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Em 10 de outubro de 2012, a promotora de justiça 
Ethel Cipele (foto) ajuizou Ação Civil Pública, para 
a declaração de nulidade de atos administrativos, 
cumulada com a responsabilização por ato de 
improbidade administrativa pelo rito ordinário. 

MPE pede a condenação 
de Cláudio Almeida e 
Buffet Ize
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volver dinheiro recebido indevida-
mente
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Quadro exposto no stand do 
Prever no cemitério municipal de 
Jaboticabal. Pintado por Paulo 
Tosta com as cinzas de Mario 
Berlingieri e Lucia de Oliveira 
Berlingieri, fundadores da 
Funerária Santa Isabel.

Trabalhador que perdeu a mão di-
reita na Coplana ganha bolada

Vereadores NÃO aprovam plano 
de saúde de servidores

Usinas destroem ponte 
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Taquaritinga

pág. 07pág. 07

Dia de 
Finados

Nº 148



2 Jaboticabal, 08 de Novembro de 2012

J.T. De Lima M.E • CNPJ 10.713.136/0001-00 • Inscrição Municipal 116.231

Jornalista Responsável: João Teixeira de Lima • MTB. 43290

Endereço: Rua Raposo Tavares, 230 • Recreio dos Bandeirantes, 

Cep: 14883-418 Jaboticabal/SP • Tel (16) 3202-7509 • www.jfonte.com.br 

jfontemail@gmail.com • jfonte@jfonte.com.br

Diagramação: Gráfi ca Santa Terezinha • Projeto Gráfi co: www.ivanhp.com.br. 

Impressão: Gráfi ca Santa Terezinha. Tiragem: 3.000 exemplares.

Os artigos e matérias assinadas não representam a opinião deste jornal. 

As matérias assinadas são de inteira resposabilidade de seus autores.

Anuncie ou assine o Jornal Fonte! Ligue para (16) 3202-7509.

A Prefeitura de Jaboticabal 
entregou na sexta-feira, 28/09, 
a ponte da Rua Ana Ramos de 
Carvalho, que ligou o bairro 
Nova Jaboticabal à região 
Central. Um investimento de 
aproximadamente R$ 345 mil, 
sendo R$ 250 mil do Ministério 
das Cidades (governo federal).

No mesmo dia, o retorno pela 
ponte da Rua dos Trabalhadores 
sentido centro foi interrompido. 
Ou seja, se o motorista que 

Avenida Carlos Berchieri: Sem saída!
acessa Jabotica-
bal pela a Avenida 
Carlos Berchieri, a 
conhecida marginal, 
quiser ir para o cen-
tro da cidade e não 
aproveitar o retorno 
nas proximidades 
do posto Ipiranga 
(posto do Fu), terá 
que seguir até a Pre-
feitura, contornar a 

esquerda, pegar a Rua São João 
com toda sua difi culdade de 
tráfego pelas paradas nas tra-
vessias e sucessivas depressões, 
ou então,  contornar pelo bairro 
nova Jaboticabal.

ESPAÇO SOBRANDO

As novas pontes da Carlos 
Berchieri causaram estranheza 
pelo desnível em relação às pis-
tas, e também porque o espaço 

deixado em ambos os lados 
para uso dos pedestres ocupa 6 
metros, isto é, 3 de cada lado.

INDÚSTRIA DA MULTA 

Após a interrupção do retorno 
pela ponte da Rua dos Tra-
balhadores, dezenas de veí-
culos foram autuados, porque 
seus motoristas não tomaram 
conhecimento prévio da proi-
bição. Não havia aviso, apenas 
placa de sinalização de difícil 
visibilidade. A tática usada 
pelos fi scais de trânsito os cha-
mados amarelinhos foi à mesma 
de sempre, ou seja, se esconde-
rem atrás de árvores, postes e 
outros. Felizmente o ex-diretor 
de trânsito o advogado Comar 
Junior, mandou anular as mul-
tas.

“Tomei essa decisão de anu-
lar as multas, porque o papel 

dos fi scais era orientar por um 
período de pelo menos 10 a 15 
dias. Pode ser que tenha fi cado 
alguma multa remanescente 
desse período no local, os pre-
judicados devem recorrer”, disse 
Comar a nossa reportagem.

O novo diretor de trânsito é 
o atual secretário da indústria, 
comércio e turismo Júlio César 
Tomé, até 31 de dezembro 
segundo ele mesmo informou. 

RAINHA DOS 
SEMÁFOROS

A marginal Car-
los Berchieri em 
cerca de 2 quilô-
metros até a Fiat 
tem 7 semáforos 
totalizando 14 
nas duas pistas, 
sem qualquer 
sincronia, ou seja, 

quando um fecha o outro abre, 
em média cada um dura 40 
segundos fechado ou aberto, 
o que atrapalha o motorista. 
Enquanto isso, moradores e 
comerciantes das esquinas das 
ruas Benjamin Constant com 
24 de maio, próximo a Caixa 
Econômica Federal reclamam 
da falta de semáforo no local, 
que por falta dele muitos aci-
dentes já aconteceram. 
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A denúncia de autoria do 
vereador Murilo Gaspardo 
(PV), foi protocolada no MPE 
(Ministério Público Esta-
dual de Jaboticabal), em 03 de 
novembro de 2011, e publicada 
no Jornal Fonte edição 131 de 
08 de dezembro de 2011, sob 
o título: “Denúncia de mal-
versação de dinheiro Público 
envolve a Prefeitura e Buff et 
Ize” – acesse www.jfonte.com.
br e leia a matéria completa. 

A promotora de justiça do 
patrimônio Público Ethel 
Cipele instaurou o Inquérito 
Civil nº 593/2011, para apu-
ração de possíveis irregularida-
des na contratação do Buff et 
pela secretaria da educação, na 
época sob o comando de Cláu-
dio Almeida para realização de 
treinamento e capacitação de 
professores e coordenadores da 
rede municipal de ensino por 
R$ 18 mil.

INVESTIGAÇÃO 

Após uma minuciosa e com-
petente investigação, onde 
foram ouvidas as professoras 
Rosemary Aparecida de Souza 
Correia, Gisele Faria Caetano, 
Ana Paula Varollo Vantini, Ana 
Cláudia Biondi Pereira, Kelly 
Regiane Chioda de Almeida 
e Maria Denise Mazzi, além 
da diretora da escola munici-
pal de educação básica “Paulo 
Freire” Janine Zechetto Pito e a 
coordenadora da mesma escola 
Elaine Aparecida Panosso, e 
todas foram unânimes em afi r-
mar que não houve qualquer 
evento relacionado a treina-
mento e capacitação no Buff et 
Ize. 

Disseram ainda que no ano 
de 2011, foi realizado o Fórum 
da Educação para treinamento 
de professores no Cine Tea-
tro Municipal e na Escola 
“Paulo Freire”, e foi servido um 
pequeno café com alimentos 
provenientes da mini usina.

Janine Pito enfatizou que foi 
servido um almoço durante 
o Fórum para uma equipe de 
aproximadamente 16 pessoas 
advindas de São Paulo, com 
alimentos da mini usina e pre-

MPE pede a 
condenação de Cláudio 

Almeida e Buffet Ize
parados pela própria cozinheira 
da escola.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Em 10 de outubro de 2012, 
Ethel Cipele ajuizou Ação Civil 
Pública, para a declaração de 
nulidade de atos administra-
tivos, cumulada com a respon-
sabilização por ato de impro-
bidade administrativa pelo rito 
ordinário. 

OS ACUSADOS (INFORMA-
ÇÕES CONTIDAS NA AÇÃO)

“Cláudio Almeida acrescentou 
que quando realizou a contrata-
ção (de R$ 18 mil), o serviço a 
ser prestado “poderia” consistir 
em café da manhã, café da tarde 
ou almoço. 

Divergindo de tudo quanto 
consta dos autos, afi rmou que 
o almoço servido na Escola 
“Paulo Freire” para um pequeno 
número de pessoas foi orga-
nizado pelo “Buff et da Ize”, 
também incluído no contrato. 
Admitiu que em fevereiro de 
2012, no evento organizado no 
salão do “Buff et da Ize”, não 
foi servido almoço, mas apenas 
café da manhã e chá da tarde, 
por três dias, estando incluído, 
além da locação, os utensílios e 
mobiliários necessários”. 

“As afi rmações de Cláudio 
Almeida são permeadas de fal-
sidade, principalmente quando 
afi rma que o almoço servido na 
escola “Paulo Freire” teria sido 
organizado pela empresa con-
tratada, o que vai de desencon-
tro aos elementos informativos 
ora analisados”. 

“Cláudio Almeida, ao prestar 
declarações, deixou a ilegali-
dade por ele dirigida ainda mais 
latente, com informações total-
mente discrepantes dos demais 
elementos coligidos e acima 
analisados, sob o fundamento 
de que sempre agiu no interesse 
da administração, buscando 
aprimorar a educação munici-
pal, o que é inaceitável”.

“Cláudia Aparecida Souto 
Garcia (dona de Buff et Ize – 
g.n.), tentou narrar o modo 
como se deu a contratação aqui 

analisada, confi rmando que 
havia assinado contrato com 
o Município para locação de 
salão relativo o treinamento 
e capacitação dos professores, 
nele incluído “coff ee break” na 
entrada e no período da tarde, 
além de um almoço servido aos 
professores, que não se realizou, 
sendo por isso “dividido” em 
outros eventos: “coff ee break” na 
parte da manhã e um coquetel 
à noite, ambos no Cine Teatro: 
“coff ee break” e um almoço, 
estes na Escola “Paulo Freire”; 
além de outros eventos que 
não soube informar. Cláudia 
ainda declarou que pelos even-
tos acima descritos recebeu a 
quantia de R$ 11 mil, faltando 
apenas R$ 7 mil”.

“Não bastasse a violação à 
lei de licitações já descrita por 
Cláudia, ela arrematou suas 
informações descrevendo que 
o evento contratado havia sido 
adiado para fevereiro de 2012; 
o almoço servido na Escola 
“Paulo Freire” foi de sua res-
ponsabilidade, organizado pela 
funcionária Elisângela; recebeu 
o pagamento integral de R$ 18 
mil, permanecendo o municí-
pio com “crédito” de R$ 7 mil. 
fi nalizando não soube informar 
sobre qual foi o evento do dia 
25 de agosto de 2011”.

“As declarações de Cláudia 
Aparecida não foram às únicas 
carregadas de equívocos, posto 
que a funcionária apontada 
como a responsável pelas trata-
tivas com a Secretaria da Edu-
cação, Elisângela Rodrigues da 
Cruz Ramos, ouvida nos autos 
do Inquérito Civil, trouxe con-
sigo mais contradições”.

“Elisângela Rodrigues da 
Cruz Ramos disse ter feito 
um orçamento para o então 
secretário da educação Cláudio 
Almeida no valor de R$ 11 mil, 
para prestar os serviços de loca-
ção de salão por 3 dias e oferta 
de utensílios e “coff ee break”, 
sem saber o motivo pelo qual 
a secretaria da educação enviou 
o contrato administrativo no 
valor de R$ 18 mil, pedindo 
para que a nota fosse emitida 
nesse mesmo valor”.

“Elisângela também descreveu 

que Cláudia Aparecida Souto 
Garcia – ME recebeu o paga-
mento de R$ 11 mil, referente 
à locação do salão, sendo que o 
restante seria pago nos próxi-
mos eventos a serem organiza-
dos. 

Disse que o evento não foi 
realizado nos moldes como 
contratado, sendo os R$ 11 
mil, destinados aos eventos dos 
dias 19 a 21 de julho, dia 25 
de agosto e dia 06 de outubro, 
todos no ano de 2011, em  q u e 
foram servidos “coff ee break” e 
dois almoços”. 

“Elisângela, ainda afi rmou de 
forma categórica que Cláudia 
Aparecida Souto Garcia – ME 
não participou de licitação e 
que apesar de cotar serviço em 
R$ 11 foi contratada por R$ 
18 mil, sob a “justifi cativa” de 
que o valor de R$ 7 mil estaria 
reservado para eventos futuros. 
Soube que o evento valor resi-
dual deveria ser gasto no evento 
a ser realizado em fevereiro de 
2012”.

“É de clareza meridiana que 
Cláudio Almeida, valendo-
-se da qualidade de Secretá-
rio Municipal da Educação, 
inventou um gasto, hábil de 
fundamentar a abertura de 
procedimento licitatório diri-
gido à empresária individual 
Cláudia Aparecida Souto 
Garcia – ME, a qual, apesar 
de sagrar-se vencedora, não 
prestaria o serviço, desconhe-
cendo-se a efetiva destinação 
dada ao dinheiro público após 
a quitação do “evento” que não 
se realizou ao menos da forma 
como licitado e até as investi-
gações”.

“Como enfatizado acima, se 
houve alguma prestação de ser-
viços, esta se deu após as inves-
tigações, com o escopo de justi-
fi car a vultosa quantia que teria 
sido recebida pela benefi ciária 
de R$ 18 mil, tanto que nem 
mesmo os requeridos Cláudio 
Almeida e Cláudia Aparecida 
Souto Garcia souberam expli-
car o que foi licitado, contratado 
e efetivamente prestado, apenas 
indicando vagamente”.

“Sendo o dolo inequívoco e 
induvidoso, com uma má-fé 

que salta aos olhos, não é 
possível se falar em incompe-
tência ou inabilidade do então 
agente político Cláudio, mas 
sim em DESONESTIDADE, 
DESLEALDADE e IMO-
RALIDADE, porquanto se 
desenvencilhou de tudo aquilo 
que o ordenamento jurídico visa 
proteger, para LESAR O ERÁ-
RIO no valor de R$ 18 mil”.  

PEDIDO

“Seja o requerido Cláudio 
Almeida condenado à perda 
da função pública, a qual esti-
ver exercendo ao tempo do 
trânsito em julgado, suspensão 
dos direitos políticos por oito 
anos, pagamento de multa civil, 
correspondente a duas vezes o 
valor do dano experimentado 
pelo Município, além da proi-
bição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios 
ou incentivos fi scais ou credi-
tícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos”.

“Seja a requerida Cláudia 
Aparecida Souto Garcia – ME, 
condenada ao pagamento de 
multa civil, correspondente 
a duas vezes o valor do dano 
experimentado pelo Município, 
além da proibição de contratar 
com o Poder Público ou rece-
ber benefícios ou incentivos 
fi scais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócia majoritária, 
pelo prazo de cinco anos”.

“Como consequência da 
declaração de nulidade da lici-
tação e do respectivo contrato 
administrativo, e da confi gu-
ração da improbidade admi-
nistrativa, a condenação dos 
requeridos Cláudio Almeida 
e Cláudia Aparecida Souto 
Garcia – ME a restituírem de 
forma solidária o dano expe-
rimentado pelo Município de 
Jaboticabal, no valor de R$ 
18 mil, acrescido de correção 
monetária e juros de mora, 
incidentes desde o desem-
bolso”.
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O atual vice-prefeito de Jabo-
ticabal e prefeito eleito Raul 
José Silva Girio o ex-vice-
-prefeito José Tadeu de Faria 
e o atual vice de Taiúva João 
Francisco Bersi, o Chico Berci, 
deverão devolver aos cofres da 
municipalidade todo dinheiro 
recebido por acúmulos de fun-
ções públicas. 

No caso de Girio e Faria, a 
denúncia foi do Jornal Fonte 
publicada na edição 146 de 27 
de setembro de 2012. Berci 
foi denunciado anonimamente 
ao MPE (Ministério Público 
Estadual), por alguém que 
se identifi cou como “NULO 
LEAL Maia”. O que nos cau-
sou surpresa, pela aceitação da 
denúncia, mas é um avanço, e 
também abre um precedente 
para que os temerosos tomem 
uma atitude, que poderá ajudar 
no combate aos que tentam 
se locupletar com o dinheiro 
público. 

RAUL GIRIO

Receberá até fi m do mandato 
de vice R$ 400.680 mil, ou 
seja, R$ 8.347,50 mil por mês. 
Esse é o valor que se compro-
vada irregularidade ele terá que 
devolver a municipalidade sem 
as devidas correções. Acredi-
távamos que após a denún-
cia Girio mandaria cessar os 
pagamentos, mas acreditando 
na impunidade continua rece-

Três vices prefeitos deverão devolver 
dinheiro recebido indevidamente

bendo normalmente. 
Girio como é de conheci-

mento público é professor titu-
lar com dedicação exclusiva da 
UNESP (Universidade Esta-
dual Paulista), da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinária 
de Jaboticabal, e foi diretor da 
instituição de ensino no perí-
odo de 2007 a 2011, conforme 
informou este periódico.

TADEU FARIA

José Tadeu de Faria foi vice-
-prefeito na primeira gestão do 
prefeito José Carlos Hori (PPS) 
– (2005/2008), e acumulou o 
cargo com o de funcionário 
do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento. 
Como vice, recebia inicialmente 
R$ 3,8 mil, e ao término do 
mandato recebia R$ 4.462,02 
mil, em média R$ 4 mil men-
salmente. Se comprovada a 
irregularidade, Tadeu Faria 
terá que devolver R$ 192 mil, 
recebidos ao longo de 4 anos 
ao contribuinte jaboticabalense. 
Esse valor poderá ser bem 
maior se for aplicada as devidas 
correções.

Se for aplicado o IPG-M 
(Índice Geral de Preços do 
Mercado) da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas) do período de 
janeiro de 2005 a outubro de 
2012, esse valor pulará para R$ 
294.000,77 mil.

Segundo o site http://www.

agricultura.gov.br/acessoain-
formacao - atualmente Faria 
exerce o cargo de superinten-
dente federal do Ministério 
no Estado de São Paulo, com 
endereço na Avenida 13 de 
maio, 1558 – 9º andar – CEP 
01327-002 – telefones (11) 
3284-6044 – 3284-6544 – Fax: 
(11) 3284-6944 – E-mail: gab-
-sp@agricultura.gov.br - mas 
sua função é de fi scal fede-
ral agropecuário desde 30 de 
março de 1983, com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais. 

Leia abaixo trecho do reque-
rimento encaminhado ao pre-
sidente da OAB de Jabotica-
bal Alessandro Alamar, pelos 
munícipes Luiz Augusto Stesse 
e João Teixeira de Lima, e no 
qual solicita de acordo com a lei 
o seguinte:

“Estudos e ações viabilizando 
representação perante o órgão 
do Ministério Público local 
para propositura de ações, bem 
como outras que essa Ordem 
entender cabíveis, porque Raul 
José Silva Girio, atual vice-pre-
feito e prefeito eleito no último 
pleito, realizado em 07.10.2012, 
podendo ser localizado na Pre-
feitura Municipal local - José 
Tadeu de Faria ex-vice-prefeito, 
no período de 2005/2008, 
podendo ser localizado no 
Ministério da Agricultura/
SP – José Carlos Hori prefeito 
municipal desde 01.01.2005 
até a presente data, Prefeitura 

Municipal de Jaboticabal/SP, 
podendo ser localizado no Paço 
Municipal, e todos os vereado-
res da Câmara Municipal desde 
01/01/2005 até a presente data, 
que poderão ser localizados 
através da própria Câmara, que 
não fi scalizaram os fatos que 
serão narrados a seguir: 

1) Conforme matéria veicu-
lada no Jornal Fonte, edição 
n. 146, o atual vice-prefeito de 
Jaboticabal/SP, Senhor Girio, 
desde que empossado em 
01/01/2009, vem recebendo 
da prefeitura municipal salário 
como vice-prefeito no valor 
de R$ 8.347,50 mil mensal-
mente; que, de acordo com o 
entendimento jurisprudencial 
dominante é ilegal, já que ele é 
funcionário público de carreira 
da UNESP, e acumulou os dois 
salários. 

2) O mesmo fato ocorreu 
com o ex-vice-prefeito, Senhor 
Tadeu Faria, que recebeu da 
prefeitura municipal durante 
sua gestão os valores inicial de 
R$ 3,8 mil e posteriormente 
R$ 4.462,02 mil, acumulando-
-os com os salários recebidos 
do Ministério da Agricultura 
e Abastecimento/SP. Devemos 
ainda informar que este Senhor 
é funcionário de carreira de 
órgão público federal, onde, 
neste caso, s.m.j, a competên-
cia seria da Justiça Federal de 
Ribeirão Preto - SP;

3. Os atos permeiam a ilega-
lidade, além da imoralidade; 
isto posto requer-se que esta 6ª 
Subsecção da OAB de Jabotica-
bal/SP, analise a referida notícia 
de irregularidades e ilegalida-
des que se comprovadas são 
na verdade um golpe contra a 
população em geral; posto que, 
ao receber e desviar dinheiro 
público de forma ilegal extra-
vasa à esfera de atos normais – 
abrangendo esfera em que esta 
R. Instituição tem por dever, 
propor as medidas cabíveis, 
neste caso, representando junto 
ao órgão do Ministério Público, 

visando a total apuração dos 
fatos através das medidas judi-
ciais cabíveis. N. termos. P. 
deferimento. Jaboticabal, 10 de 
outubro de 2012”. 

CHICO BERCI

A promotora de justiça do 
patrimônio público Ethel 
Cipele instaurou o procedi-
mento preparatório de inqué-
rito civil nº 1597/2012, para 
apurar eventual acúmulo irre-
gular de funções públicas por 
parte do Senhor João Francisco 
Berci, vice-prefeito de Taiúva. 
No procedimento, a promotora 
esclarece que recebeu através de 
correio eletrônico, documento 
anônimo informando que 
Berci, exercia além do cargo de 
vice-prefeito o cargo de coorde-
nador geral de inclusão digital 
da secretaria de participação e 
parceria do município de São 
Paulo/SP. E ainda, segundo 
a promotora, os documentos 
obtidos através de diligências 
efetuadas, o caso é de rigorosa 
apuração para instrução de 
eventual inquérito civil/ação 
civil pública, contra os respon-
sáveis.

OUTRO LADO

Por telefone, Berci disse a 
nossa reportagem que está 
sabendo do caso, mas ainda não 
foi chamado pela promotora 
para prestar esclarecimentos. 
Até porque, recebe cerca de 
R$ 1,5 mil, como vice-prefeito 
o que é insufi ciente para o 
seu sustento e da sua famí-
lia (mulher e 3 fi lhos). Disse 
ainda, se tratar de politicagem, 
porque a denúncia é anônima. 
Ou seja, o denunciante usa um 
nome fi ctício “NULO LEAL 
Maia” ou www.twitter.com/
nulolealmaia - que tem a cara 
de pau de dizer que está sendo 
ameaçado. “Como alguém que 
não sabemos quem é pode ser 
ameaçado?”, perguntou Berci. 

Raul Girio Tadeu Faria Chico Beci

O Comandante do 4º Bata-
lhão de Polícia Ambiental, 
Tenente Coronel PM Wilson 
Antônio Botero, sediado em São 
José do Rio Preto, que abrange 
as regiões norte e noroeste do 
Estado de São Paulo, leva ao 
conhecimento da população, 
pela imprensa falada, escrita e 
televisiva, que conforme publi-
cado em legislação federal na 
Instrução Normativa nº 25, de 

Piracema
1º de setembro de 2009, fi ca 
estabelecido o período de 1º de 
novembro de 2012 a 28 de feve-
reiro de 2013, como proteção à 
reprodução natural dos peixes 
(piracema) na bacia hidrográ-
fi ca do Rio Paraná.

Quem desobedecer pagará a 
multa mínima de R$ 1.020 mil 
e máxima de R$ 50 mil (Reso-
lução SMA-32/10), além de 
outras punições.

A Câmara Municipal de 
Jaboticabal realizou licitação 
no modelo carta convite para 
compra de combustíveis para 
abastecer os veículos ofi ciais da 
Casa. 

Até aí, nada de anormal a 
lei permite – porém, recebe-
mos informações que o posto 
ganhador da “nova licitação” é 
de propriedade de parentes de 

Licitação Sob Suspeita
um dos sócios da empresa que 
presta assessoria para o Poder 
Legislativo, o que causou a sus-
peição.

O Jornal Fonte encaminhou 
pedido de esclarecimentos para 
o presidente da Câmara Wil-
sinho Locutor (PV), em 23 de 
outubro de 2012, mas até a con-
clusão desta edição não havía-
mos recebido resposta. 

A ADA (Associação de 
Defesa e Proteção Animal 
de Jaboticabal) convoca 
seus associados e convida os 
voluntários e demais interes-
sados para a assembleia que 
elegerá a nova diretoria da 
entidade que será realizada 
no dia 22 de novembro de 
2012, às 20:00 horas, na Rua 
Barão do Rio Branco, 952 
(sede do Partido verde – PV). 
Maria Mendes – Presidente

ASSEMBLÉIA
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Mais uma morte suspeita envolve o 
Pronto Atendimento de Jaboticabal

No dia 17 de outubro de 
2012, faleceu Mayara Vitória 
de Godoy de apenas 5 anos de 
idade, fi lha de Neuri Borges de 
Godoy e Lucimel de Godoy. 

O irmão da vítima Roger 
Godoy, acusou profi ssionais da 
saúde na rede social Facebook 
de negligência, inclusive, citou 
o nome de um pediatra da rede 
pública. 

O Jornal Fonte se abstém de 

publicar o nome do médico por-
que a reportagem não conseguiu 
falar com ele, e também, porque 
os pais da criança, apesar da 
nossa insistência não nos conce-
deram entrevista desse lamentá-
vel fato. 

Leia abaixo trechos do que foi 
publicado no Facebook, sem 
correção de grafi a.

“O Dr. que atendeu Minha 
Irmã e Falou que ela estava com 
virose e mandou minha mãe 
levar ela para casa que ela não 
tinha nada de Mais.

Cuidado não da para confi ar 
no Sistema de saúde de Jabo-
ticabal.. Ele e Pediatra atende 
Ciafe 3 localizado no Bairro 
sorocabano. Atendeu ela na 
terça-feira de manha, falou que 
a Mayara estava com “GRIPI-
NHA” virose que não era nada 
de mais. 

Ai a noite ela não melhorou, 
minha mãe levou ela na terça de 
Madrugada para pronto socorro 
ela passou pelo plantonista do 
pronto socorro ele deu só anti-
biótico para ela. Disse que podí-

amos levar ela para casa , minha 
mãe insistiu para ela fi car no 
soro pois ela estava desidratada 
de Tanto Vomitar.

Ai meu pai correu ate la no 
seu Horário de almoço teve que 
brigar no pronto socorro para 
eles chamar um pediatra, pois 
depois de tudo isso um enfer-
meiro que ainda não identifi ca-
mos por ordem do plantonista 
aplicou uma dose cavalar de 
Plasil nela, causando-lhe reação 
alérgica um ataque epilético 
muito forte, tiveram que aplicar 
outro remédio nela ou soro não 
sei ao certo para tirar o plasil de 
seu corpo. 

Fizeram os exames nela 
o resultado só saiu a Tarde 
DETECTARAM Meningite 
seguido de pneumonia. 

Só que ai não adiantava mais 
já era tarde de Mais. Eles espe-
ram Minha irmã morrer e uma 
pouca vergonha Tudo isso”.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Com base no relato na rede 

social o munícipe Márcio Antô-
nio Augelli, ingressou com uma 
representação no MPE (Minis-
tério Público Estadual), promo-
tor Paulo Henrique de Oliveira 
Arantes, solicitando a abertura 
de inquéritos civil criminal 
por possibilidade de homicídio 
doloso ou culposo, desqualifi ca-
ção profi ssional na área médica, 
falta de atendimento médico 
adequado e evidente dano à 
moral pública.

Arantes disse a nossa repor-
tagem que já tomou todas as 
providências cabíveis, inclusive, 
junto ao CREMESP (Conse-
lho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo). 

OUTRO LADO

Em nota datada de 26/102012, 
a Secretaria de Saúde de Jabo-
ticabal informou através de 
e-mail (correio eletrônico), 
que: “Mayara Vitória de Godoy 
foi atendida em uma unidade 
básica de saúde (CIAF) e no 
Pronto Atendimento. Nunca 

houve suspeita de aplicação de 
medicamentos errados. 

Os prontuários da criança 
estão à disposição da família 
que, até o momento, não os 
solicitou à Secretaria de Saúde 
ou a Ouvidoria Municipal. A 
família também não registrou 
nenhuma reclamação na Secre-
taria de Saúde.

A paciente faleceu em decor-
rência de uma gravíssima 
meningite bacteriana. 

O diagnóstico da doença se 
dá por avaliação clínica, exames 
laboratoriais de sangue e liquor. 
Nos casos onde há suspeita 
desta doença é necessário fazer 
a notifi cação compulsória e, por 
isso, acionamos o Serviço de 
Vigilância Epidemiológica.

Foi realizado um exame no 
Laboratório Adolph Lutz, 
que confi rmou o diagnóstico 
de Meningite Streptocócica. 
Mayara foi encaminhada para a 
UTI do Hospital Santa Isabel, 
onde recebeu todos os medi-
camentos e atendimento ade-
quado”.

Mayara em Foto do mural de 
Roger Godoy

No dia 23 de outubro de 2012, 
a APEOESP (Sindicato dos 
Professores do Ensino Ofi cial 
do Estado de São Paulo), reali-
zou em Jaboticabal no salão da 
Casa Maçônica Fé e Perseve-
rança, uma reunião das subse-
des, que contou com a presença 
de representantes de Jabotica-
bal, Pitangueiras, Monte Alto, 

Professores estaduais querem 
36,74% de reajuste salarial

Guariba, Barrinha, Taquari-
tinga, Pirangi, Dobrada, Santa 
Ernestina e Pradópolis.

REIVINDICAÇÕES

Plano de carreira, Concurso, 
Reajuste salarial - 36,74% e 
Jornada do Piso. Acesse www.
apeoesp.org.br.

FÁBIO REIFF BIRAGHI

Nos últimos dias temos viven-
ciado uma série de assassinatos 
nas grandes cidades de São 
Paulo. 

As vítimas têm sido em grande 
parte, pessoas ligadas à polícia. 

Vimos mensagens das lide-
ranças do crime organizado que 
para cada bandido morto, dois 
policiais têm que pagar com a 
vida.

Recentemente, nove bandi-
dos foram mortos, quando da 
intervenção da polícia em um 
episódio numa chácara em Jun-
diaí, onde ocorria um tribunal 
de criminosos, que faziam jul-
gamento de seus pares. 

Como em outras vezes, sur-
giram manifestações contra a 
ação da polícia vindas das mais 
variadas fontes: OAB, Orga-
nizações não Governamentais 
de diversas correntes, políticos 
com intenções eleitoreiras e 
demagógicas.

E agora? 
Quem se manifesta?
Quem é que se preocupa com 

E nós, como é que 
fi camos?

as famílias das vitimas, todas 
elas assassinadas de maneira 
covarde, muitas vezes na frente 
de seus fi lhos crianças, esposas.

E agora? 
O que esses defensores de 

bandidos têm a dizer? 
Por que não se manifestam?
O regime é severo? 
Queimem-se as roupas que 

vem roupa nova.
O bife está um pouco duro? 
Queimem-se os colchões que 

vem colchão novo e bife macio.
Visita íntima, TOMADA 

PARA CARREGAR CELU-
LAR, televisão, pizza, festi-
nhas!!!

Indulto? 
Natal, Ano Novo, páscoa, dia 

dos pais, das mães. 
Eles saem e não voltam.
Polícia, agente penitenciário 

trabalha no natal, na páscoa no 
dia dos pais, das mães.

A polícia prende e a justiça 
solta. Alguma coisa está errada.

Está faltando mais o quê? 
Quando isso vai 

mudar? 
Quem vai mudar 

isso?

O governador do Estado de 
São Paulo, Geraldo Alckmin, 
nomeou no dia 17 de outubro 
de 2012, Júlio Cezar Durigan 
e Marilza Vieira Cunha Rudge 
como novos reitor e vice-reitora 
da UNESP, respectivamente. O 
mandato é de quatro anos e ini-
cia-se a partir de 15 de janeiro 
de 2013. A posse ocorrerá no 
dia 11 de janeiro, no Memorial 
da América Latina.

A chapa Excelência Institu-
cional, composta por Durigan, 
vice-reitor no exercício da rei-

Governador nomeia Durigan e 
Marilza como reitor e vice da UNESP

toria da UNESP, e Marilza, 
pró-reitora de pós-graduação, 
obteve 89,61% dos votos na 
consulta à comunidade rea-
lizada de 17 a 20 de setembro 
via online, aplicada a proporcio-
nalidade de 70%, 15% e 15%, 
respectivamente, para docentes, 
alunos e servidores técnico-
-administrativos.O resultado 
da consulta foi homologado 
pelo Colégio Eleitoral, que ela-
borou duas listas tríplices, uma 
para reitor e outra para vice, e 
enviadas ao governador Geraldo 

Alckmin, a quem coube à 
palavra fi nal sobre o candidato 
nomeado. No link http://unesp.
br/excelencia-institucional 
estão disponíveis o resultado 
geral da consulta e o resultado 
por unidade, bem como o plano 
de gestão da chapa e um breve 
currículo de Durigan e Marilza.

Durigan é professor da Facul-
dade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias (FCAV), Campus 
de Jaboticabal. Marilza é pro-
fessora da Faculdade de Medi-
cina, Campus de Botucatu.
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José Fernando Stigliano

Muitos são os problemas que 
Angustiam os Homens. Alguns 
são de ordem Material e refe-
rem-se às necessidades mais 
elementares da Vida como a 
Alimentação, a Casa, a Saúde… 
Outros são de ordem mais ele-
vada, como o Estudo, a Carreira, 
o Amor, a Família, a Amizade. 
Outros são de ordem Não Indi-
vidual, mas Geral, como os Pro-
blemas Sociais, Políticos, Éticos, 
Econômicos, Religiosos… 

Tratam-se todos de Grandes 
Problemas, mas de importância 
desigual, e que por isso mere-
cem que se preocupem com 
eles, se bem que não se deixe de 
interessar por Problemas mais 
Radicais, como aqueles que se 
referem ao Sentido da Vida. 

Na realidade, em muitos casos, 
as Preocupações Materiais e 
as de Carreira, de Sucesso, de 
Cultura, de Política ocupam o 

REFLEXÃO – VIDA E 
MORTE

Espírito Humano a tal ponto 
que grande parte das pessoas, 
em Momentos de Sofrimento, 
em ocasião de um Insucesso, de 
uma Doença, da Morte de uma 
pessoa amada, não se interro-
gam sobre problemas que tocam 
o Sentido da Vida, própria e dos 
outros.

São Pessoas tão imersas nos 
Problemas do Quotidiano, na 
Busca do Sucesso, no Gozo 
sempre mais intenso dos pra-
zeres da Vida, no esforço de 
acumular dinheiro, que quase 
não se perguntam: “O que 
eu sou?”  “Por que vivo?” “De 
onde venho?” “Para onde vou?” 
“Por que existem Sofrimento 
e Morte?” “Com a Morte tudo 
termina ou Existe Alguma 
Coisa depois Dela?” “Que Sen-
tido tem a Vida Humana?” “Vale 
a Pena Vivê-la?”Todos, homens 
e mulheres, estão na trabalhosa 
Busca da Felicidade e estão 
fi rmemente convencidos que 
serão Felizes se conseguirem ter 

muito dinheiro, Viver no Bem 
Estar, Ter Grandes contas em 
Bancos, possuir mais de um 
automóvel, possuir roupas de 
marca, divertir-se de maneira 
mais ampla…Estão convenci-
dos de que serão Felizes se con-
seguirem fazer uma Carreira 
Brilhante, Ter Sucesso e Fama. 
Mas basta uma Desgraça, um 
Insucesso, uma Doença grave, 
um Fracasso matrimonial para 
Reduzir a pedaços os Sonhos 
de uma Felicidade longamente 
acariciada e descobrir a Fragili-
dade e a Vaidade das Coisas que 
Passam sem deixar Traço. 

O que fi ca de “herança” na 
nossa vida passageira? 

Fica o que de bom fi zermos 
às outras pessoas; que espaço de 
tempo nos doarmos a alguma 
causa humanitária, sem esperar-
mos qualquer tipo de retorno. 

Tudo depende em que nós 
acreditamos… ou não...Texto 
inspirado em livro de Ercílio 
Denny.

Lauro Edgard Sampaio de 
Oliveira - A Gazeta de Ribeirão 
Preto

O Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-15-Campinas) 
condenou a Coplana (Coopera-
tiva Agroindustrial Exportadora 
de Amendoim) de Guariba, 
na região de Ribeirão Preto, a 
pagar uma bolada de R$ 1,16 
milhão a um trabalhador que 
perdeu a mão direita num aci-
dente de trabalho. O caso acon-
teceu no dia 15 de maio de 2009 
e a decisão confi rmou sentença 
de primeiro grau da Justiça do 
Trabalho de Jaboticabal.

Segundo a sentença, S.S.F, na 
época com 33 anos de idade, 
recebeu ordens de um chefe 
para fazer a limpeza de uma 
máquina conhecida como balão 
de resíduos e impurezas e, 
quando ela entrou em funcio-
namento, decepou sua mão. O 
TRT acatou a tese da acusação 
de que o funcionário não era 
treinado para desempenhar o 

Trabalhador que perdeu 
a mão direita na 
Coplana ganha bolada

serviço e que sua única função 
dentro da empresa era limpar 
o chão e embalagens de amen-
doins que chegavam da roça. “O 
eletricista da cooperativa que 
trabalhava numa outra divisó-
ria ligou a máquina sem per-
ceber que o trabalhador estava 
mexendo nela, por isso a culpa 
foi efetivamente da reclamada”, 
assinalou a desembargadora 
Mariane Khayat.

Para calcular o valor da inde-
nização, o órgão de segunda 
instância da Justiça Trabalhista 
levou em consideração a expec-
tativa de vida do brasileiro- 72 
anos- e o fato do trabalhador 
fi car impossibilitado de prover 
seu sustento. A cooperativa 
chegou a recorrer da decisão 
no TRT, mas o órgão julgou o 
apelo deserto porque o depósito 
recursal foi recolhido em guia 
errada. O caso agora está sendo 
discutido no TST (Tribunal 
Superior do Trabalho).

A Gazeta conversou, por tele-
fone, com o advogado Marcos 
de Oliveira Faifer, que trabalha 

para o impetrante. Segundo 
Faifer, seu cliente vive uma 
situação difícil e conseguiu a 
aposentadoria por invalidez. 
“Como o valor é pequeno, ele 
ganha uns trocados extras tra-
balhando nas ruas como cata-
dor de papelão. O advogado 
disse ainda que seu cliente só 
vai dar entrevista após o julga-
mento fi nal do processo”.

Já a assessoria de imprensa 
da Coplana não respondeu as 
perguntas enviadas por e-mail 
pela reportagem. No processo, 
a cooperativa negou a culpa e 
enfatizou que o trabalhador era 
treinado para a função e que 
desempenhava qualquer serviço 
relativo à limpeza dentro da 
fábrica, independentemente de 
qual fosse o setor. “O assunto 
ainda está sub judice. Portanto, 
a Cooperativa aguarda a deci-
são fi nal da Justiça. Quanto 
aos procedimentos, a Coope-
rativa mantem sua conduta 
do cumprimento da legislação 
incluindo todos os aspectos tra-
balhistas”.

Mais uma vez, o projeto de lei 
475/2011, que dispõe sobre a 
contratação de serviços médi-
cos, hospitalares, ambulatoriais, 
odontológicos e serviços corre-
latos para os servidores ativos e 
inativos da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, que entrou na 
pauta da sessão ordinária de 05 
de novembro de 2012, não foi 
votado por um pedido de vistas 
(para melhor análise) do vere-
ador e vice-prefeito eleito Dr. 
Aloísio (PMDB). 

ENTENDA O CASO

Esse projeto é de autoria da 
Mesa Diretora presidida pelo 
vereador Wilsinho Locutor 
(PV), e foi lido em sessão na 
noite de 07 de novembro de 
2011, no dia 08 foi encami-
nhado para as comissões de 
justiça e redação e fi nanças e 
orçamento, presididas pelos 
vereadores Murilo Gaspardo 
(PV) e Gouvêa (PTB) respec-
tivamente. Em seguida Murilo 
pediu um parecer do TCE 
(Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo), que não opinou, 
apenas acrescentou que era uma 
decisão administrativa. 

O primeiro pedido de vistas 
foi do vereador Gouvêa, na ses-
são de 15 de outubro de 2012, 
para que fosse apresentado o 
impacto orçamentário, o que 
ocorreu e o custo mensal com 
base no Plano de Saúde São 
Francisco é de R$ 5.034,50, ou 
seja, R$ 60.414 mil anual, para 
27 funcionários, sendo 3 inati-
vos e 24 ativos. Segundo infor-
mações, o custo inclui o plano 
odontológico. 

Lembrando, que os servidores 
do Legislativo não terão qual-
quer contra partida, não paga-
rão qualquer valor caso o plano 
venha a ser aprovado, tudo fi cará 

Vereadores 
NÃO aprovam 
plano de saúde 
de servidores

por conta do contribuinte.

OS DESIGUAIS

Os servidores públicos muni-
cipais (Prefeitura) não possuem 
qualquer benefício nessa área, e 
seus salários para cargos iguais 
são bem menores. Vejamos o 
caso de um procurador jurídico 
do Executivo (Prefeitura) com 
15 anos de serviço e 8 horas 
diárias de trabalho que recebe 
mensalmente cerca de R$ 3,5 
mil brutos. Enquanto, um pro-
curador jurídico do Legislativo 
(Câmara), em início de carreira 
ganha R$ 5.848,11 mil brutos. 
Apesar da Lei Orgânica em seu 
Artigo 121 – Parágrafo 3º dizer: 
“A Lei assegurará aos servido-
res da Administração direta, 
isonomia de vencimentos para 
cargos de atribuição iguais ou 
assemelhados ou entre servido-
res do Executivo e Legislativo, 
ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e às relativas 
à natureza ou local de trabalho”. 

Outra desigualdade entre 
os servidores do Executivo e 
Legislativo, é que os da Prefei-
tura recebem um ticket refeição 
de R$ 100 e os da Câmara é de 
R$ 475, ambos recebem uma 
cesta básica igual. 

LUTA

Os servidores da Câmara são 
privilegiados? Mas graças à luta 
solitária deles, que enquanto 
trabalhadores, correm atrás 
dos seus direitos, e sequer são 
fi liados a sindicatos, exceto 1, 
segundo consta. 

Já os servidores da Prefeitura 
são acomodados, e não contam 
com o apoio do sindicato da 
categoria que está atrelado a 
administração independente-
mente de quem esteja no poder. 
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Na antevéspera e véspera das 
eleições municipais ocorridas 
em 07 de outubro de 2012, 
em Jaboticabal, o candidato a 
prefeito José Giácomo Bac-
carin (PT) e seu vice Murilo 
Gaspardo (PV), foram alvos 
de bandidos da pior espécie, 
que a mando “não sabemos de 
quem” distribuíram em todo o 
município panfl etos anônimos 
difamatórios e mentirosos, mas 
bandido covarde não mostra a 
cara.

O primeiro panfl eto foi dis-
tribuído nos quatro cantos da 
cidade por um grupo de mal-
feitores denominado “Frente 
Popular de Justiça”, repleto de 
calúnias. 

Uma foto de capa usou pala-
vra de baixo calão – “Os Mer-
cenários – Agora a porra fi cou 
séria!” Com perguntas do tipo: 
Você sabia que o Prof. Baccarin 
foi condenado? Você sabia que 
o Baccarin anda com álcool gel 
pra limpar as mãos depois das 
caminhadas? Afi rma que Bac-
carin pode ser preso e deixaria 
a prefeitura nas mãos de Murilo 
Gaspardo! Além de outros 
absurdos!

CONDENAÇÃO

Sobre a condenação de Bacca-
rin a que esses imbecis se refe-
riram para enganar a população. 
Acesse www.jfonte.com.br - leia 
a íntegra da matéria publicada 
na edição 047 de 20 de abril de 
2007, intitulada: “JUSTIÇA 
FEITA – Inquérito contra o 
Professor Baccarin foi arqui-
vado - Pág. 07”.

SEGUNDO PANFLETO

Também distribuído nos qua-

Política suja: 
Baccarin foi alvo 
de bandidos!

tro cantos da cidade, veja ao 
lado, novamente eles repetem 
as mentiras contra Baccarin e 
traz a tona o caso GBA envol-
vendo Murilo Gaspardo, que 
conforme matéria publicada 
na edição 144 de 23 de agosto 
2012, intitulada “Mentiras têm 
“Pernas Curtas”! Caso GBA 
fi nalmente esclarecido!”, onde 
o dono da empresa esclarece 
que a paralização temporária se 
deu por motivos empresarial e 
mercadológico. 

Acesse www.jfonte.com.br e 
leia a matéria completa.

NEGATIVA

O atual prefeito José Carlos 
Hori (PPS), quando perguntado 
se teve conhecimento da distri-
buição desses panfl etos, disse 
que só tomou conhecimento 
deles através de cabos eleitorais 
da coligação que elegeu Raul 
Girio que os levaram para seu 
conhecimento. “É lamentável, é 
coisa que depõe contra a demo-
cracia, não é uma atitude muito 
sensata. 

Não tive acesso antes da dis-
tribuição, até porque não tive 
acesso a nenhum outro grupo, 
sou contra totalmente a isso 
até pelo meu histórico de vida”, 
enfatizou Hori. 

O prefeito eleito Raul Girio 
foi categórico quando pergun-
tado se tomou conhecimento 
dos panfl etos. “Não, não sei 
disso”, concluiu Raul Girio.

SAAEJ EM TROCA DE SILÊN-
CIO

Logo após o encerramento das 
atividades da GBA e a repercus-
são em torno do caso, o verea-
dor Murilo Gaspardo (PV) e o 

Professor Amaral, presidente da 
sigla, disseram ao Jornal Fonte 
que foram convidados para uma 
reunião com o prefeito Hori. 

Naquela ocasião o chefe do 
executivo lhes ofereceu a pre-
sidência do SAAEJ (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Jaboticabal), para que Murilo 
parasse com a série de denún-
cias de irregularidades que 
estava levando para o Ministé-
rio Público contra a administra-
ção pública. 

Hori também teria se com-
prometido a eliminar os boatos 
que Murilo teria sido o respon-
sável pelo fechamento da GBA. 

Na época, Amaral era suplente 
de Murilo, que caso aceitasse 
ser presidente do SAAEJ, 
Amaral assumiria a vereança, 
ou Amaral presidiria a Autar-
quia. “Jamais aceitaríamos essa 
proposta indecorosa”, disseram 
os verdes. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Na noite de 05 de outubro de 
2012, às 23:43 horas, Ricardo 
Ravasio, registrou o Boletim 
de Ocorrência nº 4185, contra 
Edmur Cesar Camargo, irmão 
do ex-candidato a prefeito Pro-
fessor Emerson (PSB), porque 
segundo Ravasio, Edmur estava 
distribuindo panfl etos ofensivos 
aos ex-candidatos a prefeito e 
vice Baccarin e Murilo Gas-
pardo respectivamente. 

Edmur negou qualquer parti-
cipação no episódio.  

Nossa redação foi procurada 
por sitiantes que moram ou 
possuem propriedades próxi-
mas à estrada velha Jaboticabal/
Taquaritinga, que reclama-
ram do estado precário que se 
encontra a ponte de madeira na 
divisa dos municípios sobre o 
córrego rico. 

Usinas destroem ponte na divisa de 
Jaboticabal/Taquaritinga

Estivemos no local e podemos 
comprovar a precariedade da 
ponte. 

Veja as fotografi as.
As usinas acusadas pela “des-

truição” da ponte são a Santa 
Adélia e a São Carlos. 

Leia abaixo a nota da Usina 
Santa Adélia.

“NOTA AO JORNAL FONTE – 
JABOTICABAL!

A Usina Santa Adélia entende 
que a ponte da divisa Jaboti-
cabal/Taquaritinga é de trafe-
gabilidade comum entre todas 
as usinas que possuem áreas 
naquela região, assim como da 

população da zona rural.
Desta forma, a empresa coloca-

-se à disposição para discutir 
com as demais empresas que 
utilizam a ponte e os órgãos do 
governo sobre a melhor forma 
de conservação da mesma. 

Usina Santa Adélia - 1º de 
novembro de 2012”.

USINA SÃO CARLOS

Até a conclusão desta edição 
apesar da nossa insistência não 
deu qualquer satisfação. 

O que comprova descaso 
e desrespeito, não só com a 
imprensa, mas principalmente 
com outros usuários.
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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
José Santos
Pereira (Zezinho)
comemorou mais
um ano de vida 
no dia 01 de 
Novembro.
Parabéns, 
saúde e
Paz.

Toninho Macri
comemorou
mais um ano de
vida no dia 27 de
Outubro.
Parabéns, saúde,
e muitas
felicidades.

Reginaldo Coelho, comemorará no dia 
19 de Novembro, com familiares 
e amigos mais um ano de vida.

Votos de muita paz, saúde 
e felicidades 

TESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

de
7 de

úde,

Jaboticabal será sede 
dos maiores jogos 
universitários do país

Entre os dias 15 e 18 de novembro, a 
cidade de Jaboticabal receberá o maior 
evento esportivo universitário do país, o 
InterUnesp. Os jogos, que estão em sua 
XII edição, contam com a participação 
de quase todos os campi Unesp (Univer-
sidade Estadual Paulista), representados 
por suas Atléticas (a única exceção é o 
campus da capital).


