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Demissão de assessores custará 
aproximadamente R$ 400 mil.
Na edição 115 de 23 de dezembro de 2010 Hori concedeu uma longa entrevista 
ao Jornal Fonte e naquela época ele já falava em equilibrar as fi nanças da 
Prefeitura com medidas austeras, e uma delas seria a demissão de assessores.

VENDE-SE

Já começou a disputa pela 
presidência da Câmara!
Homenagem aos dias dos 
professores e médicos.

Iluminação sob a mira 
de vândalos
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Congresso de 
jornalistas

Os 17 alunos do curso Sal-
gadeiro do Senac Jaboticabal 
receberam, no dia 20 de setem-
bro, o certifi cado de conclusão 
do curso das mãos da docente 

Degustação e entrega de certifi cados 
marcam o encerramento do curso 
Salgadeiro no Senac Jaboticabal

responsável Neusa Fieno e da 
primeira-dama Adriana Hori. 
O prefeito de Jaboticabal, José 
Carlos Hori, abriu a cerimônia 
e ressaltou a importância da 

capacitação profi ssional ofere-
cida pela instituição.

 Entre os convidados estavam 
familiares e empresários do 
setor alimentício. Em agrade-

cimento ao curso e ao período 
de convivência, a turma prestou 
uma homenagem aos professo-
res. 

Ao fi nal do evento, para fes-

tejar e incentivar que os alunos 
pratiquem os conhecimentos 
adquiridos, a proposta foi a 
degustação de mais de 15 pratos 
preparados pelos formandos. 

Na foto, ao centro,  o asses-
sor de imprensa da Câmara de 
Monte Alto e diretor de base do 
Sindicato dos Jornalistas Profi s-
sionais no Estado de São Paulo, 
Regional de Ribeirão Preto, 

Ronaldo Augusto Maguetas, 
com o presidente do Sind. Esta-
dual, José Augusto Camargo, e o 
presidente da Federação Nacio-
nal dos Jornalistas(FENAJ), 
Celso Schoreder.

O dia 18 de outubro é con-
siderado o dia do médico em 
muitos países, como Brasil, 
Portugal, França, Espanha, Itá-
lia, Bélgica, Polônia, Inglaterra, 
Argentina, Canadá e Estados 
Unidos. Esta data foi esco-
lhida por ser o dia consagrado 
a Lucas, o “amado médico”, 
segundo o apóstolo Paulo.

Lucas teria estudado medicina 

Aos Mestres com carinho

Comemoramos no dia 15 de 
outubro o dia do Professor e 

sempre lembramos que o nosso 
primeiro mestre, instrutor e 
professor foi, e é até hoje, Jesus.  
Com sabedoria de um Mestre 
nos guia e orienta o nosso dia a 
dia.

 Aos nossos, presentes e sau-
dosos professores, que tanto 
fi zeram por nós; e por falta de 
tempo ou noção de valores não 
pudemos agradecer, deixamos 

aqui os nossos calorosos agra-
decimentos e desejamos que 
apesar de todas as difi culdades 
e descaso com que são trata-
dos por nossa sociedade, não 
desistam nunca dessa tarefa tão 
árdua de ensinar, onde envolve 
paciência, insistência, carinho e 
muito amor à missão, que é para 
poucos. 

Coragem mestres!

Dia do Médico
em Antioquia, além de ser 
pintor, músico e historiador; 
um dos mais intelectuais dis-
cípulos de Cristo. A tradição 
de ter Lucas como o patrono 
dos médicos se iniciou por volta 
do século XV.

O médico é um dos mais 
importantes profi ssionais pre-
sentes em nossa sociedade. Sua 
função está ligada à manuten-

ção e restauração da saúde. Este 
profi ssional utiliza o saber espe-
cífi co, técnicas e abordagens que 
lhe permitem promover a saúde 
e o bem-estar físico, mental e 
social dos indivíduos. Parabéns!
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Na edição 120 de 28 de abril de 
2011 - sob o titulo “Prefeitura 
gasta quase R$ 7 milhões por 
ano com cargos de confiança. 
Confira os nomes e salários na 
página 5” – acesse www.jfonte.
com.br  – na matéria mostra-
mos que um assessor em polí-
ticas públicas, como era o caso 
de Carlinhos Santiago e outros 
ganhavam R$ 3.678,12 mil. 

Enquanto, um procurador do 
município com 15 anos de ser-
viço e 8 horas diárias de traba-
lho recebe atualmente cerca de 
R$ 3,5 mil brutos. 

E, em início de carreira R$ 1,8 
mil, após ser aprovado em con-
curso público.

ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DO 
PROCURADOR 

Prestar assessoria jurídica em 
todas as áreas de atividade do 
Poder Público municipal, judi-
cial e extrajudicialmente, sugerir 
e recomendar providências para 
resguardar os interesses e dar 
segurança aos atos e decisões da 
Administração; 

Acompanhar todos os proces-
sos administrativos e judiciais 
de interesse da municipali-
dade, tomando as providências 
necessárias para bem curar os 
interesses da Administração: 
Postular em juízo em nome da 
Administração, com a proposi-

tura de ações e apresentação de 
contestação; 

Avaliar provas documentais e 
orais, realizar audiências traba-
lhistas, cíveis e criminais. 

Obs.: O acompanhamento 
jurídico dos processos judiciais 
deve ocorrer em todas as instân-
cias e em todas as esferas, onde 
a Administração for ré, autora, 
assistente, opoente ou interes-
sada de qualquer outra forma.

Ajuizamento e acompanha-
mento de execuções fi scais de 
interesse do ente municipal e 
Em âmbito extrajudicial, mediar 
questões, assessorar negociações 
e, quando necessário, propor 
defesas e recursos aos órgãos 

No dia 10 de outubro de 2012, 
o prefeito de Jaboticabal José 
Carlos Hori (PPS), se reuniu no 
cine teatro municipal com cerca 
de 100 assessores e os demitiu 
sumariamente a apenas 2 dias 
da realização das eleições muni-
cipais, mesmo tendo sido eleito 
o seu afi lhado politico e atual 
vice-prefeito o professor Raul 
Girio (PSDB). 

As demissões, por enquanto, de 
81 assessores custarão aos cofres 
do município aproximadamente 
R$ 400 mil, ainda falta demitir 
mais 16 da FAE (Fundação de 
Amparo ao Esporte), que não 
entraram nessa leva porque 
jogos que estão para acontecer, 
duas gestantes e um que está 
afastado para tratamento de 
saúde. Esse valor refere-se a 
férias, 13º e dias trabalhados.

Os 81 comissionados (não 
concursados), custavam aos 
cofres públicos R$ 256 mil por 
mês. 

Não podemos deixar de reco-

Demissão de assessores custará 
aproximadamente R$ 400 mil.

nhecer que boa parte traba-
lhava, mas outra boa parte não 
passava de cabos eleitorais, mas 
todos foram jogados no mesmo 
balaio, ou seja, logo após o pleito 
foram descartados.  

PROMESSAS

Na edição 115 de 23 de 
dezembro de 2010 Hori con-
cedeu uma longa entrevista ao 
Jornal Fonte e naquela época ele 
já falava em equilibrar as fi nan-
ças da Prefeitura com medidas 
austeras, e uma delas seria a 
demissão de assessores. Leia 
abaixo trecho da entrevista.

“Outra coisa importante, num 
segundo momento estaremos 
mandando um projeto para a 
Câmara, para cancelar algu-
mas categorias de assessorias 
que temos na Prefeitura, quero 
elimina a possibilidade de qual-
quer tipo de contratação. E, em 
breve estaremos fazendo alguns 
cortes, “cortes na pele” cortes 

na administração com exone-
ração de assessores, términos de 
alguns contratos, uma atitude 
austera para em 2011, equili-
brarmos as fi nanças do Municí-
pio”. Acesse www.jfonte.com.br 
e leia a entrevista completa.

AS DEMISSÕES

Por que não ocorreram antes 
conforme prometidas em 2010, 
e janeiro e junho de 2012?  Se 
essa pergunta for feita dire-
tamente para o prefeito ou 
para alguém próximo dele, 
obviamente que a resposta será 
como algumas que ouvimos. A 
maioria dos prefeitos faz isso! 
É claro que não é a resposta 
correta, Hori não teria “comido 
manga com febre” para demi-
tir 100 cabos eleitorais, seus 
familiares e amigos em pleno 
ano eleitoral, mesmo que isso 
tenha infl uído diretamente nas 
fi nanças já capengas da Pre-
feitura. Até porque, o chefe do 

competentes.
Acompanhar processos admi-

nistrativos externos em trami-
tação no Tribunal de Contas, 
Ministério Público e Secretarias 
de Estado quando haja interesse 
da Administração municipal; 
Analisar os contratos fi rmados 
pelo município, avaliando os 
riscos neles envolvidos, com vis-
tas a garantir segurança jurídica 
e lisura em todas as relações 
jurídicas travadas entre o ente 
público e terceiros; 

Recomendar procedimentos 
internos de caráter preventivo 
com o escopo de manter as 
atividades da Administração 
afi nadas com os princípios que 

regem a Administração Pública 
– princípio da legalidade; da 
publicidade; da impessoalidade; 
da moralidade e da efi ciência. 

Acompanhar e participar efe-
tivamente de todos os procedi-
mentos licitatórios; 

Elaborar modelos de contratos 
administrativos; 

Obs.: A audiência com a asses-
soria jurídica é de suma impor-
tância para o ato fi nal de homo-
logação do processo licitatório 
– nessa oportunidade poderá 
ser constatada a invalidade do 
procedimento ou de alguns atos; 
suprimento de algum vício ou a 
declaração da sua lisura.

Tire as suas conclusões!

Você sabe quanto 
ganha um procurador do 
município de Jaboticabal?

executivo disse na 
reunião que culmi-
nou nas demissões 
dos assessores, que a 
situação fi nanceira da 
Prefeitura era precária, 
e para arrecadar fundos 
leiloaria jazigos do cemi-
tério municipal e alguns 
terrenos públicos. Leia abaixo a 
nota da assessoria de imprensa 
assinada por Ângelo Mariotto 
Caruso.

“PREFEITURA ABRE CON-
CORRÊNCIA PARA USO DE 
TÚMULOS ABANDONADOS 
NO CEMITÉRIO MUNICIPAL

A Prefeitura informa que está 
disponível o edital da Concor-
rência Pública para a outorga 
de concessão de uso de túmu-
los abandonados no Cemitério 
Municipal. Os interessados 
devem acessar o site ofi cial do 
município – www.jaboticabal.

o disse na 
que culmi-
demissões 
sores, que a 
fi nanceira da
a era precária, 
recadar fundos 
jazigos do cemi-
unicipal e alguns

sp.gov.br – e acessar o edital 
completo.

A Diretora do Cemitério 
Municipal, Ana Paula Perassoli 
dos Reis, lembra que o objetivo 
é garantir a manutenção desses 
túmulos abandonados. “Muitos 
fi cam anos sem receber nenhum 
tipo de manutenção, colabo-
rando na proliferação de pragas 
urbanas e também do mosquito 
da dengue. A transferência 
desses túmulos colabora com o 
nosso trabalho e também deixa 
o cemitério muito mais bonito”.

A concorrência pública será 
encerrada no dia 29 de outubro. 
Os envelopes com as propostas 
devem ser entregues no setor de 
protocolo até às 9h do dia do 
encerramento”.
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Segundo o TRE (Tribu-
nal Regional Eleitoral de São 
Paulo), 220 candidatos dis-
putaram uma das 13 vagas na 
Câmara Municipal de Jabotica-

NÃO BASTA PODER SER CAND

Seq. Nº Nome Partido/Coligação Votos % Vál. 
* 1 43888 WILSINHO LOCUTOR PV 2271 5,83 % 
* 2 43999 CARMO JORGE REINO PV 1217 3,12 % 
* 3 15000 VITORIO DE SIMONI PMDB - PMDB / PPS / PHS 1075 2,76 % 
* 4 45999 DRA. ANDRÉA DELEGADA PSDB - PTB / PSDB 859 2,20 % 
* 5 23444 SERGINHO RAMOS PPS - PMDB / PPS / PHS 812 2,08 % 
* 6 23789 DR. EDU FENERICH PPS - PMDB / PPS / PHS 784 2,01 % 
* 7 43023 PROFESSOR AMARAL PV 647 1,66 % 
* 8 11111 JAN NICOLAU PP - PP / PR / PTC / PRP 628 1,61 % 
* 9 14777 RUBINHO GAMA PTB - PTB / PSDB 603 1,55 % 
* 10 13333 CARLOTA PT - PT / PSDC 593 1,52 % 
* 11 36777 JUNIOR DE VITTO PTC - PP / PR / PTC / PRP 552 1,42 % 
* 12 20020 ROBERTO RAYMUNDO PSC - PSC / PRTB 504 1,29 % 
* 13 13444 PROF. JOÃO ROBERTO PT - PT / PSDC 301 0,77 % 
14 40240 GILBERTO DE FARIA PSB - PRB / PSB / PC do B 818 2,10 % 
15 23023 CLAUDIO ALMEIDA PPS - PMDB / PPS / PHS 722 1,85 % 
16 15015 DR. NEREU PMDB - PMDB / PPS / PHS 691 1,77 % 
17 55000 PRETO CABELEIREIRO PSD - DEM / PSD 691 1,77 % 
18 45555 JOÃO MARQUES PSDB - PTB / PSDB 563 1,45 % 
19 14000 GOUVÊA PTB - PTB / PSDB 551 1,41 % 
20 23000 JOÃO BASSI PPS - PMDB / PPS / PHS 520 1,33 % 
21 36000 DEVAIR LEITE PTC - PP / PR / PTC / PRP 499 1,28 % 
22 20100 EDNEI VALENCIO PSC - PSC / PRTB 484 1,24 % 
23 28222 DR. EDIMAR PRTB - PSC / PRTB 480 1,23 % 
24 23623 CARLINHOS SANTIAGO PPS - PMDB / PPS / PHS 472 1,21 % 
25 14444 FÁBIO TREVISOLI PTB - PTB / PSDB 438 1,12 % 
26 23456 LUTTI PPS - PMDB / PPS / PHS 427 1,10 % 
27 36200 DANIEL RODRIGUES PTC - PP / PR / PTC / PRP 399 1,02 % 
28 22000 LU DE JORGE PR - PP / PR / PTC / PRP 343 0,88 % 
29 20123 ZE CABELEIREIRO PSC - PSC / PRTB 339 0,87 % 
30 22777 RITA MARTINEZ PR - PP / PR / PTC / PRP 335 0,86 % 
31 43043 LUIS CARLOS FERNANDES PV 335 0,86 % 
32 43333 PROF. EDUARDO CHIODA PV 331 0,85 % 
33 13789 STELA SERRA PT - PT / PSDC 290 0,74 % 
34 12012 PAULO HENRIQUE ADVOGADO PDT 289 0,74 % 
35 22444 CHICO BARATELA PR - PP / PR / PTC / PRP 273 0,70 % 
36 22222 RICARDO MARTINS PR - PP / PR / PTC / PRP 273 0,70 % 
37 13456 BIA DA PIRACEMA PT - PT / PSDC 267 0,69 % 
38 28000 SALVADOR BADO DO BAIRRO PRTB - PSC / PRTB 266 0,68 % 
39 13123 AMISTÁ PT - PT / PSDC 258 0,66 % 
40 13654 EDVALDO DO TRÂNSITO PT - PT / PSDC 252 0,65 % 
41 45111 PROFESSORA MARCIA PSDB - PTB / PSDB 251 0,64 % 
42 12000 PASTOR GILSON PDT 239 0,61 % 
43 10123 Dª. CIDINHA PRB - PRB / PSB / PC do B 238 0,61 % 
44 10963 ZEZINHO DO LANCHE PRB - PRB / PSB / PC do B 227 0,58 % 
45 13192 CEARÁ PT - PT / PSDC 224 0,57 % 
46 22500 RONALDO BOLOGNEZZI PR - PP / PR / PTC / PRP 222 0,57 % 
47 43013 PROF. AUREO PV 221 0,57 % 
48 12222 TALARICO PDT 216 0,55 % 
49 43190 EDIVALDO POLICIAL PV 214 0,55 % 
50 17171 NETTO MENDONÇA PSL - PSL / PTN 209 0,54 % 
51 17999 PASTORA LUCIA PSL - PSL / PTN 205 0,53 % 
52 23101 ZE LUIZ PPS - PMDB / PPS / PHS 197 0,51 % 
53 20444 PEZÃO EVENTOS PSC - PSC / PRTB 196 0,50 % 
54 17700 PAULINHO DA COLOMBO PSL - PSL / PTN 186 0,48 % 
55 17789 SILVINHO CABRAL PSL - PSL / PTN 186 0,48 % 
56 31031 JUSSARA DA SAUDE PHS - PMDB / PPS / PHS 177 0,45 % 
57 13555 DR. JOSÉ FRANCISCO PT - PT / PSDC 169 0,43 % 
58 22888 SIDNEY (MAGAL) PR - PP / PR / PTC / PRP 169 0,43 % 
59 13222 NELSON ROBERTO BARBIERI PT - PT / PSDC 168 0,43 % 
60 12200 GIL COMAR PDT 166 0,43 % 
61 27027 CIDINHA THOMAZINI PSDC - PT / PSDC 165 0,42 % 

62 43222 DR. EDUIR - DENTISTA PV 164 0,42 % 
63 10789 MIGUEZINHO PRB - PRB / PSB / PC do B 160 0,41 % 
64 10000 SAULO CAETANO PRB - PRB / PSB / PC do B 160 0,41 % 
65 12013 MARCELO PERES PDT 156 0,40 % 
66 17147 MEU QUERIDO VICENTÃO PSL - PSL / PTN 156 0,40 % 
67 14888 SENSEI SIMONE PTB - PTB / PSDB 153 0,39 % 
68 55456 SAMUEL DA AMBULÂNCIA PSD - DEM / PSD 147 0,38 % 
69 13001 ANALU PIMENTA PT - PT / PSDC 145 0,37 % 
70 65432 PROF. JOÃO NETO PC do B - PRB / PSB / PC do B 145 0,37 % 
71 17617 ANTENOR BRASIL PSL - PSL / PTN 141 0,36 % 
72 20222 RICARDO KEND DA PADARIA PSC - PSC / PRTB 141 0,36 % 
73 20111 EDISON FUNILEIRO PSC - PSC / PRTB 137 0,35 % 
74 43111 RODRIGO SACANI PV 136 0,35 % 
75 12666 ZEQUINHA PDT 132 0,34 % 
76 19222 JULIO VERDUREIRO PTN - PSL / PTN 127 0,33 % 
77 43000 RAFAELA LOURENÇANO PV 126 0,32 % 
78 43651 ROSA DO CIAF PV 125 0,32 % 
79 45645 JOÃO PAULO PSDB - PTB / PSDB 119 0,31 % 
80 17000 HIDE PSL - PSL / PTN 116 0,30 % 
81 17888 CIDINHA NOIVAS MATAQUEIRO PSL - PSL / PTN 114 0,29 % 
82 17777 ZANNI PSL - PSL / PTN 108 0,28 % 
83 13413 ZÉ BRANCO PT - PT / PSDC 107 0,27 % 
84 55777 ZINHO PSD - DEM / PSD 106 0,27 % 
85 22666 XAVIER PR - PP / PR / PTC / PRP 105 0,27 % 
86 13113 REGINA TORRES PT - PT / PSDC 105 0,27 % 
87 27222 PROF.CLÁUDIA GROTTA PSDC - PT / PSDC 104 0,27 % 
88 36100 NILSON DA FARMÁCIA PTC - PP / PR / PTC / PRP 103 0,26 % 
89 13999 TÂNIA MARA PT - PT / PSDC 102 0,26 % 
90 55525 AMELINHA PSD - DEM / PSD 100 0,26 % 
91 40111 DEDINHO PSB - PRB / PSB / PC do B 100 0,26 % 
92 12333 POIÓCA PDT 96 0,25 % 
93 17800 CHINA PSL - PSL / PTN 96 0,25 % 
94 15012 MARCIA DA USINA PMDB - PMDB / PPS / PHS 94 0,24 % 
95 12777 LEDA PDT 93 0,24 % 
96 17017 VALÉRIO DA HANG ON PSL - PSL / PTN 93 0,24 % 
97 14123 CESAR POLETTI PTB - PTB / PSDB 93 0,24 % 
98 45500 TIANINHA PSDB - PTB / PSDB 91 0,23 % 
99 10222 PROFº.DITÃO PRB - PRB / PSB / PC do B 90 0,23 % 
100 45123 JOSÉ ANTONIO - TORTO PSDB - PTB / PSDB 88 0,23 % 
101 45051 JULIE SAGULA PSDB - PTB / PSDB 87 0,22 % 
102 12927 RICARDO DO SINDICATO PDT 87 0,22 % 
103 13000 BINÃO PT - PT / PSDC 85 0,22 % 
104 36999 KAL PTC - PP / PR / PTC / PRP 83 0,21 % 
105 45000 PAULO PERILLO - PAULÃO PSDB - PTB / PSDB 81 0,21 % 
106 55666 TIÃO AMORIM PSD - DEM / PSD 79 0,20 % 
107 31234 TURBINA PHS - PMDB / PPS / PHS 77 0,20 % 
108 31000 CIDINHO PHS - PMDB / PPS / PHS 76 0,20 % 
109 20333 CRISTINA BELLODI PSC - PSC / PRTB 75 0,19 % 
110 43100 RENATO BEIÇO PV 75 0,19 % 
111 43133 LURDINHA DEL VECHIO PV 74 0,19 % 
112 28190 MAJOR ARTIOLI PRTB - PSC / PRTB 73 0,19 % 
113 55678 EDISON GANZAROLLI PSD - DEM / PSD 72 0,18 % 
114 23799 ROSELI PPS - PMDB / PPS / PHS 72 0,18 % 
115 43444 MARIA MENDES (PICI) PV 69 0,18 % 
116 28028 WALTINHO PRTB - PSC / PRTB 69 0,18 % 
117 40123 ANDERSON ROBERTO “BOZO” PSB - PRB / PSB / PC do B 69 0,18 % 
118 10223 PAULO SILVA PRB - PRB / PSB / PC do B 68 0,17 % 
119 13100 ROBERTINHO PT - PT / PSDC 68 0,17 % 
120 36123 PAÇOCA PTC - PP / PR / PTC / PRP 67 0,17 % 
121 22412 SUELI ROCHA PR - PP / PR / PTC / PRP 66 0,17 % 
122 43666 CARINA HUNGARO PV 66 0,17 % 
123 12050 DEBORA CANTORA PDT 65 0,17 % 

bal, ou seja, 17 por vaga. 
Mas uma boa maioria não dis-

putou, apenas participou como 
se fosse uma brincadeira, e é 
por essa e outras razões que a 

politica partidária não é levada 
a sério, ou não passa de jogo de 
interesses muitas vezes escusos. 

A culpa é dos próprios par-
tidos que não selecionam seus 

candidatos ou os fazem de 
massa de manobra para mesmo 
com ínfi ma votação contribuir 
com a eleição de malfeitores. 

Como podemos observar na 

listagem abaixo, 73 candidatos, 
tiveram 50 ou menos votos, dos 
quais 3 sequer se deram ao luxo 
de votar em si mesmos.

A eleição do Professor Raul 
José Silva Girio (PSDB) em 
07 de outubro de 2012, para 
governar o município de Jabo-
ticabal a partir de 1º de janeiro 
de 2013, foi mérito, segundo 
especialistas, do atual prefeito 
José Carlos Hori (PPS), que 
enfrentou sérias difi culdades 
no seu próprio partido e no seu 
grupo de apoio por haver indi-
cado Girio, que é o atual vice. 
Mas a vitória lhe credenciou 
para continuar sendo o manda-

Quem governará 
Jaboticabal? 

tário? É o que dizem! Hori será 
o secretário de governo, e con-
tinuará governando até outubro 
de 2013 quando se candidatará 
a deputado – estadual ou fede-
ral! Caso não se eleja reassu-
mirá até o fi nal do mandato 
do prefeito Raul Girio, quando 
provavelmente se candidatará 
novamente a prefeito. Caso 
as conjecturas se concretizem, 
teremos de volta uma “velha 
nova” administração municipal, 
com todo o staff  de Hori. O atual prefeito de Jabotica-

Hori conseguiu transferir 61% 
dos seus votos para Raul

bal José Carlos Hori (PPS) se 
reelegeu em 2008, com 25.125 
votos, dos quais conseguiu 
transferir para seu sucessor em 
2012, pouco mais de 61%, o 
professor Raul Girio (PSDB), 
que alcançou 15.580. É claro, 
que Raul também teve seus 
eleitores independentemente 
de Hori, mas essa previsão é 
praticamente impossível de 
ser feita. Só saberemos com 
andar da carruagem, isto é, se 
Hori continuará mandando 

no governo como dissemos na 
matéria “quem governará Jabo-
ticabal” leia nesta edição, ou se 
Raul será o novo Luiz Antônio 
Fleury Filho que entrou na 
política como secretário esta-
dual de Segurança, em 1987, 
pelas mãos do ex-governador 
Orestes Quércia. Quatro anos 
depois, foi eleito governador 
do Estado pelo PMDB, partido 
que deixou após ser acusado de 
traidor pelo mesmo homem 
que o lançou à política.
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NDIDATO, TEM QUE QUERER!

ANÁLISE

Em 2008, Edu Fenerich 
(PPS) teve 983 votos, mas foi 
derrotado por João Bassi do 
mesmo partido que alcançou 
1.028 votos. Neste ano Bassi foi 
abandonado pelo casal Hori e 
só alcançou 520 votos, e Edu se 
elegeu com 784, se benefi ciando 
também da perda de votos do 
Dr. Nereu (PMDB), que alcan-
çou 691 votos neste pleito, con-
tra 945 no anterior. Gilberto de 

124 14100 BELLAN PTB - PTB / PSDB 64 0,16 % 
125 22100 NICE DO CIAF PR - PP / PR / PTC / PRP 64 0,16 % 
126 22999 RODRIGO DO PRETTI PR - PP / PR / PTC / PRP 64 0,16 % 
127 43150 TONHO MAFRA MOTORISTA PV 63 0,16 % 
128 20888 JEFFERSON PSC - PSC / PRTB 62 0,16 % 
129 55001 PELÉ DA CPFL PSD - DEM / PSD 61 0,16 % 
130 12456 SAPÃO PDT 61 0,16 % 
131 65000 JOSÉ ROBERTO DE SIMONE PC do B - PRB / PSB / PC do B 60 0,15 % 
132 13690 PROF. JÚNIOR PT - PT / PSDC 60 0,15 % 
133 17113 DR. MARCELO PSL - PSL / PTN 59 0,15 % 
134 40770 LU DO POSTO PSB - PRB / PSB / PC do B 59 0,15 % 
135 43777 SANTIAGO RISSI PV 58 0,15 % 
136 20777 MARIA DO COMERCIO PSC - PSC / PRTB 57 0,15 % 
137 13013 FÁBIO DA AUTO ESCOLA PT - PT / PSDC 56 0,14 % 
138 15123 PROFª SINARA PMDB - PMDB / PPS / PHS 55 0,14 % 
139 20456 CAMARGO PSC - PSC / PRTB 54 0,14 % 
140 10777 REGIANE DO DOLLAR PRB - PRB / PSB / PC do B 54 0,14 % 
141 13235 ANDERSON DE ALMEIDA PT - PT / PSDC 54 0,14 % 
142 20666 JOAO TORNEIRO PSC - PSC / PRTB 52 0,13 % 
143 23555 CLEUSA PPS - PMDB / PPS / PHS 52 0,13 % 
144 43123 LIA AMOR SOLIDÁRIO PV 51 0,13 % 
145 45045 FABRICIO AGOSTINHO PSDB - PTB / PSDB 51 0,13 % 
146 12500 RODRIGO SERVIDONE PDT 51 0,13 % 
147 14927 FININHO PTB - PTB / PSDB 50 0,13 % 
148 14555 PROFESSOR THIAGO PTB - PTB / PSDB 49 0,13 % 
149 10999 BIEL - IRMÃO DO BELELE PRB - PRB / PSB / PC do B 49 0,13 % 
150 17112 EDINHO CANTOR PSL - PSL / PTN 48 0,12 % 
151 13111 JOÃO MARIANO PT - PT / PSDC 47 0,12 % 
152 45100 EDUARDO GAGLIACI PSDB - PTB / PSDB 47 0,12 % 
153 11211 AGNALDO SEGURANÇA PP - PP / PR / PTC / PRP 47 0,12 % 
154 28005 JOÃO DO QUEIJO PRTB - PSC / PRTB 42 0,11 % 
155 17115 MILTON DO BAR PSL - PSL / PTN 42 0,11 % 
156 55128 NEUSA BEDIM PSD - DEM / PSD 42 0,11 % 
157 13613 MILTINHO PT - PT / PSDC 42 0,11 % 
158 15013 MILTON AMARAL PMDB - PMDB / PPS / PHS 40 0,10 % 
159 14222 CAFU PTB - PTB / PSDB 40 0,10 % 
160 36500 SHEYLA MARINHO PTC - PP / PR / PTC / PRP 39 0,10 % 
161 19123 ELIANA DO CIRCULAR PTN - PSL / PTN 38 0,10 % 
162 19001 ROBSON ESPANHOL PTN - PSL / PTN 38 0,10 % 
163 28009 JUSSARA OGASSAHARA PRTB - PSC / PRTB 37 0,09 % 
164 19000 DESIREE PTN - PSL / PTN 36 0,09 % 
165 55555 TIRIRICA PSD - DEM / PSD 34 0,09 % 
166 13599 BATATINHA PT - PT / PSDC 33 0,08 % 
167 45515 VALENTIM PSDB - PTB / PSDB 32 0,08 % 
168 20555 ANA DA SILVA PSC - PSC / PRTB 32 0,08 % 
169 25213 CIDO PEREIRA DEM - DEM / PSD 31 0,08 % 
170 22333 JOSEANE CREMONEZ PR - PP / PR / PTC / PRP 30 0,08 % 
171 17456 TONINHO DO SORVETE AMERICANO PSL - PSL / PTN 29 0,07 % 
172 19333 TAMINE PTN - PSL / PTN 29 0,07 % 

173 10225 JACARÉ PRB - PRB / PSB / PC do B 28 0,07 % 
174 14440 CHIM PTB - PTB / PSDB 28 0,07 % 
175 55521 ALINE COSTUREIRA PSD - DEM / PSD 28 0,07 % 
176 45154 MARGO PSDB - PTB / PSDB 27 0,07 % 
177 13131 FIDEL PT - PT / PSDC 26 0,07 % 
178 45678 ERICA PSDB - PTB / PSDB 26 0,07 % 
179 19666 PAULINHO ALFAIATE PTN - PSL / PTN 26 0,07 % 
180 19999 RIBAMAR BEZERRA PTN - PSL / PTN 26 0,07 % 
181 10456 SEU APPARECIDO PRB - PRB / PSB / PC do B 25 0,06 % 
182 23666 DEUSA IASMIN PPS - PMDB / PPS / PHS 25 0,06 % 
183 13580 COWBOY PT - PT / PSDC 24 0,06 % 
184 22022 PROFESSOR ROBERTO PR - PP / PR / PTC / PRP 23 0,06 % 
185 43001 BATO BOTTINO PV 23 0,06 % 
186 15300 MARIA ANGELICA PMDB - PMDB / PPS / PHS 22 0,06 % 
187 10010 LÃO PRB - PRB / PSB / PC do B 22 0,06 % 
188 28001 LÚ PRTB - PSC / PRTB 22 0,06 % 
189 17500 EVA DO BAR DO ORLANDO PSL - PSL / PTN 20 0,05 % 
190 55333 LUIS ANTONIO DOS SANTOS - ROSA PSD - DEM / PSD 19 0,05 % 
191 10333 MARJORE NOBUKUNI PRB - PRB / PSB / PC do B 19 0,05 % 
192 22123 MARCOS BOZO PR - PP / PR / PTC / PRP 19 0,05 % 
193 11123 DANIEL MENDES PP - PP / PR / PTC / PRP 19 0,05 % 
194 20313 DRA. IRAMAIA PSC - PSC / PRTB 18 0,05 % 
195 43431 PATRICIA BACCARIN PV 18 0,05 % 
196 13234 WILSON DOS SANTOS PT - PT / PSDC 18 0,05 % 
197 55055 ITA PSD - DEM / PSD 17 0,04 % 
198 15140 ADÃO CHAVEIRO PMDB - PMDB / PPS / PHS 16 0,04 % 
199 28006 CIBELICHIODA PRTB - PSC / PRTB 16 0,04 % 
200 36036 DIANE MARCHIORATO PTC - PP / PR / PTC / PRP 15 0,04 % 
201 10111 JUSTO PRB - PRB / PSB / PC do B 15 0,04 % 
202 10666 Dª. CLEUSA PRB - PRB / PSB / PC do B 15 0,04 % 
203 22111 MARIA ALVES FARIAS PR - PP / PR / PTC / PRP 14 0,04 % 
204 10444 ANDERSON PRB - PRB / PSB / PC do B 14 0,04 % 
205 12555 BENEDITO CELSO PDT 13 0,03 % 
206 40456 RONALDO DO PEDROSO PSB - PRB / PSB /  PC do B 13 0,03 % 
207 55321 DENGO PSD - DEM / PSD 12 0,03 % 
208 25025 ELIAS MACHADO DEM - DEM / PSD 11 0,03 % 
209 12999 VERIDIANA MOTOTAXISTA PDT 10 0,03 % 
210 20789 ARIBULL MOTOTAXISTA PSC - PSC / PRTB 10 0,03 % 
211 20130 PRISCILA CABELEIREIRA PSC - PSC / PRTB 10 0,03 % 
212 19777 MARIA JOSÉ FILARDI PTN - PSL / PTN 8 0,02 % 
213 44440 BETE SANTELLO PRP - PP / PR / PTC / PRP 5 0,01 % 
214 12300 SANDRA TIAZONA PDT 5 0,01 % 
215 12112 MARIA ANTÔNIA PDT 5 0,01 % 
216 12350 JULIANA PDT 5 0,01 % 
217 40222 MARIA BEDIN PSB - PRB / PSB / PC do B 2 0,01 % 
218 55444 MISSIONÁRIA VALDELÍCIA PSD - DEM / PSD 0 0,00 % 
219 17555 CAROL BETIOLI PSL - PSL / PTN 0 0,00 % 
220 40984 CRIS PSB - PRB / PSB / PC do B 0 0,00 % 

Faria (PSB) cresceu na votação 
pulou de 639 para 818 votos, 
mas perdeu a vaga porque sua 
coligação (PSB/PRB/PCdoB) 
não atingiu o coefi ciente que foi 
de 2.942 votos.

Cláudio Almeida e Lutti da 
coligação (PPS/PMDB/PHS), 
a mesma de Fenerich, e, que 
receberam as bênçãos do casal 
Hori, tiveram 722 e 427 votos 
respectivamente, fi caram de 
fora e ajudaram na recondução 
de Fenerich à Câmara.

Mas o que mais surpreendeu 
nessas eleições foi à baixa vota-
ção de Jan Nicolau (PP), que em 
2004 alcançou 3.177 votos e em 
2012 se elegeu com 628.

Outra grande surpr esa fi cou 
por conta dos próprios eleitores 
que 11.083 não compareceram 
as urnas e 1.670 votaram em 
branco e 1.846 anularam seus 
votos. 

Não houve surpresa, no 
entanto, o crescimento de Wil-
sinho Locutor (PV), o mais 

votado, que pulou 1.397 em 
2008 para 2.271 em 2012, der-
rotando seu companheiro de 
partido Carmo Jorge Reino que 
teve 1.510 (o mais votado) em 
2008 e neste ano atingiu 1.217.

Apenas 3 candidatos novos 
foram eleitos – Vitório de 
Simoni (PMDB), Roberto 
Raymundo (PSC) e Professor 
João Roberto (PT), o restante 
são “velhos” conhecidos. 

O próximo prefeito “nadará de 
braçada” nas mansas águas do 

lago do paço municipal, a nova 
formação do poder legislativo 
não tem perfi l de oposição, e o 
pior, de fi scalização, para tra-
zer a tona as eventuais sujeiras 
que por ventura surgirão no 
fundo do lago. Os atuais Edis 
especialmente Murilo Gas-
pardo (PV), Professor Emerson 
(PSB) e Dr. Nereu (PMDB), 
candidatos derrotados a vice, 
prefeito e vereador respectiva-
mente, apontaram algumas, que 
se encontram sub judice.

No dia 15 de outubro de 2012, 
em uma rádio local, o vereador 
eleito Edu Fenerich (PPS), 
durante aproximadamente 12 
minutos jogou seu costumeiro 
veneno sobre o que ele chamou 

Já começou a disputa pela presidência da Câmara!

de velhos e novos canalhas, 
citou fogo amigo e disse que 
enfrentou a tudo e a todos, e 
como sempre sem mencionar 
nomes o Jornal Fonte foi o seu 
principal alvo, o que de nossa 

parte não merece resposta, até 
porque sua eleição se deu na 
raspa do tacho. Mas o que nos 
chamou a atenção na fala de 
Edu, é que ele afi rmou ser can-
didato à presidência da Câmara, 

o que signifi ca que se for eleito 
acumulará 2 cargos de médico 
(Município e União), o que é 
proibido por lei, já que o presi-
dente do legislativo tem dedi-
cação exclusiva e tem que optar 
por um dos salários.

Aliás, sobre esse assunto o 
vereador Dr. Nereu (PMDB), 
disse na mesma rádio que não 
se elegeu presidente da Câmara 
porque é médico do município 
trabalha com carga horária de 8 
horas diárias, e isso seria contra 
a lei. Disse ainda que se tivesse 
sido reeleito votaria em seu 
companheiro de partido Vitório 
de Simoni.

Por outro lado, é sabido que 
o atual presidente Wilsinho 
Locutor (PV), pretende se 
candidatar novamente, já que 
é outra legislatura, e ele tem 
mérito para isso!

É importante esclarecer, que 
difi cilmente o presidente da 
“Casa de Leis”, se elege sem o 
aval do prefeito. Então resta 
aguardar para sabermos quem 
Raul Girio vai apoiar, se um des-
ses 3 ou outro, ou outra, afi nal a 
Câmara não é mais o “clube do 
bolinha”, duas mulheres foram 
eleitas, a ex-prefeita Maria Car-
lota Niero Rocha (PT), e a Dra. 
Andréa delegada (PSDB).
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Processo nº 
2 9 1 . 0 1 . 2 0 1 1 . 0 0 7 0 1 7 -
1/000000-000 Ordem nº 
1226/2011

O(A) Doutor(a) CAR-
MEN SILVIA ALVES, MM. 
Juiz(a) de Direito Titular da 
1ª. Vara Judicial da Comarca 
de Jaboticabal, do Estado de 
São Paulo, na forma da lei...
FAZ SABER a AUGUSTO 
CÉSAR CARNIO, brasi-
leiro, RG 43.584.451-9, CPF 
225.664.278-01, que lhe foi 
proposta uma ação de Proce-
dimento Ordinário, requerida 
por DANIELI SORAIA DE 
BIAGI, menor, representada 
por sua mãe MARIA VIC-
TORIA DE BIAGI CAS-
CALDI, constando da inicial 
que as partes celebraram um 
contrato particular de compra 
e venda com várias cláusulas, 
dentre as quais como forma 
de pagamento, a entrega de 
um imóvel residencial pelos 
requeridos às autoras, para 
aquisição de propriedade 
empresarial, sendo que o 
imóvel deveria ser entregue 
livre de qualquer ônus ou 
coisa, havendo cumprimento 
do contrato apenas por parte 
das autoras, porém os reque-
ridos descumpriram total-
mente o contrato, pois até a 

José Fernando Stigliano

Se não fôssemos tão Insensíveis 
acreditamos que o Mundo seria 
um lugar melhor para vivermos.  
Não que o Mundo dependa só 
de nós para ser melhor, mas se 
o Medo não fosse constante 
ajudaria milhares de pessoas 
que agem pelo Mundo como 
centelhas tentando Criar uma 
chama que incendiasse de entu-
siasmo a Humanidade.  Mas o 
que vemos refl etido no espelho 
é um Homem abatido diante 
das atrocidades que afetam as 
pessoas menos favorecidas.

Porque se tivéssemos coragem 
não aceitaríamos as crianças 
passarem fome, frio e abandono 
nas calçadas, essas que parecem 
fantasmas, nos assustam nos 
Semáforos com armas na mão, 
nos pedem esmolas amontoadas 
em Escolas que não ensinam, 
e por mais que elas chorem, 
somos imunes a essas lágrimas.

Somos Indiferentes diante da 
violência contra a mulher, da 
violência do Homem contra o 
Homem que só no Brasil são 
50.000 deles arrancados à bala 
do nosso pacífi co Planeta.  Que 
dizer da violência contra os 
Homossexuais que são apedre-
jados nas calçadas e Avenidas 
elegantes?

E porque os índios estão tão 
longe da nossa aldeia e suas 
fl echas não atingem nossos 

Refl exão – Antes que 
seja tarde

olhos nem nosso coração, não 
nos importamos que lhe tirem 
suas terras, sua alma, seus rios, 
e analfabetos de Solidarie-
dade não sabemos ler sinais de 
fumaça, eles fazendo guerra, nós 
fumando o cachimbo da paz.  Se 
tivéssemos um nome indígena 
seria Cachorro Medroso.

Se fôssemos os tais seres 
humanos fortes que trombetea-
mos por aí, não concordaríamos 
em aceitar famílias inteiras sem 
onde morar, vagando em busca 
de terra.  Não nascemos na 
favela, mas nosso coração é de 
madeira, fraco.

A Lei condena um Homem 
comum que rouba outro 
Homem comum e o enterra na 
masmorra moderna, mas nada 
fazemos contra aquele Político 
Corrupto que rouba milhares 
de pessoas apenas com uma 
caneta, ou duas, e que de quatro 
em quatro anos nós apertamos-
-lhes a mão, quando deveríamos 
desprezá-los.  

E nós, como juízes sem mar-
telo, não fazemos nada além 
de condená-los ao nosso NÃO 
VOTO.  É pouco, já que sabe-
mos onde eles se entocam.  A 
Lei é cega, mas acreditamos 
que lhe fi zeram transplante de 
órgãos numa dessas votações 
secretas.

Assistimos a falência da Ins-
trução/Educação e o massacre 
contra os Professores e sabemos 
que muitas vezes o resultado de 

Ensino de Qualidade Mínima é 
Presídio de Segurança Máxima, 
fi camos em silêncio quando a 
multidão desinformada pede 
redução da Maioridade Penal, 
porém, mal ela sabe que se 
não Educarmos e Instruirmos 
nossas crianças vamos ter que 
prendê-las com 16 anos, 14 
anos, depois 12 anos, depois, 
não teremos mais crianças nas 
Ruas.  E elas, as Ruas, serão tão 
seguras que nós vamos sentir 
falta das crianças.  Época em 
que os brinquedos serão visíveis 
nos Museus.

Calados, assistimos a falsa 
Democracia deste País Ilegal, 
sem Alvará de Funcionamento 
e sem Licença para ser Pátria, e 
nos emocionamos com o Hino 
Nacional cantado antes dos 
jogos da Seleção Canarinho.

O SANGUE QUE PULSA 
NAS VEIAS TINHA QUE 
ESTAR NOS OLHOS.

O MUNDO GOSTA DAS 
PESSOAS NEUTRAS, MAS 
SÓ RESPEITA AS QUE 
TÊM ATITUDE.

SE NÂO PODEMOS 
MUDAR O MUNDO 
DEVERÍAMOS MUDAR A 
NÓS MESMOS.

ACREDITAMOS QUE É 
ISSO QUE DEVERÍAMOS 
FAZER AGORA.

ANTES QUE SEJA 
TARDE...

Tema inspirado em texto de 
Sergio Vaz – Poeta

FRB

Tem muita gente por aí 
dizendo que fi nalmente o Brasil 
chegou ao futuro.  Não con-
cordo.

Não entendo que o futuro 
seja somente bons números na 
bolsa de valores, Real valori-
zado, credibilidade, saldo posi-
tivo na balança comercial, saldo 
maquiado de superávit fi  scal...  
No meu entendimento para 
chegarmos ao futuro falta uma 
eternidade.  Falta educação.  
Cultuamos o curso superior.  

O conceito que formamos 
é que a todo custo temos que 
cursar uma faculdade.  Por 
conta disso se alastram no 
País cursos de nível superior, 
que de superior só tem o valor 
das mensalidades; no caso 

Brasil, o País do futuro!
das Universidades públicas, os 
governos deixaram de investir 
faz tempo para a melhoria da 
qualidade de ensino.  Agora, 
com as cotas, piora mais ainda.  
E aí, quem nasceu primeiro: o 
ovo ou a galinha?  Dessas facul-
dades é que saem os futuros 
professores.  Coitados!  Cheios 
de sonhos, com seus diplomas 
debaixo do braço, com muito 
pouco para ensinar, pois foi o 
tudo que receberam.  Vão eles 
para as salas de aula ensinar 
aquilo que não aprenderam e 
ganhar o que muitas das vezes 
não dá nem para pagar a condu-
ção que tomam para trabalhar.  
Os governos (refi ro às escolas 
públicas), além de pagar baixos 
salários, há muito não se preo-
cupam em melhorar o sistema 
educacional, ao contrário, cria-
ram até a tal progressão conti-

nuada!
Os jovens mudaram: internet, 

TV por satélite, celular, celular 
na internet (nossos jovens são 
mais dinâmicos, versáteis, velo-
zes).  Devem existir exceções, 
mas o mesmo método de ensino 
é usado há décadas, com a dife-
rença que antes os nossos pro-
fessores tiveram melhor sorte 
que os atuais, aprenderam mais 
e puderam escolher o ofício de 
mestres por amor, e não pela 
necessidade de sobrevivência.

Bem, se não temos ensino 
efi ciente não temos educação, 
e o futuro se faz com educação.  
Tudo se faz com educação!  A 
partir daí, tudo acontece: pla-
nejamento familiar, melhoria 
nos índices de mortalidade 
infantil, saúde de qualidade, 
meio ambiente mais respeitado, 
limpeza urbana, consciência 

de coletividade, respeito pelas 
coisas públicas e pessoas, cida-
dania, melhora da autoestima.  
Há que se lembrar também da 
questão produtiva, população 
educada trabalha melhor, tem 
maior produtividade, mais com-
prometimento com todos os 
processos, cria, aperfeiçoa, etc..  

Por fi m há que se lembrar 
que todos os benefícios citados 
refl etem em melhor governa-
bilidade, menos despesas por 
parte do Estado e, sem dúvida 
alguma, traz melhoria na qua-
lidade de vida.  Lembro-me 
que há muito tempo atrás, num 
programa de humor, foi criado 
um bordão que falava da “cul-
tura inútil”, essa era uma das 
maiores bobagens que já ouvi...
Não existe cultura inútil, e só 
acredita em cultura inútil quem 
tem a cultura do oportunismo, 

imediatismo.  Informação não 
ocupa espaço e, da mesma 
forma que constrói um prédio, 
tijolo por tijolo, assim também 
se constrói um cidadão.

Exemplo também é um exce-
lente meio de educar e formar.  
Com certeza, são raríssimos os 
pais que não desejam dar bons 
exemplos e boa formação a seus 
fi lhos, mas aí nós tropeçamos 
num problema muito grave: 
Todo momento se tem notícia, 
e o jovem também tem acesso, 
dos desmandos, dos descalabros, 
de toda sorte de falcatruas, cor-
rupção e, pior do que tudo isso, 
a impunidade.  

Como grande parte dos abu-
sos que se vê no dia a dia não 
são punidos, toda essa inversão 
de valores é que passa a ser o 
exemplo do jovem.  Isso dese-
duca.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-
PRAZO 20 (VINTE) DIAS

presente data não entregaram 
o imóvel às autoras e não se 
sabe se o mesmo está ou não 
ocupado pelos requeridos. 
Pedem a imissão de posse, 
multa diária de R$200,00, 
indenização de R$100.000,00, 
multa contratual de 20% sobre 
o valor do contrato (20% x 
R$150.000,00), honorários 
advocatícios e demais comi-
nações, protestando por pro-
dução de provas, documentais 
e orais e outras que se fi zerem 
necessárias. 

Dão à causa o valor de 
R$5.000,00. Encontrando-
-se o réu em lugar incerto e 
não-sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO por edital 
para os atos e termos da ação 
proposta. Fica advertido o réu 
que A CONTESTAÇÃO 
DEVERÁ SER APRESEN-
TADA no prazo de quinze 
dias, e não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão verdadei-
ros os fatos articulados pelas 
autoras. Será o presente edital 
afi xado no local de costume 
e publicado pela imprensa na 
forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, 19 de 
setembro de 2012.

CARMEN SILVIA ALVES 
- Juiz(a) de Direito
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Como já era previsto, a “boni-
tinha” iluminação da ciclovia da 
UNESP – Jaboticabal, que con-
sumiu dos contribuintes R$ 103 
mil, já começou ser atacada por 
vândalos – acesse www.jfonte.

Iluminação sob a 
mira de vândalos

com.br e leia matéria com-
pleta na edição 141 de 10 de 
julho de 2012. Aliás, não passa 
de enfeite, a noite está sempre 
as escuras. Seria economia de 
energia elétrica?

Durante o mês de setembro 
a APA (Associação Protetora 
dos Animais de Jaboticabal), 
coordenou 136 esterilizações 
em caninos e felinos, com 86 
caninos fêmeas, 13 machos, 11 
felinos machos e 26 fêmeas, e 

APA Informa
foram assistidos 67 animais. 

As despesas fi caram na ordem 
de R$ 7.850,00. De janeiro a 
setembro deste ano a APA já 
coordenou 1.464 esterilizações 
em caninos e felinos, sendo que 
75% destas em fêmeas. 

Policiais Militares do municí-
pio de Jaboticabal, pertencentes 
ao efetivo da 2ª Cia do 43º 
BPM/I, em 15 de outubro de 
2012, por volta das 16h00min, 
após receberem denúncia da 
comunidade informando que 
próximo a Agencia Bancaria 
Caixa Econômica Federal havia 
dois indivíduos em atitude sus-
peita, de imediato deslocaram-
-se ao local obtendo sucesso em 
localizar os indivíduos, sendo 
realizada abordagem e busca 
pessoal localizando em poder 
de um dos suspeitos um revolver 
calibre .38 e 06 (seis) munições 
intactas de mesmo calibre. O 
criminoso foi recolhido ao sis-
tema prisional permanecendo à 
disposição da Justiça.

PORTE ILEGAL DE ARMA 
DE FOGO 

Os quiosques da Praça Dom 
Assis para informação turís-
tica, segundo moradores um 
deles está sendo utilizado para 
lanchonete, e o proprietário do 
estabelecimento estaria jogando 
o esgoto

no canteiro de gramas atrás do 
quiosque, causando mau cheiro, 
moscas, e a probabilidade de 
doenças. Antes da licitação 
para instalação da lanchonete a 
comunidade questionou o ges-
tor público sobre esses proble-
mas, que poderiam acontecer. 
Nada foi feito. E agora? Per-
guntam os moradores vizinhos 
da Praça!

Esgoto na Praça

Foto da inauguração da revitalização da praça Dom Assis

Cadê a verba de R$ 800 mil, 
enviada por Baleia Rossi para 
reforma e revitalização da Praça 
João Binatto no Distrito de 
Córrego Rico?

Que no sistema semafórico 
foram gastos R$ 175 mil, mas 
estão sendo utilizados materiais 

Munícipes 
perguntam 
e informam!

e controladores antigos e refor-
mados e postes velhos.

Que na reforma da praça Dr. 
Joaquim Batista, não foi substi-
tuída a fi ação elétrica.

Quem responderá a pergunta 
e as afi rmações? O “velho” ou o 
“novo” prefeito de Jaboticabal?

Gabriel Barbieri, Estagiário - 
Supervisão Luana Vianna

 
A Prefeitura de Jaboticabal 

reiniciou, nesta semana, as obras 
do Mercado Municipal. A área 
será ampliada e revitalizada para 
o maior conforto e segurança 
dos comerciantes e da popula-
ção. O complexo é um empório 
comercial de atacado e varejo, 
importante para os empreen-
dedores comercializarem seus 
produtos, como carnes, frutas, 
cereais, temperos e especiarias.

 Informações (16) 3202-0424.

Prefeitura retoma obras 
do Mercado Municipal
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Todas as quartas e sextas-
feiras, o melhor churrasquinho 
de Jaboticabal. O atendimento, 

a higiene e a camaradagem 
fazem do Bar da Bocha um 

verdadeiro ponto de encontro 
de amigos e familiares. 

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

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

bocha@gmail.com

Seu automóvel em boa companhia
Rua Professor Antonio Ruete, 422

(Bairro Nova Jaboticabal)

Fone: 3202.1028

Fone/Fax: 3203.7504

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Os pais Tiago
e Vanessa, 
e familiares
parabenizam 
Ana Clara, que
no dia 26/10
completou
2 aninhos.
Parabéns!

Raira Magosso 
Milanezi, comple-
tou no dia 03/10, 
11 anos. Seus 
pais Randhal Mi-
lanezi e Sidnéia, 
desejam-lhe, paz, 
saúde e felici-
dade. Parabéns! 

Julio César Vidureto completou no dia 17/10 
mais um ano de vida, juntamente com seu 
fi lho Henrique que também aniversáriou no 
dia 16/10.
Votos de muita paz, saúde, felicidade para 
eles, é o que deseja sua esposa Flávia, sua 
fi lha Heloísa, todos seus familiares e ami-
gos. Parabéns!

NIVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSARIA
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