartamento da
CDHU” – Acessem www.jfonte.com.
br/edicoesanteriores.htm - ele “ganhou”, mas não leva.
Informou ainda o responsável
pela CDHU, que em mais uma semana se iniciarão as pesquisas junto ao
Cartório de Imóvel de Jaboticabal, ao

Tadeu Pediu
exoneração do trânsito
O atual diretor do DTT
(Departamento de Trânsito e
Transportes de Jaboticabal) pediu
exoneração, estará fora a partir de
14/10, e o seu substituto será o “amarelinho”, segundo comentários, Quefren
Teófilo Costa “persona non grata”,
entre seus companheiros de trabalho,
bem como pela população pela sua
arrogância. Nossa reportagem entrou
em contato com o secretário de governo Dé Berchielli, que confirmou o

desligamento de Tadeu, mas disse que
precisava conversar com o prefeito
sobre quem será o novo diretor.
O DTT que já é um caos, o que
o secretário concorda, com Quefren
será uma bagunça generalizada, dizem funcionários do setor e motoristas ouvidos por nossa reportagem.
O secretário Dé prometeu nos
responder quem será o substituto de
Tadeu, mas até a conclusão desta edição não se manifestou.

IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) da Prefeitura e ao CADMUT
(Cadastro Geral de Mutuários).
“Essas pesquisas detectarão se
esse cidadão é proprietário desse imóvel.
Mas no caso dele (José Luis), ou de
qualquer outra pessoa que já possua
um imóvel financiado por qualquer
instituição financeira no Brasil, o
CADMUT detecta”, disse.
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Câmara de Ribeirão Cassa
vereador. A Justiça foi feita?
O vereador Oliveira Júnior (PSC),
eleito em 2008 com 4.392 votos, teve
o mandato cassado por unanimidade
em sessão realizada no sábado, 03/10,
que durou 10 horas.
A cassação de Oliveira ocorreu
por direção perigosa (dirigir embriagado) e desacato a autoridade, que no
entender dos seus pares configurou
quebra de decoro parlamentar, cabe
recurso.
A denúncia de emprego de funcionária fantasma não foi comprovada pela CP (Comissão Processante),
aberta pela Câmara, mas objeto
de apuração pelo MP (Ministério
Público).
O substituto de Oliveira se ele não
retornar a Câmara por força de medida judicial, será Nilton Carlos Euzébio
Abadia, o Nilton Gaiola (PSC), que
obteve 1.528 votos na eleição de 2008,
e que tomou posse dia 04/10/2011.
Outros casos
O senador e ex-governador de
Minas Gerais Aécio Neves (PSDBMG) foi pego dirigindo com carteira de habilitação vencida e teria se
recusado a passar pelo teste do bafômetro ao ser abordado em uma blitz
da Operação Lei Seca, na madrugada
17/04/2011 no Rio de Janeiro.

Barrinha
Quatro vereadores de Barrinha,
Carlos Alexandre Alves Borges, o
Lê (PTB), Antonio Kinoshita, o Pi
(PMDB), Sant Clair Antonio Marinho
Filho (DEM) e Jamel Jamil Chukr,
foram presos em maio de 2010,
suspeitos de pedirem propina a um
empresário para revogarem uma lei
municipal.
A denúncia é recheada de provas,
inclusive, com imagens entregues
pelo empresário Mituo Takahashi,
as quais mostram o vereador Carlos
Alexandre Alves Borges, dizendo que
o ex-presidente da câmara, Antonio
Kinoshita, havia recebido um cheque
no valor de R$ 45 mil, que seria dividido com outros parlamentares, para
que a lei que determinava uma distância mínima de 500 metros entre postos de combustíveis fosse revogada.
Até o momento, ninguém foi
cassado, e segundo informações,
sequer existe uma CP (Comissão
Processante) para apurar a suposta
gatunagem.
Pitangueiras
O vereador Tiago Carlos Bento
(PSB), 1º secretário da Mesa Diretora
da Câmara, foi preso juntamente com
um comparsa o pintor de paredes

Everton Barbosa, acusados de sequestrar o filho de um empresário de
Barrinha, e exigiram R$ 1,5 milhão
pelo resgate.
Tiago Bento e seu “ajudante” ficaram 30 dias preso na cadeia pública
de Jaboticabal, e foram soltos sob a
alegação de que juntamente com a
vítima um jovem de 26, forjaram o
sequestro.
Tiago Bento trabalhou por oito
anos como locutor na empresa do pai
da vítima. Não há informações acerca
da cassação ou qualquer punição
por parte da Câmara ao suposto
sequestrador.
Taiúva
O vereador Taiuvense Evandro
Albino (PV), foi preso em flagrante
pela Polícia Federal de Ribeirão Preto
no dia 21/08/2011, sob a acusação
de escoltar um caminhão com uma
carga com aproximadamente 210 mil
maços de cigarros contrabanmdeados
do Paraguai, avaliada em R$ 420 mil.
Albino foi liberado no dia seguinte
sob fiança de 20 salários mínimos.
Segundo uma fonte que não quis
se identificar, não foi aberto qualquer
procedimento contra Albino pela
Câmara, porque ele é apenas considerado suspeito pela PF.

Chefe do comando militar do
sudeste visita Jaboticabal

E/D - Vereador Gouvêa, Pref. Hori,
Wilsinho Locutor, General Adhemar e
Humberto Montans Bellodi

O General de Exército Adhemar
da Costa Machado Filho, comandante
do comando militar do sudeste, visitou Jaboticabal na tarde de 05/10, e
foi recebido no QG do Tiro de Guerra

pelo chefe da instrução Sargento
Morais e outras autoridades, dentre
elas o prefeito Hori, o presidente
Câmara Wilsinho Locutor e os vereadores Gouvêa e Murilo Gaspardo e
o presidente da ACIAJA (Associação
Comercial, Industrial e Agronegócios
de Jaboticabal), Humberto Montans
Bellodi, além dos atiradores e seus
familiares.
O General Adhemar, chegou num
helicóptero Pantera que pousou no
campo do Jaboticabal Atlético por
volta das 15:30 horas.
Demonstrando simpatia e cordialidade, o General, homem de meia
idade, franzino fisicamente, aparentemente de hábitos simples, mas de

posições firmes, em entrevista coletiva, disse que as fronteiras brasileiras
precisam de mais efetivo e tecnologia;
lembrou a importância do Exército na
segurança nacional e responsabilidade de todos.
Elogiou o esforço dos jovens que
não ganham nada para prestar esse
importante trabalho, mas que aprendem a ser cidadãos.
O General disse ainda, que a
presença dos militares no morro do
alemão no Rio de Janeiro tem a aprovação de 97% da população, e que as
denúncias de que moradores têm sido
torturados por eles não passa de ação
do crime organizado para desestabilizá-los.

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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Após denúncias de
“maus-tratos” ouvidora
de Hospital se apresenta
A direção do Hospital São
Marcos/São Francisco não recebeu de
bom grado as denúncias de uma conveniada na edição 127 – sob o titulo
“Por que o Hospital São Marcos/São
Francisco maltrata os conveniados?
Acessem www.jfonte.com.br/edicoesanteriores.htm.
A assessoria de imprensa da São
Francisco telefonou para nossa redação e reclamou que não agimos com
ética porque não ouvimos os dois
lados, e também porque fizemos matéria de capa com o relato/desabafo de
uma conveniada.
Posteriormente Adriana que se
disse da ouvidoria da São Francisco
(16) – 3797-8191 telefonou para a
autora da denúncia e informou que
funcionárias da clinica estarão no
Hospital para receber as reclamações
dos conveniados, bem como foram
instaladas caixas de sugestões.
Resposta
Em outras oportunidade também
recebemos denúncias relatando fatos
idênticos, as enviamos para a direção
do Hospital e não obtivemos resposta.

Quanto a colocarmos o “desabafo” de
Zélia Lima como chamada de capa foi
uma decisão do Jornal, mas como dissemos o espaço continua a disposição
para eventuais explicações se for de
interesse da direção do São Marcos/
São Francisco.
Mau atendimento, muito tempo
de espera para as consultas, agendamento e outras tantas continuam chegando a nossa redação. Um paciente
da hemodiálise João Luiz Sampaio,
disse que os pacientes têm que tomar
um comprimido de nome Renal-Vit,
fabricado pela Nutrovit Laboratórios
Ltda., localizado na Alameda Julia da
Costa, 1.432 – Curitiba – PR.
Porém, esse medicamento que
era fornecido pelo hospital não estava sendo ministrado. João Luiz
então procurou a responsável pela
Hemodiálise e recebeu como resposta que o laboratório havia fechado.
Intrigado com essa informação João
Luiz descobriu pela Internet o telefone do laboratório, e ouviu do gerente
que tudo estava normal e que não
estava fornecendo o medicamento
porque não estava sendo pago.
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Taiaçu elegeu sua
miss terceira idade

Projeto “melhor caminho”
recupera estrada do tabuado

A semana do idoso em Taiaçu
promovida pela Prefeitura comandada pelo prefeito Antonio Rodrigues
Caldeira (PTB), pelo Fundo Social
de Solidariedade comandado pela
primeira dama Marta Caldeira com a
colaboração e a dedicação de Carmen
Meerson, ocorreu de 22 a 29/09/2011,
e, foi recheada de festividades para
essa turma que merece tudo isso e
mais um pouco. Dentre as quais, um
passeio a praia da enseada no Guarujá,
churrasco no centro de lazer e outras
muitas atividades.
Na noite de 28, aconteceu o concurso da miss terceira idade que foi
simplesmente maravilhoso com desfile de senhoras lindas e felizes. Maria
Aparecida Monteiro Magri, 82, ficou
com o título. Benedita Aparecida
Gonçalves, 73, se consagrou miss elegância, e Lourdes Tonete da Cruz miss
simpatia.

Um convênio entre a Prefeitura
de Taiaçu e o governo do Estado
– projeto “melhor caminho”, através da CODASP (Companhia de
Desenvolvimento Agrícola de São
Paulo Secretaria de Agricultura e
Abastecimento), recuperou um trecho
de 4,6 quilômetros da estrada do tabuado até o limite com Monte Alto.
“Meu sonho era asfaltá-la, mas
como não é possível no momento,
essa recuperação proporcionará mais

Outras participantes
Olivia Próspero ferreira, Lourdes
Monteiro Meerson, Maria da Glória
Ananias, Maria Juscelina (Celina),
Maria Rigonato e Maria Aparecida
Franzolin. Todas foram vencedoras e
mereceram nota 10. Parabéns.
Fotos Rogério Constantino.

Antes

Caldeira inaugura
Anfiteatro
Na noite de quinta-feira, 06/10,
foi inaugurado o anfiteatro de Taiaçu
localizado na Praça São José – Centro,
pelo prefeito Antonio Rodrigues
Caldeira (PTB), e contou com a
presença de várias autoridades, dentre elas o presidente da Câmara de
Jaboticabal Wilsinho Locutor, o presidente da Câmara de Taiúva Mauro
Bersi e o vereador Kiko, os vereadores

de Taquaral Leandro e Mário, e os taiaçuenses Adriano Vilar – Presidente da
Câmara, Rubens, Joaquim e Dadinho,
além do presidente do PT local Lineu
Zuculo.
Muitos munícipes lotaram o mais
novo centro de cultura, o antigo casarão como é conhecido. No final do
evento houve um coquetel organizado
pela primeira dama Marta Caldeira.

Menina é torturada
e supostamente
estuprada em Taiaçu
A jovem T. da S. de 15 anos de
idade, moradora em Taiaçu, foi encontrada num brejo desmaiada e nua
próximo ao sítio água quente na madrugada de domingo, 02/10, no local,
aconteceu uma quermesse na noite
anterior. A adolescente apresentava
diversos ferimentos, inclusive, queimaduras nos seios e com suspeita de
estupro. O laudo pericial sairá em 30
dias.
O suspeito Jorge Luiz Cursino,
vulgo Jorginho, 18, foi encontrado
pela polícia na segunda-feira, 03/10,
por volta das 11 horas. A equipe da
Polícia Civil de Taiaçu e Taiúva, sob o
comando do delegado Renato Coelho
de Melo, encontrou o suspeito, através
de informações recebidas de amigos

da garota. Jorginho confessou que estava na festa na companhia da menor,
e após uma discussão, ele a agrediu e
em seguida fugiu achando que a havia
matado.
Jorginho está preso na cadeia
pública de Jaboticabal aonde chegou
no dia 03/10, cumprindo prisão temporária, e caso sejam comprovadas as
agressões e o estupro será transferido
para um CDP (Centro de Detenção
Provisória). No entanto, é muito difícil Jorginho não ser culpado, segundo
informações, quando a polícia lhe deu
voz de prisão, ele teria perguntado aos
policiais: “ela não morreu?”
A vítima está internada no Hospital
Júlia Pinto Caldeira em Bebedouro e
seu estado de saúde é delicado.

conforto para aqueles que a usam,
especialmente os sitiantes”, disse
entusiasmado o prefeito Antonio
Rodrigues Caldeira (PTB).
Essa estrada na sua totalidade estava intransitável principalmente em
dias chuvosos. “Agora esperamos que
a Prefeita de Monte Alto Silvia Meira
(PTB), faça o mesmo que o Caldeira”,
disse um morador de um sitio no município.

Prefeito Caldera - 4º da E/D e
funcionários da prefeitura e da
Codasp

Depois

Prefeito de Taiúva cede a pressões
e reajusta salários de servidores
Após muita pressão dos vereadores taiuvenses Rita Brandão (PTB) e
Mauro Bersi (PMDB), o prefeito de
Taiúva Leandro Baptista (PP), concedeu um reajuste de 6,55% para os servidores municipais retroativo a junho
de 2011.
Dos 262 trabalhadores da
Prefeitura, 192 que recebiam o salário

mínimo, R$ 545, passarão a receber o
“exagerado” salário de R$ 581.
O salário do prefeito passará de 8,6
mil para 9.163 mil, a assessora jurídica
passou de R$ 4,8 mil, para R$ 5.114
mil, e o secretário de R$ 3,8 mil para
R$ 4.048 mil.
Na sessão extraordinária realizada na Câmara na quarta-feira, 05/10,

para discutir o tema, nenhum servidor compareceu, até porque, o prefeito colocou um carro de som na cidade
avisando que mandou o projeto para
a Casa.
Em primeira votação houve unanimidade, a segunda votação aconteceu segunda-feira, 10/10, e o placar foi
o mesmo.

Reflexão - Nossa Participação Jaboticabal
José Fernando Stigliano

Na sociedade moderna nascida
das transformações que culminaram
na Revolução Francesa, somos cistos
como Homem (pessoa privada) e
como Cidadão (pessoa pública). O
Termo Cidadão designava originalmente o habitante da cidade. Com a
consolidação da sociedade burguesa,
passa a indicar a nossa ação política e
participação na Vida da Sociedade.
A desigualdade social não permite
a efetivação das liberdades constitutivas da Sociedade civil, entre elas a
liberdade política de participação nos
assuntos públicos, que não se realiza
para todos os membros da sociedade.
Os princípios básicos das democracias modernas, como o direito de
toso nós a liberdade de pensamento,
associação, credo, locomoção, manifestação da opinião por intermédio
da imprensa e da propaganda, são
garantidos por lei. Tais princípios
são a base necessária, para a nossa
participação na Sociedade capitalista.
Porém, o acesso a estes mecanismos,
nos é restrito. Vejamos um exemplo:
o domicílio de qualquer Cidadão é
inviolável e o direito, o nosso direito a
proteção é garantida por lei. No entan-

to, é freqüente vermos na televisão os
Barracos das Favelas serem invadidos
pela polícia sem qualquer consideração. Tais ações demonstram como os
Favelados, relegados a uma situação
de pobreza, são alvos de arbitrariedades em nome do Estado, sofrem
discriminação social e, na prática, se
vêem destruídos de sua Cidadania.
Cidadania que significa termos, Direito e Deveres para com a
Coletividade da qual participamos.
Existem interesses comuns que, como
Cidadão, precisamos Respeitar e
Defender por meio de nossa atuação
na Vida Pública.
O Desemprego, a Miséria, o
Analfabetismo, as diversas Formas
de Violência que afetam a Vida de
grande parte da população brasileira, impedem o Exercício Efetivo da
Cidadania. Necessitamos criar espaços de manifestação na Sociedade
Civil, onde os interesses comuns possam ser defendidos e as pessoas possam tomar Consciência do papel que
desempenham na Sociedade. Espaços
de Solidariedade...
Texto inspirado no livro “para
filosofar”

Atlético:
Finalmente
Tombado

Contrariando o parecer do secretário de negócios jurídicos da
Prefeitura de Jaboticabal Elias de
Souza Bahia, que propôs o tombamento parcial do Jaboticabal Atlético,
o Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Jaboticabal, empossado
em 18/11/2010, e tem como presidente o secretário da educação, cultura,
esporte e lazer Claudio Almeida, em
reunião realizada em 10/10/2011,
aprovou o tombamento total do Clube.
Bahia votou pela parcialidade, já que
ele também é membro do Conselho.
Dos 15 membros do Conselho, 12
votaram a favor do tombamento total
do Jotão, que não poderá ser vendido
nem descaracterizado e passou a ser
patrimônio da municipalidade. Mas
resta saber quem pagará as dívidas
trabalhistas que gira em torno de R$
1 milhão, não é justo que os trabalhadores sejam prejudicados, e paguem
por erro e até falcatruas de antigos
dirigentes.
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Canil: Uma luta de todos

Pitão - 7 anos na solitária

Na edição 127, dissemos que o
canil de Jaboticabal terá mais 30 baias
– essa foi à primeira informação que
obtivemos. Na verdade, serão mais 18
baias grandes, e as atuais estão sendo aumentadas para que os animais
tenham acesso ao sol, já que alguns,
especialmente os Pit Bulls que estão
em prisões perpétuas e solitárias, mas
com a reforma terão essa triste sina
amenizada.
Atualmente 13 Pit Bulls estão
presos no canil a mais de 5 anos em

média, o mais antigo é o Pitão, que
“vive” numa solitária há 7, isto porque, ninguém os adota por medo, já
que a raça é considerada, e é em muitos casos bravia, não por culpa dos
animais, mas pela irresponsabilidade
dos criadores.
Aliás, esses cães não estão no canil
por acaso, e sim porque foram abandonados justamente por aqueles que
os treinaram para serem violentos, e
como exageraram na dose, os jogaram
na rua num ato desumano e cruel.
Assim como há criminosos criando Pit Bulls para brigas e para amedrontar pedestres nas ruas, há também criadores sérios e éticos de APBT.
Para piorar as coisas, os maus criadores muitas vezes deixam de treinar
seus cães para não agredirem humanos, como os criadores do início do
século passado faziam. Pelo contrário,
treinam os cães para serem o mais violentos possíveis.
O resultado é o preconceito indiscriminado, que faz autoridades

banirem Pit Bulls das comunidades,
e companhias de seguros cancelarem
seguros se a casa tiver um Pit Bull.
Na verdade, o Pit Bull é um cão inteligente, e muitos de seus exemplares
são obedientes; são cães saudáveis que
reclamam pouco e oferecem muito
aos seus donos.
Há até mesmo casos de cães que
servem de guias para cegos e já são
usados como cães de terapia em hospitais e clínicas para ajudarem crianças
deficientes.
Adoção
Faça uma visita ao canil e adote
um amigo, você verá que sua vida vai
mudar. Nos primeiros sábados de cada
mês, haverá uma feira de adoção na
Praça Nove de Julho – Centro - uma
parceria da Prefeitura com a ADA
(Associação de Defesa dos Animais).
Compareça!!! Essa é sua chance de
ajudar e ser ajudado. Na última feira
realizada, sabado, 03/10, de animais
animais expostos 7 foram adotados.

Rodeio: Uma barbaridade que
deve ser banida
O Jornal Fonte não vai repetir
tudo que se refere a essa barbárie
chamada rodeio. Até porque, a grande
mídia e as associações de defesa dos
animais têm se manifestado a esse
respeito, com notícias do assassinato
do bezerro e do boi no último rodeio
de Barretos.
Nós queremos ser esse “grão de
areia no oceano”, para combater essa
crueldade inescrupulosa e gananciosa
dos promotores de eventos envolvendo animais para ganharem muito dinheiro com o sofrimento de inocentes.
Na última semana, temos contatados vereadores, não só de Jaboticabal,
mas de outros municípios e perguntado para eles se seriam capazes de
apresentar um projeto proibindo
rodeios. A resposta é sempre a mesma, “verei a possibilidade com meus
colegas”, ou então, “seria conveniente
num ano eleitoral comprar essa briga”. Todos estão sendo omissos com
o martírio de bois e cavalos, que são
transportados em caminhões, prati-

camente uns sobre os outros são descarregados atrás dos palcos em locais
escuros, longe dos olhos do público,
para serem submetidos à sessão de
torturas com choques elétricos de alta
voltagem.
Sedém
Os torturadores afirmam que
esse equipamento que é amarado
no vazio do animal é inofensivo e só
provoca cócegas. A ex-senadora alagoana Eloísa Helena, recebeu em seu
gabinete em Brasília, um grupo de
defensores do sofrimento dos bichos,
pedindo para que ela votasse a favor
de um projeto de rodeios. A senadora
chamou dois assessores, mandou que
eles pegassem uma corda e disse: “vou
pedir para que eles amarrem essa corda no saco de um dos senhores, se ele
resistir à dor pode contar comeu voto”.
Viva Eloísa!
Desafio
Como vimos, não há interesse dos

políticos jaboticabalenses em acabar
com essa prática desumana, a exemplo dos políticos de Araraquara que
recentemente eliminou do seu calendário festivo essa aberração - Jornal
Fonte edição 127 – acessem www.
jfonte.com.br/edicoesanteriores.htm
Então, resta à pressão popular exigindo o fim de rodeios em Jaboticabal
e no Brasil – político que não defende a fauna e a flora não terá meu
voto!
Exemplo a ser seguido
Bebedouro não tem rodeio, e sim
uma feira a FECCIB (Feira Citrícola,
Comercial e Industrial de Bebedouro),
que neste ano de 2011, aconteceu de
14 a 17 de setembro e foi prestigiada
por mais de 50 mil pessoas.
A feira não acontecia há 10 anos,
mas pela coragem e a força do jovem
empreendedor Lucas Chioda foi um
grande sucesso.
A FECCIB de 2012 será muito
melhor e é um exemplo a ser seguido.

Parabéns Polícia Militar
No dia 03 de outubro, por volta
das 17 horas, Policiais Militares de
Jaboticabal tiveram a possibilidade de
ajudar mais uma família que solicitou
socorro ao Centro de Atendimento da
Polícia Militar.
Uma solicitante ligou para o 190
informando que sua filha de apenas
onze dias de vida, após ser amamentada, havia se engasgado. O atendente

da Central de atendimento 190 Sd PM
Ilani Mara Bergo, com o auxilio do Sd
PM David Segali e do Sd PM Emerson
Silveira Lemos, atenderam a ocorrência e passaram a orientá-la quanto aos
procedimentos necessários para reanimar a criança até a chegada da viatura de prefixo I-43252, que se deslocou até o local. A guarnição composta
pelo 2º Sgt PM Orlando Silva Junior

e o Sd PM Marco Aurélio Bruno, efetuaram os procedimentos necessários
para o socorro da recém-nascida e
de imediato encaminharam-na ao
pronto Atendimento Municipal, onde
a bebê foi medicada e passa bem.
Desta forma, mais uma vez, a Polícia
Militar por meio de seus profissionais
mostrou o comprometimento com o
cidadão.

Apenas duas viaturas para ronda noturna
A Polícia Militar de Jaboticabal,
segundo informações, utiliza apenas
duas viaturas e quatro policiais para
atender a população durante a noite,
e mais uma com um sargento e um
policial que serve como apoio, lem-

brando que Jaboticabal tem aproximadamente 72 mil habitantes. Não faz
muito tempo, esse mesmo serviço era
prestado por 10 viaturas e 20 policiais.
Os índices de furtos e roubos noturnos têm aumentado consideravel-

mente.
Procurado por nossa reportagem
o comando não quis se manifestar a
respeito do assunto, por outro lado,
não negou e nem confirmou as informações.
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A Siriema e o Gambá
Na manhã ensolarada e quente de
23 de setembro de 2011, flagramos
uma Siriema correndo sem rumo sobre as casas da Avenida José da Costa,
uma das mais movimentadas de
Jaboticabal, na altura do numero 850.
Essas aves terrestres de médio porte
nativas da América do Sul habita zonas de pradarias ou florestas abertas,
se alimentam de insetos, lagartos, pequenas cobras e cajus do cerrado, em
contato com os humanos são sempre
desconfiadas, e quando se sentem
ameaçadas por eles costumam abrir
suas asas e enfrentá-los.
Não foi o caso da Siriema, ou
Seriema ou ainda Sariema da José da
Costa, que demonstrava desespero e
aparentemente procurava um dos seus
prediletos alimentos que foi retirado
do seu habitat pelas grandes plantações de cana, cuja maioria dos plantadores, na época da colheita, ateiam
fogo para destruir não só a alimentação das Siriemas, mas elas próprias e
outras espécies.
Diz a lenda que o canto deste
pássaro indica o final da época das
chuvas.
Gambá
Na mesma Avenida dois dias depois, e nas proximidades do mesmo
número, ao anoitecer, um Gambá
tentou atravessar a Avenida e foi atropelado e morto.
Nas cidades isso sempre ocorre,
porque eles têm a visão ofuscada pelos
faróis e por terem pouca mobilidade –
exceto nas árvores.
Os hábitos dos gambás são noturnos, por isso, quando começa escurecer, eles saem dos seus abrigos para
caçar e coletar alimentos. É um animal
onívoro, se alimenta praticamente de
tudo, como: raízes, frutas, vermes,
insetos, moluscos, crustáceos (caranguejos encontrados em zonas de manguezais), anfíbios, serpentes, lagartos
e aves (ovos, filhotes e adultos).
O gambá não teve a mesma sorte
da Siriema, que ao ser fotografada
bateu asas e voou. O gambá só voou

depois de morto com um chute que
lhe foi dado por um frequentador de
um bar que existe nas imediações, o
que foi motivo de risos de outros frequentadores do local.
As queimadas
Os biólogos relatam que não é raro
resgatar das queimadas - na maioria
das vezes sem sucesso - animais como
gatos do mato, onças-pardas, lobos-guará, veados, tamanduás, tatus, cobras, gambás e muitos outros que não
sobrevivem.
Além disso, há um número espantosamente maior de outros integrantes da fauna, como insetos, pequenos
roedores e pássaros, que são completamente incinerados e sequer deixam
vestígios notáveis.
Muitos animais por não encontrarem mais as matas nativas que
foram destruídas para implantação
dos canaviais, tem como único abrigo o próprio canavial, que serve para
sobrevivência e a procriação dessas
espécies.
É muito comum, animais silvestres se multiplicarem no meio dos canaviais, onde muitas aves, como pombas, nhambus, codornas, perdizes e
siriemas fazem seus ninhos e colocam
seus ovos, também atraídas pela farta
oferta de insetos.
Essa povoação atrai predadores
como cobras, ratos e lagartos, que por
sua vez atraem outros predadores de
maior porte, como o cachorro-do-mato, o lobo-guará e a onça-parda.
A esta população juntam-se outros
animais, como a capivara e a paca.
Impiedosamente a queimada alcança esse nicho ecológico que tenta
se restabelecer dentro do canavial,
matando os animais que dificilmente
conseguem fugir dessa armadilha preparada pelo homem.
Chegará o dia, que os chamados
irracionais invadirão o espaço dos
chamados racionais, não por ganância, mas pela sobrevivência.
Por enquanto está acontecendo
em pequeno número, e por isso são
mortos e chutados.

Cidade Azul
Aconteceu sábado, 08/10, com o
Cine Teatro Municipal de Jaboticabal
lotado, o espetáculo Cidade Azul da
Companhia Truks - Teatro de Bonecos
que foi criada em 1990.
O espetáculo retrata o sonho de
um menino de rua que insiste em
transformar o seu lugar em um lugar
melhor para se viver.
E, ao acordar pela manhã após
uma noite sobre papelões e sob jornais uma bola de brinquedo azul lhe
cai na cabeça, e trouxe sua dona. Uma
menina. E, assim, nasce uma grande
amizade entre os dois.
O espetáculo é simplesmente
maravilhoso, engraçado e ao mesmo
tempo comovente, e o mais espetacular e delicioso é observar a empolgação das crianças que chegam a gritar
de satisfação a cada cena.
Não deixem de levar essa maravilha para suas cidades.
O texto é de Henrique Sitchin
e Verônica Gerchman, direção
Henrique Sitchin, concepção e cons-

trução de Bonecos e cenários de
Verônica Gerchman, Sandra Grasso,
Valéria Perusso e Henrique Sitchin,
com o elenco nota 1.000 Camila
Prietto, Aguinaldo Rodrigues, Ailton
Rosa, Kely de Castro, Camila Oliveira
e Luciana Semesnsatto.
Realização
SESCOOP/SP,
apoio
institucional
OCESP,
Cooperativas parceiras UNIMED,
COPLANA,
UNIODONTO
e
SICOOBCOOPECREDI,
apoio
cultural Prefeitura de Jaboticabal,
Fundo Social de Solidariedade e
Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, restaurante Mamma
Mia e Buffet Ize.
Promotores de Cultura do
Cooperativismo
de
Jaboticabal:
Daiana Scaldelai, Eduir Baptista
Constant, Izael Agostinho, Monica
Reino, Osny Benelli, Midiau Char
da Silva, Regiane Alves, Renata de
Miguel, Sara Aparecida Pineli de
Oliveira, Simone Costa, Sueli Palazzo
Barbosa e José Bortolin.
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