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Câmara municipal: O
útil VS o Inútil
Painel obsoleto e equipamentos de controle de voto guardados na gaveta

No sábado, 14/04/2012, aconteceu à inauguração
i
ã de
d pequenas grandes obras na Câmara
Municipal
de
Jaboticabal.
Pequenas no tamanho e grande
na utilidade e, sobretudo, de respeito aos portadores de necessidades especiais e aos idosos.
Estas úteis e importantes obras

execu
utadas
pela
executadas
ual legislatura
a atu
atual
sob a presidência
p
de
Wilson
Aparecido
o Wilsidos Santos,
Sant
Locutor (PV), cusnho Locu
taram aos ccofres públicos
R$ 147 mil,
m enquanto
o inútil e desnecessário
painel eletrônico de votação
comprado
2008, pelo exd em 20
-vereador e ex-presidente da
Câmara (2001/2008), Carlos
Eduardo Pedroso Fenerich, o
Dr. Edu Fenerich (PPS), custou
aos contribuintes R$ 149 mil.
AS OBRAS

para facilitar a
Um elevador pa
acessibilidade de portadores
de necessidades
d especiais e de
idosos aos gabinetes dos vereadores, um banheiro especial,
rampa frontal de acesso a Casa, e
outras melhorias como reforma
da garagem e da calçada da Rua
13 de maio e pintura, além de
pequenos consertos em todo
prédio.
PAINEL
Esse monstrengo foi inaugurado
na sessão ordinária realizada em 17
de março de 2008, conforme noticiado por este periódico na edição

71 de 28 de março de 2008 - acesse
www.jfonte.com.br – no entanto,
sua inútil vida só durou 9 meses,
ou seja, enquanto Edu chefiava o
poder legislativo, já que ele foi derrotado nas urnas naquele mesmo
ano. E, com a ascensão de Mauro
Cenço (PPS), hoje no PDT, a presidência da Casa em 2009, o objeto
não passa de um vulto na parede
do plenário, ao lado da imagem de
Cristo crucificado.
Na edição 83 de 03 de julho de
2009, noticiamos que a revista
“veja”, denunciou a compra de
um painel idêntico e da mesma
empresa pela Câmara municipal
de Olímpia – SP, por R$ 120,8

mil. Na edição 90 de 09 de outubro de 2009, noticiamos que O
MP (Ministério Público) de
Olímpia, promotor Gilberto
Ramos de Oliveira Junior ajuizou ação civil contra o ex-presidente da Câmara Francisco
Ruiz (PMDB), na qual apontou
irregularidades na compra do
painel e pediu a condenação do
ex-presidente, e a consequente
devolução aos cofres públicos
do valor gasto na aquisição do
equipamento.
AQUI
Ora aqui...

Rodeio Show Jaboticabal realiza coletiva de
imprensa
Essa foi a nossa primeira coletiva e esperamos contar com o
apoio de toda imprensa na festa.
Na internet, estamos com um
relacionamento muito legal pela
nossa FanPage (www.facebook.
com.br/rodeioshowjaboticabal)
e pelo site oficial (www.rodeioshow.com.br). Tudo está sendo
programado para que o público,
parceiros, patrocinadores e a
imprensa saiam satisfeitos, nessa
edição teremos o Camarote
Brahma, o tradicional Premium,
ao redor da arena, e a novidade,
o Vip Super Bull, presente em
apenas 14 festas no país. Jaboti-

cabal mais uma vez em destaque
no cenário sertanejo nacional”.
Perguntamos para Estephan
qual o beneficio financeiro que
o rodeio trará para Jaboticabal.
“R$ 30 milhões indiretamente,
R$ 6 milhões diretamente”,
afirmou.
No evento, ainda estavam
presentes a Rainha do Rodeio
Show 2011, Natália Correa, e a
Princesa 2011, Lígia Rodrigues,
além do produtor Paulo Pupin,
que já iniciou os preparativos
para o concurso deste ano, marcado para 19 de maio, no Cine
Teatro Municipal.

Estephan Hanni ladeado por Juliano Cesar e peões.

A primeira coletiva de
imprensa do Rodeio Show
Jaboticabal realizada no dia
17/04, no Hotel Recreio contou
com a presença de quase toda
mídia local e parte da regional,
escrita, falada e televisada.
Durante o evento foram apresentadas todas as novidades
desta edição que comemora
os 10 anos do RSJ. O cantor
Juliano Cezar foi o primeiro
a falar com os jornalistas, e
demonstrou
contentamento
com a gravação do seu novo
DVD, que será realizado dia 7

de junho durante o rodeio em
comemoração aos seus 25 anos
de carreira.
O peão Paulo Crimber, enfatizou a qualidade do rodeio de
Jaboticabal. Crimber, já foi 10
vezes finalista da etapa internacional nos Estados Unidos,
duas vezes campeão, além, do
título da Copa do Mundo, na
Austrália. Perguntamos para
o campeão se os animais eram
maltratados em rodeios. “Isso
não passa de bravata, ninguém
em são consciência, paga R$
300 mil num animal para mal-

tratá-lo”, disse.
O empreendedor
Estephan
Hani
comentou
sobre
a
programação
do Rodeio Show
Jaboticabal 2012,
o relacionamento
com o público pelas
redes sociais e a
expectativa para o
evento. “Nós queremos fazer uma
festa muito bonita
para comemorar os
10 anos do rodeio.
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Na edição 131 de 08 de
dezembro de 2011, sob o titulo
“Jaboticabalenses gastarão mais
de R$ 1 milhão anual para
manter mais cinco vereadores”,
detalhamos, como cerca de R$ 1
milhão por ano seria gasto com
mais 5 vereadores. Na edição
132 de 07 de fevereiro de 2012,
sob o titulo “Jaboticabal precisa
de mais vereadores?”, voltamos
ao assunto, e na ocasião enviamos e-mails (correios eletrônicos) para os 10 atuais vereadores, pedindo sua opinião, sobre
a quantidade de parlamentares
a partir de 2013, se 15 ou 10, e
também sobre o reajuste de seus
salários. Apenas 4 responderam
– Dr. Nereu (PMDB), disse
que era favorável a manutenção dos 10, e reajuste zero nos
salários. Murilo Gaspardo (PV)
se manifestou favorável, a continuidade de 10 cadeiras e reajuste nos salários pela inflação
do período.
Na mesma linha opinou o
presidente da Câmara Wilsinho
Locutor (PV). Carmo Jorge
(PV) concordou sobre o reajuste, e quanto à quantidade de
vereadores, ficaria com a decisão
da maioria.
Na edição 133 de 24 de fevereiro 2012, sob o titulo “Jaboticabal não precisa de mais vereadores!”, noticiamos que o Dr.
Nereu, enviou correspondência
para diversas entidades – OAB,
CDL, ACIAJA, MAÇONARIA, CÚRIA METROPOLITANA,
SINDICATOS,
ASSOCIAÇÕES DE BAIROS e outras reafirmando o
que disse para este Fonte.
Na edição 134 de 14 de março
de 2012, sob o titulo “Jaboticabal não precisa de mais
vereadores, mas sim diminuir a
verba que a Câmara recebe”, o
jornalista Luiz Augusto Stesse,
escreveu sobre esse tema e ainda
sobre a audiência pública ocorrida no dia 08 na OAB.
Na edição 135 de 29 de março
de 2012, sob o titulo “O povo já
decidiu: 10 vereadores bastam
para Jaboticabal!”, falamos sobre
os salários dos Edis, da reunião
realizada na Câmara com as
entidades na noite de 27/03,
mas que só o presidente do
legislativo compareceu, e ainda
sobre o uso da tribuna livre pelo
presidente da OAB Alessandro
Alamar.
Na edição 136 de 13 de abril
de 2012, sob o titulo “Dez vereadores bastam para Jaboticabal
- Procurador da Câmara descobriu a “cor do cavalo branco de
Napoleão”, dissertamos sobre a
absurda justificativa do procurador da Câmara Marcelo Bassi
das Neves, com a clara intenção
de desestabilizar o movimento,
ao afirmar que o numero de
vereadores só poderia ser alterado um ano antes do pleito
eleitoral com base no artigo 16

Dez vereadores bastam
para Jaboticabal!

Silva Junior/Folhapress

Movimento Panelaço Ribeião Preto
da Constituição Federal. O que
provamos que não é verdade
com base em decisões unânimes
dos ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o que
também foi confirmado pelo
advogado Leandro de Oliveira
Stoco, coordenador da comissão
de direito eleitoral da Ordem
dos Advogados de Brasil – 12ª
subseção de Ribeirão Preto,
especialista em direito eleitoral, coautor da obra “Legislação
Eleitoral Interpretada”, em resposta a uma consulta feita pelo
seu colega Alessandro Alamar.
Após prestar vários esclarecimentos acerca do assunto conclui Stoco: “Pelo exposto, concluo que a alteração do numero
de cadeiras na Câmara Municipal de Jaboticabal, desde que
levada a efeito mediante regular processo legislativo aperfeiçoado até o dia 9 de junho de
2012, não se sujeita à restrição
contida no artigo 16 da Constituição Federal (principio
da anualidade), valendo, por
consequência, para as eleições
municipais a serem realizadas
nesse mesmo ano”.
Na mesma matéria, dissemos
também, que Alamar fez uso da
Tribuna Livre na sessão ordinária realizada na noite de 02 de
abril de 2012, inclusive, com
a presença da reportagem do
Jornal da Clube – TV Clube –
Band – Ribeirão Preto, mas que
ao término da fala de Alamar os
vereadores se mantiveram em
silêncio, uma prática utilizada
para desmoralizar o interlocutor e desvalorizar o assunto em
discussão.
Noticiamos ainda, os valores
dos salários de vereadores, prefeito, vice e secretários a partir
de 2013, que tiveram em média

25% de reajuste, enquanto os
servidores públicos municipais
tiveram 6%, a partir de 01 de
maio de 2012, concedido pelo
prefeito José Carlos Hori (PPS),
o que lhe rendeu muitos agradecimentos, retirada de chapéu
e foi aplaudido de pé.
Contatado por nossa reportagem em 25/04, Nereu que é
vice-presidente da Casa, disse
que não assinou a proposta de
reajuste, e nem vai assinar.
ENTIDADES
Na tarde de quinta-feira,
19/04, enviamos e-mail para as
principais entidades que participam do movimento pela manutenção dos 10 vereadores para
sabermos dos seus posicionamentos, mas só a OAB, através
do seu presidente respondeu, e
reafirmou seu comprometimento com a causa.
PRESSÃO POPULAR FORÇA
RECUO DOS VEREADORES
DE RIBEIRÃO PRETO
Sábado, 21de abril de 2012,
o jornal “Folha de S.Paulo”,
caderno Ribeirão, trouxe uma
análise assinada pelo seu editor,
que deixa claro a força do povo,
e também a coragem da vereadora tucana Silvana Resende,
ao apresentar um projeto sugerindo reajuste zero e manutenção de 20 vereadores ao invés de
27. Taxada de traidora por seus
colegas de parlamento Silvana
não se intimidou. Aliás, aqui
em Jaboticabal, o vereador Dr.
Nereu (PMDB) tem projeto
idêntico para apresentar (10
vereadores e reajuste zero), mas
precisa de mais 3 assinaturas
para que ele seja colocado em

pauta de votação, mas segundo
Nereu todos os seus pares se
negaram a assiná-lo. Ou seja,
Wilsinho Locutor e Murilo
Gaspardo, ambos do PV, que
haviam dito que concordavam com 10 vereadores – leia
acima. Os outros são: Carmo
Jorge (PV), Mauro Cenço
(PDT), Prof. Emerson (PSB),
Gilberto de Faria (PSB), João
Bassi (PPS), Gouvêa (PTB) e
Dr. Aloisio (PMDB). Talvez se
tivéssemos uma Silvana, uma
Sebastiana, uma Maria, enfim,
uma mulher na Câmara, quem
sabe se não seria diferente. Leia
abaixo a análise do editor da
“Folha” Ribeirão.
“ACORDO MOSTRA QUE
AÇÕES POPULARES INFLU-ENCIAM
Ao admitir que pode recuar
no reajuste salarial de 40%,
Legislativo responde aos
movimentos Panelaço e
OAB/Ciesp
Luís Eblak - Editor da “Folha
Ribeirão”
A sessão de anteontem na
Câmara de Ribeirão Preto foi
reveladora: Silvana Resende
(PSDB), único dos 20 parlamentares da Casa a defender
0% de reajuste para os salários
dos próprios vereadores, foi
chamada de “traidora” pelos
colegas políticos.
Eles alegam que fizeram um
acordo a portas fechadas para
estudar uma forma de rever
o aumento de 40%, que vale a
partir de 2013 e resulta num
salário de R$ 12,9 mil.
A alternativa seria dar um
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reajuste menor, de 24% (o que
elevaria os rendimentos para
R$ 11,5 mil). Silvana se adiantou, apresentou um projeto
revogando o reajuste - ou seja,
mantém os salários como estão
hoje (R$ 9.288) - e foi atacada
por vários colegas. Ninguém a
defendeu. Nem seus dois colegas tucanos.
Desde que aprovou o aumento
de 40%, em março, a Câmara
enfrenta uma série de protestos liderados pelo Movimento
Panelaço, grupo criado na internet para lutar contra o reajuste,
considerado abusivo.
No início, os vereadores ignoraram as manifestações. Mas
alguns fatores ajudaram a fazê-los mudar de ideia. Primeiro,
ficaram isolados na decisão de
ganhar aumento. A prefeita
Dárcy Vera (PSD) rejeitou dar
a seu sucessor, que pode ser ela
própria, o mesmo reajuste de
40%.
O Legislativo enfrenta ainda
outro movimento, que quer
impedir o aumento do número
de vereadores dos atuais 20 para
27 em 2013.
O grupo, encabeçado por
OAB e Ciesp, afirma já ter 22
mil assinaturas, o suficiente para
que um projeto de lei de iniciativa popular contra a ampliação
da Casa entre em tramitação no
Legislativo -ao estilo do projeto
que resultou na Lei da Ficha
Limpa.
Além disso, os parlamentares perceberam que o Panelaço
não se limita a meia dúzia de
estudantes. Suas manifestações
foram intensas, encheram o
plenário da Câmara em quase
todas as sessões desde o final de
março.
Em ano de eleição, os parlamentares resolveram dar uma
resposta às reivindicações. Daí
surgiu o acordo de dar “apenas”
24% de aumento. Continua
sendo um reajuste e tanto em
tempos de inflação baixa - os
servidores municipais, só para
uma comparação, tiveram 6,5%.
Mas o recuo já é um sinal de
que, após ações como as do
Panelaço e da OAB/Ciesp, os
vereadores não podem fazer o
que bem entendem”.
REAJUSTE
Na sessão realizada na Câmara
de Ribeirão, em 24 de abril de
2012, os vereadores recuaram e
reajustaram seus próprios salários em uma reunião a portas
fechadas com 19 parlamentares
em 17,93%. Silvana não participou. O movimento panelaço
não se deu por satisfeito, e vai
continuar a pressão para que o
reajuste seja zero.
Qual a diferença do povo de
Ribeirão Preto para o Povo de
Jaboticabal?
Provavelmente
sejam as panelas!
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Jornalista é assassinado no Maranhão
O jornalista e blogueiro Décio
Sá - foi assassinado na noite de
segunda-feira, 23/04, com seis
tiros, em um restaurante em
São Luís, capital do Maranhão.
Décio trabalhava na editoria de
política do jornal “O Estado do
Maranhão” e atuava também
em um blog investigativo. Suas
últimas reportagens foram sobre
o julgamento dos acusados de
matar o líder comunitário e
sem-teto Miguel Pereira Araújo,
o Miguelzinho, em 1997. Leia
abaixo matéria publicada pelo
Jornal “Folha de S.Paulo”, em
24 de abril de 2012, que trata
desses assassinatos e outros
temas envolvendo a imprensa
brasileira e de outros países.
“ENCONTRO DA SIP FAZ
ALERTA SOBRE MORTES DE
JORNALISTAS
Entidade destaca decisões
de juízes que ameaçam a
imprensa no Brasil

Informe menciona ainda
as investidas de governos
autoritários
da
América
Latina contra órgãos da mídia
A SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa) concluiu
ontem em Cádiz (Espanha)
seu encontro semestral manifestando preocupação com os
crimes contra jornalistas e as
investidas de governos autoritários (Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina e Nicarágua)
contra a mídia.
O comunicado principal
destaca o Brasil, no qual “três
jornalistas foram assassinados”
somente neste ano.
O informe dedicado ao país
menciona as mortes de Paulo
Roberto Cardoso Rodrigues,
editor-chefe do “Jornal da
Praça”, em Ponta Porã (MS);
Mário Randolfo Marques
Lopes, chefe de reportagem
do site “Vassouras na Net”, em
Barra do Piraí (RJ); e Laércio

Fonte no Fórum
A partir desta edição (137),
não mais distribuiremos o Jornal Fonte no Fórum de Jaboticabal, como sempre o fizemos,
desde a sua fundação em 2005.
Por razões que desconhecemos,
de alguns dias para cá, a segurança desse órgão de justiça nos
impede de acessarmos o andar
superior do prédio para distribuição do Jornal, sob a alegação
que magistrados e promotores
não podem ser incomodados.
Uma justificativa descabida,
porque jamais invadimos o
espaço de suas excelências, no
máximo, e quando não há audiências, batemos a porta e entregamos o Jornal para seus secretários, ou quando não há ninguém nas salas o deixamos sob
as portas. Mas não podemos!
Segundo a segurança, o Jornal
deve ser deixado na administração que se encarregará da distribuição. Quem garante?
BOMBA
Reconhecemos essa preocu-

pação da segurança do Fórum
local para evitar o que aconteceu em Rio Claro – SP, em 12
de janeiro de 2012, quando uma
bomba de fabricação caseira
foi endereçada a juíza Cynthia
Andraus Carretta, diretora do
Fórum, que já vinha sendo ameaçada.
Felizmente, a magistrada não
se encontrava no Fórum no
momento da explosão do artefato que deixou duas pessoas
feridas.
No entanto, a preocupação
conosco é um pouco exagerada, já que somos conhecidos,
temos nomes e endereços, e
a única bomba que transportamos não dilacera ninguém,
apenas denuncia aqueles que
usurpam o povo, e que ficarão
contentes com essa proibição, já
não querem que Magistrados e
membros do Ministério Público
tomem ciência dos seus atos
maléficos.
O Jornal Fonte será entregue
na OAB – Casa do Advogado,
que nos permite acesso.

de Souza, jornalista da rádio
Sucesso, assassinado em Camaçari (BA).
A SIP cita ainda outros 27
casos no Brasil - oito de agressão a jornalistas, um de prisão,
seis de censura judicial, seis de
atentados e seis de ameaças à
imprensa.
O informe também enfatiza a
persistência das decisões judiciais que “proíbem que jornais,
emissoras de rádio e televisão,
sites na web e blogs publiquem
reportagens sobre diversos
temas”.
A SIP acrescenta que estão
aumentando as arbitrariedades
de juízes -sobretudo os de primeira instância- na concessão
de proibições, indenizações por
danos morais e direitos de resposta.
Ao mesmo tempo, a morosidade da Justiça brasileira contribui para a persistência da
impunidade nos casos de agressões a veículos e profissionais de

imprensa.
O informe registra as ameaças do
presidente do Tribunal de Justiça
de São Paulo, Ivan
Sartori, contra a
Folha após publicação de reportagem sobre a inspeção do Conselho
Nacional de Justiça na corte:
“Se vocês não se retratarem,
não explicarem direitinho isso
aí, vão receber 354 ações. Eu
vou acionar e vou ganhar uma
boa grana de vocês. E vocês vão
ter que pagar para todos os 354
[desembargadores]”, disse na
época.
No âmbito legislativo, a SIP
lista uma iniciativa que considera positiva -a promulgação
da lei 12.527, que regulamenta
o direito dos cidadãos de ter
acesso a informações públicas- e
outra que avalia como negativa a proposta que restabelece a exi-

gência do diploma de jornalista
para o exercício da profissão.
Outro
ponto
negativo,
segundo a SIP, foi a aprovação
pela Comissão de Constituição
e Justiça do Senado de um projeto de lei que regula o direito
de réplica -o qual contém disposições que ferem a liberdade
de expressão.
A entidade cita ainda a diplomacia do Brasil, que em março
ajudou a bloquear a aprovação
imediata de uma resolução da
Unesco que tinha o objetivo de
proporcionar mais segurança
aos profissionais de imprensa”.

Lei proíbe propagandas
em logradouros públicos,
mas deixa brecha!
Nossa redação recebeu diversos e-mails e cartas de munícipes revoltados com a colocação
de placas de propagandas do
Rodeio Show em logradouros
públicos.
A Lei nº 3.814, de 12 de
setembro de 2008, de autoria do ex-vereador Ademilson
Aparecido Servidone, o Pepa
Servidone, na época no DEM,
atualmente no PSD, sancionada

pelo prefeito José Carlos Hori
(PPS), proíbe a colocação dessas
placas quando se trata de eventos particulares, que é o caso.
Só autoriza essa prática quando
se tratar de eventos culturais,
filantrópicos e sociais, mediante
prévia autorização da municipalidade (Prefeitura), com o
pagamento da taxa municipal
de expedição de alvará especial,
e ainda o pagamento de 5 cestas

básicas que serão direcionadas a
instituições de caridade.
No entanto, diz o artigo 5º Fica a critério e determinação
da municipalidade estabelecer
os parâmetros quanto à licença
a ser concedida. Ou seja, abriu
um precedente.
Por e-mail, o organizador do
evento Estephan Hani, disse
que será doada uma cesta básica
para cada placa colocada.

Mauro e Chico Berci se
encontraram com
Michel Temer
Sábado, 17/04, o presidente
da Câmara e vice-prefeito de
Taiúva, Mauro e Chico Berci,
respectivamente, se encontraram com o vice-presidente da
república, na data presidente
em exercício Michel Temer, na
cidade de Terra Roxa, onde o
presidente participava da comemoração pela passagem do aniversário do ex-prefeito daquele

município
Samir Assad
Nassbine. Foi
um encontro
de peemedebistas.

E/D - Chico,
Michel e Mauro

Foto: Walter Silva
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Entidades locais discutem
o efeito do álcool e drogas
em gestantes
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Conselheiro do
Cremesp de Ribeirão
Preto Dr. Isac Jorge
Filho

Bom público acompanha encontro promovido pela CREMESP
em Jaboticabal
Angelo Mariotto Caruso - Assessoria de Imprensa - Prefeitura Municipal de Jaboticabal
Representantes dos poderes
executivo, legislativo e judiciário; Conselho Regional de
Medicina do Estado de São
Paulo (CREMESP), entidades
de Jaboticabal e a Rede Social
de Proteção dos Direitos da
Criança e do Adolescente participaram na noite da última
quarta-feira (18), no Cine
Teatro Municipal, do 3° PESC
– Programa de Educação em
Saúde para a Comunidade.
Especialistas da área discutem
o efeito do álcool e drogas em
gestantes, recém-nascidos e as
sequelas em crianças em idade
escolar.
Autoridades
participaram
de uma mesa redonda sobre o
assunto. O Prefeito Municipal
de Jaboticabal, José Carlos Hori,

ressalta a importância do encontro. “Esse evento pode fazer a
diferença em nossa cidade. Os
presentes estão pensando no
bem comum e na prevenção do
abuso de drogas e álcool. Com
o comprometimento de todos
os presentes vamos desenvolver
políticas eficazes no combate do
problema”, declara.
O Juiz responsável pela Vara
da Infância e Juventude, Dr.
Alexandre Gonzaga Batista dos
Santos, comenta a preocupação
com o abuso do uso de álcool e
drogas. “Esse é um momento de
capacitação para todos os agentes multiplicadores presentes. O
assunto precisa ser aprofundado
e outros encontros como este
precisam ser realizados”, afirma.
Um dos palestrantes da noite, o
médico pediatra, Dr. Hermann
Grinfeld, achou interessante a
maneira como o encontro aconteceu em Jaboticabal. “A plateia
se mostrou interessada e partici-

“Tapando o
sol com uma
peneira”
O vereador jaboticabalense
Murilo Gaspardo (PV), apresentou um projeto de Emenda
ao artigo 155 da Lei Orgânica
do Município, na última sessão
ordinária da Câmara ocorrida
em 09 de abril de 2012, acrescentando o parágrafo 10 que
estabelece o total de despesas
do Poder Legislativo em 6%,
menos 1% do que estabelece
a Emenda Constitucional
nº 58, de 23 de setembro de
2009, aprovada pelo Congresso
Nacional, que também estabelece a quantidade de vereadores. A Emenda 58 diz que o
repasse das prefeituras para a
as câmaras em municípios com
até 100 mil habitantes é de 7%,
do orçamento municipal do ano
anterior.
A Emenda de Gaspardo é interessante, mas segundo consta

pativa. Abordamos o assunto de
maneira ampla e várias questões
importantes foram levantadas”,
pontua.
Membro do Conselho Regional de Medicina, Dr. Isac Jorge,
declara que o principal objetivo
é levar conhecimento sobre
saúde pública a sociedade. “Essa
é a terceira vez que estamos em
Jaboticabal discutindo assuntos
importantes para a sociedade.
Com a realização desses encontros estamos alcançando nossos
objetivos e conquistando bons
resultados”, comemora.
Um dos organizadores do
evento, Dr. Nereu Rodolfo Kriguer da Costa, ressalta a união
dos poderes em torno do tema.
“Precisamos lutar para resgatar
os valores familiares. Essa é a
resposta de Jaboticabal e esse
problema que é o efeito do
álcool e drogas em gestantes,
recém-nascidos e as sequelas
em crianças em idade escolar.

cabal, e contou com o apoio da
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, do Senac – Unidade de
Jaboticabal, Secretaria da Saúde,
Educação, Cultura, Esporte e
Lazer e da Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Jaboticabal.

Vereador Gouvea recebe
Campos Machado
Na segunda feira, 16/04, o
vereador jaboticabalense Gouvea (PTB) recebeu na Câmara
Municipal o presidente da

não passou por uma análise do
departamento financeiro da
Casa, que tem a ultima palavra
em gastos do palácio “Ângelo
Berchieri”, e por essa razão o
vereador Dr. Nereu (PMDB),
pediu vistas para apreciação do
projeto.
Outro aspecto é que nosso
entender, Murilo está querendo
“tapar o sol com uma peneira”,
já que a quantidade de vereadores se 10 ou 15, ainda é o
assunto em debate, e ele declarou para nossa reportagem que
era favorável aos 10, mas como
voltou atrás, por pressão do seu
partido, está tentando mudar o
foco da questão.

Estamos cientes de nossa responsabilidade e as ações não
param por ai”, finaliza.
O 3º PESC foi realizado
pelo CREMESP - O Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo e pela
Câmara Municipal de Jaboti-

legenda, no Estado, deputado
estadual Campos Machado.
No encontro além de membros petebistas local, estiveram

E/D - Kiko, Campos Machado, Hori, Caldeira e Gouvea

também no encontro o vereador
de Taiúva Kiko, o prefeito Hori
de Jaboticabal e o prefeito Caldeira de Taiaçu.
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Acidentes com carretas
são rotineiros
Sexta-feira, 20/04, mais um
acidente envolvendo uma carreta de Pitangueiras, e um automóvel de Jaboticabal aconteceu
nas esquinas da Avenida José
da Costa e ruas João Kamla e
Major Braguita. A carreta vinha
pela Rua João Kamla, e quando
tentava entrar na Avenida José
da Costa sentido Pitangueiras,
e como se trata de veículo com
cerca de 20 metros de com-

primento, procedeu a abertura
pela esquerda do final da Rua
João Kamla – contra mão de
direção. Precipitadamente, a
motorista do automóvel, entendeu que haveria tempo hábil
de ultrapassagem já que seguia
o mesmo trajeto. Mas antes da
ultrapassagem seu automóvel
foi arrastado pela carreta, e
por pouco não aconteceu uma
tragédia, pois o automóvel foi

atingido no seu lado esquerdo,,
ou seja, a motorista tentou
ultrapassar pela direita.
Erros a parte, esses acidentes são rotineiros, inclusive,,
naquelas esquinas e em tantas
outras da cidade, porque essas
carretas trafegam livremente
por ruas e avenidas de Jaboticabal, sem qualquer fiscalização,
e por consequência destroem
o frágil asfalto, provoca racha-

duras em residências e prédios
comerciais, além do incomodo
para a população pelo barulho.
O Jornal Fonte tem denunciado com frequência esse
absurdo – é verdade que houve

diminuição desse tráfego, mas
como se trata de tragédia anunciada com a conivência das
autoridades, só nos resta esperar alguma providência, ou que
Deus nos defenda noticiá-la.

REFLEXÃO – A RETOMADA DA SUBJETIVIDADE
José Fernando Stigliano
Vislumbramos um lado positivo na pós-modernidade.
O discurso do pós-moderno
e da pós-história pode significar uma esperança para as vítimas da modernidade, entre as
quais encontram-se, a América
Latina e o Brasil.
Esperança de que não precisará haver mais dominação,
destruição e exclusão das alteridades e diferenças, como
outrora.
Então, o discurso da pós-modernidade
significaria,
como enfatizou o analista Kuno
Füsel, a ocasião de se reconhecer
o fracasso de um tipo de razão
que, por medo do diferente,
obrigou-se a destruí-lo para se

auto afirmar de maneira imperial; a confissão do fracasso de
uma forma de Política que sempre leva à exclusão dos outros,
dos culturalmente diferentes,
dos sexualmente distintos, dos
religiosamente diversos.
Ora, tal confissão reclama
uma conversão para uma nova
maneira de ver o Mundo;
exige uma atitude diferente,
fundadora de uma nova
aliança que produza mais
Vida para os Seres Humanos
e para o que nos circunda ecologicamente.
A pós-modernidade liberou
as subjetividades do enquadramento forçado em Instituições
Totalitárias, com suas normas

Chá Beneficente
A APA (Associação Protetora
dos Animais) estará promovendo um Chá Beneficente no
dia 10 de junho, domingo, às
15,30h na Casa do Médico de
Jaboticabal. Neste evento haverá

inúmeros sorteios de brindes e
prêmios valiosos.
Cada ingresso custa apenas R$
20,00 e dará direito a comes e
bebes e mais 4 números para
sorteios.

Parceria OCA x APA
A ONG (Organização Não
Governamental) OCA (Organização Cultural e Ambiental)
de Jaboticabal, que tem como
princípio a educação ambiental,
convidou a APA (Associação
Protetora dos Animais) para
fazer uma parceria em nossa
cidade. Para começar eles vão
realizar palestras educativas em
escolas municipais e estaduais
para crianças e jovens focando o
tema do NÃO ABANDONO
de animais e consequente-

mente para a posse responsável
e consciente. É claro que uma
parceria assim é muito importante para nosso município
e temos certeza que educar a
criança, o jovem é gratificante
e rende bons frutos. Parabéns
a presidenta Floripes da Silva
da OCA e aproveitamos para
informar a todos que queiram
participar desta empreitada que
entre em contato: ocajaboticabal@yahoo.com.br – apajaboticabal@yahoo.com.br

e princípios que norteiam a boa
conduta do ser humano rígidas,
como são, geralmente, as Religiões, as Igrejas, os Partidos
ideologicamente totalitários e
as Filosofias globalizadoras.
Para aqueles que possuem
um centro pessoal, uma visão
cósmica aberta ou uma visão
integradora que lhes assegura
um Horizonte de Esperança
(ÉTICA que é um conjunto
de normas e princípios que
norteiam a boa conduta do ser
humano, por exemplo), emerge,
então, como dimensão da Autonomia pessoal, da responsabilidade diante de si e dos outros
e por aquilo que é comum e
humano.

É uma Ética Pessoal sem ser
Individualista; Ética do ser
humano como Ser-de-Relações,
no Mundo, com os outros.
Ela permite também a emergência
da
espiritualidade
– aquela capacidade do ser
humano de captar a mensagem
de grandeza, de beleza e de mistério que perpassa o Universo e
a Vida.
A Espiritualidade e a Ética,
feitas dimensões da subjetividade, e não mais, monopólio
das Religiões e das formas de
controle dos costumes sociais,
podem desempenhar a função
de matrizes geradoras de um
novo paradigma (maneira de
ver a Vida) da civilização, hoje

de dimensões planetárias.
O sujeito coletivo será a
Humanidade como um todo;
Humanidade unificada e Solidária por sua origem.
Nesta única República Mundial, para a qual estamos caminhando, poder-se-á articular,
com menos empecilhos, o Pessoal com o Social, o Local com
o Global, o Sentido Individual
com o Sentido do Todo, a narrativa de cada Tradição Cultural com a narrativa comum da
Humanidade.
Essa projeção de acontecimentos ocorrerá nos próximos
cinquenta anos...
Texto Inspirado no Livro – A
Voz do Arco-Íris.

Políticos de Jaboticabal se
encontraram com Michel Temer
No sábado, 14/04, em Terra
Roxa, políticos de jaboticabal
se encontraram com o presidente da república em exercício Michel Temer.
O encontro aconteceu na
residencia do ex-prefeito
daquele município, Samir
Assad Nassbine,, q
que na data
comemorou mais um ano de
vida.

E/D - Michel, Samir e sua mulher
Dona Sônia

E/D - Nereu, Hori, Aloísio, Michel, Cláudio Almeida e o prefeito de Candido Rodrigues Célio Ferretti
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Cachorro que sofreu
maus tratos foi
sacrificado

Um cão da raça pitbull, pertencente a uma “cidadã” de
nome Elizabete, residente na
Rua Tiradentes – Sorocabano –
Jaboticabal, teve que ser sacrificado, porque segundo a médica
veterinária Angélica dias, responsável pelo setor de zoonoses,
não havia condição de salvá-lo
após o estado deplorável que o
animal foi encontrado pela policia ambiental, na tarde de 19 de

abril de 2012, em atendimento
a uma denúncia anônima. No
mesmo dia outro animal teve
o mesmo destino pelo mesmo
motivo. No dia 23/04, 6 filhotes
foram abandonados, informou
Angélica.
Elizabete foi autuada em flagrante e responderá na justiça
por seu ato e poderá ser condenada a um ano de detenção.
Além de multa de R$ 1,5 mil.

Comunicado a População
Dia 09 de maio será o último
para o alistamento eleitoral
- tirar o título, transferencia,
alteração da cidade que vota
e revisão e, alteração de dados
pessoais ou local de votação. A

partir de 30 de abril até o dia 09
de maio, inclusive o feriado de 1
de maio o cartorio eleitoral funcionará das 9h às 18h. Mesários
farão jus a dois dias de trabalho
sem prejuizo de salário.

7

Dejetos de porcos
estão matando o
córrego da estiva

A empresa poluidora do córrego da estiva

Na tarde de segunda-feira, 23
de abril de 2012, por volta das
13 horas, recebemos denúncias de mau cheiro de fezes
de porcos nas proximidades
do Sitio Estiva – empresa que
pertencente Renato Celestino
ex-dono da Basilar, situada nas
margens esquerda da estrada
Jaboticabal – Luzitânia.
Fomos até o local, e por uma
estrada de terra no meio do
canavial acessamos o Córrego
da Estiva, e podemos comprovar sua morte lenta pelo excesso
de fezes de porcos que são jogadas no leito do riacho ainda in

natura.
Por telefone, um funcionário
confirmou que a empresa Sitio
da Estiva é criadora de suínos.
No mesmo telefonema, tentamos conversar com o proprietário da empresa, mas segundo
o funcionário ele não se encontrava.
Deixamos os números dos
nossos telefones para que ele
retornasse a nossa ligação, e
também, a pedido do funcionário adiantamos o assunto a ser
tratado, ou seja, o desrespeito ao
meio ambiente. Mas até a conclusão desta edição Renato ou

qualquer outro membro da Sitio
Estiva nos retornou a ligação.
A fedentina é insuportável,
aliás, ela alcança de acordo com
o vento moradores do bairro
Recreio dos bandeirantes que
há muito reclamam, mas não
percebiam de onde vinha essa
carniça.
A pouca água corrente que
ainda existe no velho rio
pequeno está escurecida pela
quantidade de dejetos, e uma
espuma também escurecida
ajuda a desqualificar a água para
consumo das centenas de ribeirinhos e também pelos animais.

Para onde vai o PMDB jaboticabalense?
Semana passada o presidente
municipal do PMDB, Vitório
de Simoni foi a uma rádio local,
e disse que estava desistindo da
sua pré-candidatura a prefeito
de Jaboticabal em prol de um
companheiro de sigla o vereador
Aloísio Tito Rosa. Essa decisão
de Simoni causou burburinhos
nos meios políticos, e satisfação
para correligionários do vereador. Mas a pergunta que fica é
para onde vai o PMDB?

Vitório de Simoni até 30 de
março de 2012 tinha um cargo
de 1º escalão na atual administração do prefeito José Carlos
Hori (PPS), que na despedida
disse que Simoni era seu secretário da sua cota pessoal, ou
seja, sem indicação partidária,
aliás, Hori confirmou o que
disseram Aloísio e também
Nereu (PMDB), em entrevista
exclusiva a este Fonte, sob o
titulo “Vereadores Nereu e Alo-

ísio questionam administração
do prefeito Hori”, edição 119,
de 07de abril de 2011, que a
denominamos de “dobradinha
de branco”. Posteriormente, na
edição 123 de 01 de julho de
2011, Aloísio e Nereu, são fotografados ao lado do ex-prefeito,
professor José Giácomo Baccarin (PT), que já se declarou pré-candidato a prefeito.
E agora, Aloísio, Nereu, Hori e
Cláudio Almeida, ex-secretário

da educação e provável candidato a prefeito por indicação de
Hori se deixam fotografar por
nossa reportagem, unidos em
solenidade ocorrida em Terra
Roxa – SP, em 14 de abril de
2012, na comemoração do aniversário do ex-prefeito Samir
Assad Nassbine, quando este
recebeu o vice-presidente da
república e presidente em exercício Michel Temer, naquela
data.

CONJECTURAS/PERGUNTAS
Quais os caminhos que serão
percorridos por Aloísio agora
lançado pré-candidato a prefeito por Simoni?
Se aliar a Hori – Cláudio
Almeida?
Chapa pura? Ele e Nereu? Se
aliar a Baccarin do PT? Já que
Michel Temer é do PMDB e
vice da presidenta Dilma do
PT? Só o tempo dirá!

8

Jaboticabal,, 27 de Abril de 2012

Mayrane
17 anos
Nossa candidata a
Rainha do Rodeio
Show de Jaboticabal
de 2012

A turma dedicação a você

Mulheres de Fibra
Nilza e Floripes

Jaqueline e Fernanda

Seu automóvel em boa companhia

ANIVERSARIANTES
ANTES
Pedro Henrique Moreti de Lima completa 8 anos no dia 13 de
Maio de 2012.

Rua Professor Antonio Ruete, 422
(Bairro Nova Jaboticabal)

Fone: 3202.1028
Fone/Fax: 3203.7504

Seu pai, seu tio e seu avô e
o restante da raça te desejam
muita saúde, paz, e felicidades

Te amamos, e
estamos juntos.
Dia 26/04, Pedro Cassiano Silva
etou
(Pedrinho) completou
seu primeiro
aninho de vida.
Os parabéns dos
Pais Edivaldo e
Elisete, e dos
irmãos Denise,
Renato e
Luis Fernando

os
Victor Hugo, 4 anos
26-04-2012.
Seus pais Eder e
mã
Luciana, e sua irmã
Isabelle lhes
desejam muita
saúde, sorte e
felicidades
Parabéns!

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

