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Polícia abre inquérito
para investigar COMED
de Jaboticabal
Com base em reportagem do
Jornal Fonte publicada na edição 149 de 29 de novembro de
2012, a delegacia seccional de
polícia de Sertãozinho comandada pelo delegado Cláudio
José Ottoboni, abriu o Inquérito Policial nº 8/2013, através
da Portaria datada de 22 de
fevereiro de 2013, (ao lado) para
apurar supostas irregularidades cometidas pela COMED
Corpo Médico Ltda., que presta
serviços para o Pronto Atendimento (antigo Pronto Socorro).
RECLAMAÇÕES
Nossa reportagem tomou
como base a quantidade de
reclamações de usuários, especialmente no tange a quantidade de médicos nos plantões e
também na qualidade do aten-

dimento, o que destoam completamente do contrato.
FATURAMENTO
A COMED recebeu da Prefeitura (Secretaria Municipal
de Saúde) de dezembro de
2010 a novembro de 2012,
R$ 4.647.578,80 milhões,
conforme informações oficiais da secretaria a pedido do
Jornal Fonte com base na lei
1252/2011 – acesso a informação pública. Mas as informações
vieram incompletas conforme
dissemos na edição 150 de 10
de janeiro de 2013. Faltou dados
como a quantidade de médicos
que compareceram diariamente
aos plantões, horário de entrada,
cartão de ponto e planilhas de
comparecimento de desses profissionais ao trabalho, dentre

outros.
Novamente solicitamos as
informações completas para
publicá-las, mas até a conclusão
desta edição não as recebemos.
O contrato com a COMED
vai até dezembro de 2013, o
valor era de R$ 2,2 milhões
por ano, mas foi aditado para
R$ 2.475.193,33 milhões, em
11 de dezembro de 2012, pelo
então prefeito José Carlos Hori,
por considerar que a contratada
vem realizando os serviços com
zelo e eficiência, atendendo plenamente aos interesses da administração.
ENTENDA O CASO
Acesse o site http://jfonte.
com.br/pdfs/2012/Jornal_Fonte_149.pdf de 29 de
Novembro de 2012.

Munícipe quer proibir InterUNESP
Entre os dias 15 e 18 de
novembro de 2012, Jaboticabal sediou a XII edição dos
jogos universitário denominado
InterUNESP. Segundo seus
organizadores o maior evento
esportivo universitário do país,
que também contou com excessivo consumo de drogas lícitas
e ilícitas e muita depravação
por boa parte dos participantes.
Acesse http://www.jfonte.com.
br e leia a matéria completa
na edição 149. Partindo dessas
outras aberrações ocorridas, o
munícipe Gabriel Atcomnoman
idealizou um abaixo assinado

para que uma lei de iniciativa
popular proíba a realização
desses “jogos”, na cidade. Leia
abaixo a íntegra da justificativa
de Gabriel.
“Diversos moradores fizeram
reclamações por meio das rádios
e também na Internet. Através
de depoimentos, representantes
da polícia e da Saúde Pública
deixaram claro que apesar do
aumento de funcionários, o efetivo foi INSUFICIENTE para
atender a demanda, assim como
aconteceu na edição anterior do
evento. Houve sobrecarga também no serviço de fiscalização

de som. Durante entrevista à
rádio 101 FM, o responsável
afirmou que trabalhou quase
sem parar nem mesmo para
dormir.
A própria diretora da Universidade frisou, também em
entrevista, que não existe relação entre a UNESP e o evento
e que este deixou de lado o
caráter esportivo para se tornar
mera festa de quatro dias.
Se quando há um aumento
do número de pessoas a cidade
é incapaz de oferecer serviços públicos básicos de saúde,
segurança e fiscalização de

som, creio que a melhor solução
seja PROIBIR a realização do
evento.
Abaixo-assinados para lei de
Iniciativa Popular têm de ter
a assinatura de 5% (cinco por
cento) dos eleitores inscritos no
Município. A cidade, em 2012
tinha 52.845 eleitores.
Ou seja: será necessário assinatura de mais de 2.643 eleitores, ou aproximadamente
89 (oitenta e nove) páginas de
documento com trinta linhas
assinadas.
Com o auxílio de um advogado da cidade, elaborei modelo

de documento para o abaixo-assinado, tomando os devidos cuidados para que eventos
como jogos escolares de Ensino
Médio e Fundamental, Jogos
Regionais, Jogos Abertos e Jogos
Regionais do Idoso ( JORI) não
sejam prejudicados. Este poderá
ser distribuído entre os munícipes para que assinaturas sejam
colhidas e posteriormente as
páginas reunidas para entrega
na Câmara.
Quem quiser pode solicitar
modelo do abaixo-assinado pelo
e-mail: atcomnoman@gmail.
com

Juiz inocentou Hori e Edmar Scarpa
por improbidade administrativa
Em sentença datada de 25
de fevereiro de 2013, o juiz de
direito Alexandre Gonzaga
Baptista dos Santos, titular da
3ª Vara da Comarca de Jaboticabal inocentou a Prefeitura
Municipal, o ex-prefeito José
Carlos Hori, E. Scarpa Sinalizações ME e Edmar Scarpa,
da acusação de improbidade
administrativa (é o ato impregnado de desonestidade e deslealdade –g.n.) – constante na

Ação Civil Pública 1614/2009,
movida pelo MPE (Ministério
Público Estadual), promotora
Ethel Cipele, que trata da obra
para execução dos serviços de
sinalização viária horizontal
(pintura asfáltica) da estrada
vicinal Jaboticabal/Luzitânia.
Em sua sentença, o magistrado diz que após análise das
provas dos autos concluiu que
os requeridos não realizaram
a conduta ilícita prevista na lei

de improbidade porque houve
regular processo licitatório que
culminou na realização dos
serviços de sinalização viária
horizontal da estrada que liga
Jaboticabal à Luzitânia, com
aditamento até a divisa com o
município de Pitangueiras, sem
qualquer demonstração de prejuízo ao erário.
O custo da pintura asfaltica
para o municipio foi de mais de
R$ 114 mil

RECURSO
A promotora de justiça Ethel
Cipele, disse a nossa reportagem que recorrerá da decisão. O
prazo será de 60 dias.
ENTENDA O CASO
Acesse http://jfonte.com.br/
pdfs/2011/Jornal_Fonte_129.
pdf e saiba tudo sobre este caso
na edição 129 de 27-10-11.
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Alguns estudantes só pensam em seus privilégios!
Cada início de ano letivo é a
mesma ladainha, um pequeno
grupo de estudantes universitários de Jaboticabal inicia um
movimento para obter transporte gratuito e após garantir
a benesse desaparece como se
fosse pó jogado ao vento. Essa
tática vem dando certo ao longo
dos anos porque os governantes são fracos e se amedrontam
diante da pressão.
Num universo de aproximadamente 935 usuários que se inscreveram para uso do transporte
para este ano, no sábado, 23/02,
cerca 40 compareceram a Praça
9 de julho para participarem de
um movimento convocado por
eles mesmos para reivindicar
esse “direito”, o que prova, a
alienação dessa turma.
PAGAR PARA QUEM PRECISA
Desde o governo Hori
2005/2012, sempre defendemos
nas páginas deste periódico que
a Prefeitura, mesmo sem ter
obrigação, mas por uma questão
de cumprir o seu papel social e
partindo do principio que educação - é investimento - deveria
bancar a totalidade do transporte para estudantes que de

fato não tem condições de paga-lo. Porém, o ex-prefeito, talvez
bem intencionado ou apenas
por interesse politico e sem uma
lei que lhe respaldasse decidiu
inicialmente pagar 50% e em
seguida, 100%. No último caso,
no entanto, havia sido combinado que os universitários prestariam serviços comunitários
em escolas públicas aos sábados.
Ninguém ou quase ninguém
cumpriu o combinado, e o povo
pagou em 2012, cerca de R$ 3,7
milhões para transportar uma
grande maioria de estudantes
das classes média alta e rica.
LDB
A Lei das Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96,
em seu Artigo 11 Inciso VI,
diz que os Municípios devem
assumir o transporte escolar dos
alunos da rede municipal.
QESE
Existe um recurso, chamado
verba QESE (Quota Estadual
do Salário Educação) que pode
ser utilizado para compra de
gêneros alimentícios para a alimentação escolar. Os recursos

da verba QESE provêm de uma
contribuição obrigatória, feita
pelas empresas empregadoras,
da ordem de 2,5% sobre a folha
de pagamentos. Essa contribuição obrigatória é depositada
pelas empresas junto ao INSS,
que é o recolhedor deste tributo.
O INSS repassa tais recursos
para o Tesouro nacional que
fica com 1/3 do total e destina
os 2/3 restantes aos estados da
Federação. Pela lei, pelo menos
50% da QESE que fica com
os estados teria que ser destinada proporcionalmente aos
municípios de cada estado,
segundo o número de alunos
matriculados. Esta verba é destinada única e exclusivamente
a gastos municipais e estaduais
com o ensino fundamental (1a
a 8a séries), exceto despesa com
pagamento de pessoal. Porém a
grande característica é a sua flexibilidade de uso, já que a única
obrigatoriedade de aplicação da
verba QESE é com o transporte
de alunos.
O restante pode ser aplicado
em qualquer item voltado para a
melhoria do ensino fundamental. E dentre os possíveis usos da
verba QESE está o gasto com
alimentação escolar aos alunos

de 1ª a 8ª série. É justamente
sobre essa parte livre da QESE
que se poderia demandar algum
tipo de transferência de recursos
visando o reforço da alimentação escolar.
TRANSPORTE PARA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
A Câmara analisa o Projeto
de Lei 2564/11, do Senado, que
inclui no Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar
(Pnate) a assistência financeira
ao transporte intermunicipal de
alunos do ensino superior que
estudam em municípios afastados de onde residem.
De acordo com a proposta,
os recursos financeiros repassados pela União aos municípios
para o transporte de estudante
universitário levarão em conta o
número de universitários aptos
a usar o transporte e a quilometragem percorrida, limitada em
200 km por dia.
O projeto estabelece que os
recursos financeiros só poderão
ser pleiteados por municípios
onde não existam instituições
com conceito igual ou superior
a 3 no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Supe-

rior (Sinaes).
SEM AMPARO
O pagamento do transporte
para alunos que frequentam cursos superiores em outros municípios pelas prefeituras não tem
amparo em lei, é uma decisão
unilateral dos prefeitos, que se
utilizam da sobra do orçamento
para esse fim, em detrimento de
áreas mais carentes.
No caso de Jaboticabal essa
sobra é de 9%.
CUSTO
Neste ano os jaboticabalenses
pagarão mais de R$ 121 mil
por mês, com o transporte dos
935 universitários considerando
apenas os 50% de isenção.
Os alunos inseridos em programas sociais, seja municipal,
estadual ou federal, como o
Bolsa Família, programas de
erradicação do trabalho infantil, combate a desigualdades de
renda, além dos educacionais,
como o ProUni e o FIES, terão
100% de isenção após triagem
conforme anunciaram o prefeito Raul Girio e o secretário
da educação César Esper.

Jaboticabal tem Médico proíbe entrada de fun434 miseráveis cionário em Unidade de Saúde
O médico do PSF (Programa
de Saúde da Família) de Jaboticabal Johannes Samuel de
Almeida, lotado no CIAF-5,
que se intitula coordenador da
equipe I, proibiu o funcionário
José Paulo do Rio, o Comboio,
de entrar naquela unidade de
saúde, o motivo foi uma reclamação feita pelo funcionário
porque teria sido atendido de
forma desrespeitosa pelo o
médico e uma enfermeira.
Em resposta a reclamação,
Samuel alegou que o desrespeito partiu de Comboio, e con-

Foto ilustrativa

Na edição de 28 de fevereiro
de 2013 do Jornal “Folha de
S.Paulo” – Caderno Ribeirão,
na matéria intitulada “Miséria
afeta 4% dos que têm Bolsa
Família”, 20 municípios aparecem com 7.163 miseráveis,
infelizmente, nesse ranking,
Jaboticabal aparece em 6º lugar
com 434 casos, perdendo apenas
para Ribeirão Preto com 1.134,
Bebedouro com 897, São Carlos com 789, Franca com 609
e Barretos com 468. A matéria

da Folha assinada por Juliana
Cossi e Daniela Santos se baseia
em dados do plano “Brasil sem
Miséria”, do MDS (Ministério
do Desenvolvimento Social e
Combate a Fome).
Ainda segundo a matéria, ao
contrário das demais cidades,
onde nos últimos três anos caiu
o numero de pessoas na miséria,
Bebedouro e Monte Alto registraram alta de pessoas nessa
faixa. Monte Alto tem 207
miseráveis.

clui: “O funcionário, autor desta
reclamação, está proibido de
entrar aos locais reservados para
funcionários desta unidade,
com exceção, e somente, se for
autorizado por coordenador
da unidade, outros despachos
e entregas serão realizados no
balcão.
Dr. Johannes Samuel de
Almeida – Coordenador da
Equipe I do CIAF 5”.
ASSÉDIO MORAL
É a exposição dos trabalhado-

res e trabalhadoras a situações
humilhantes e constrangedoras.
Que neste caso fica caracterizado a humilhação e o constrangimento de Comboio quando
o médico escreve e assina em
baixo que o funcionário está
proibido de entrar numa repartição da Prefeitura da qual ele
funcionário concursado.
Lembrando que as unidades
de saúde não possuem coordenadores, e nesse caso, o coordenador de todas elas é o secretário da saúde Dr. Navarro, já que
ele é médico.
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Apatia que dá náusea
Por FRB
Que triste país esse nosso!
Fomos quase todos tomados
por uma apatia irritante e perniciosa.
Aconteça o que acontecer, seja
o sapo do tamanho que for nós
o engolimos. Depois, é claro, a
gente sente enjoo, náuseas, dor
de barriga; mas logo passa e a
vida continua.
Não sei se é cansaço, desesperança, preguiça ou falta de
sangue nas veias, mas o fato é
que temos assistido a tantos
desmandos e é como se fingíssemos não ser conosco.
As redes sociais são um meio
interessante de se protestar,
é tudo muito rápido. Agora
mesmo, na eleição para presidente do senado, em sete
dias conseguiu-se reunir mais
de 1.600.000 assinaturas. Por
outro lado, essas mesmas redes,
deixaram isso tão cômodo que
parece que aumentou a apatia.
Não faz muito tempo tivemos
os caras pintadas: a renúncia do
então presidente Collor deveu-

-se em grande medida à pressão
que os jovens de cara pintada
fizeram ao sair às ruas e protestar. Também por ocasião das
DIRETAS JÁ, a grande maioria da população que se manifestava era composta por jovens,
estudantes.
O que é que aconteceu com a
nossa juventude. O jovem é, por
natureza, sonhador, combativo,
idealista, irreverente. Esses atributos fazem deles um grande
catalisador de mudanças. Os
jovens não sumiram, mas onde
está o idealismo, será que não
sobra tempo para sonhar com
um mundo melhor? Será que
entendem que do jeito que está,
está bom?
Não importa quem seja o
governo, tem que haver oposição, tem que haver fiscalização,
contestação.
O que é que aconteceu com
a oposição? Acabou não tem
mais. Por quê?
Eu não acredito que todo
político seja ladrão, corrupto.
Mas onde estão os honestos,
onde estão os homens públicos
que em outros tempos fizeram

tanto bem ao país. Não é possível que os políticos de bem não
consigam mobilizar seus pares e
a opinião publica.
Tanta coisa que precisa ser
mudada, aperfeiçoada e a letargia predomina. Predomina a
busca pela satisfação pessoal.
O tempo vai passando, os problemas se arrastando e o Brasil
carregando uma cruz enorme.
Cruz dos altos custos, da falta
de educação, saúde, legislação
ultrapassada, burocracia, ineficiência dos serviços públicos,
falta de pessoal qualificado para
trabalhar, salários em alta e produtividade em baixa, falta de
infraestrutura.
Parece que propositadamente,
aos poucos, vem sendo solapada
nas pessoas a vontade de reagir.
O lema do escudo paulista,
”NON DUCOR, DUCO” (não
sou conduzido, conduzo), poderia servir para todo o Brasil, mas
infelizmente, aos poucos nos
tornamos uma boiada que vai
sendo tangida sem se importar com seu destino. Tem que
ser frio ou quente, o morno dá
vômito.
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Caixa apura supostas
irregularidades em
empreendimentos do
minha casa minha vida
A Caixa Econômica Federal
informou através de E-mail que
está apurando as denúncias de
supostas irregularidades, que
estariam ocorrendo em empreendimentos do programa em
Jaboticabal. Essas denúncias
partiram do Jornal Fonte com
base em relatos recebidos de
pessoas que se inscreveram no
programa e ficaram na suplência para receber o imóvel, no
entanto, no o recebe porque
eles estariam sendo alugados e
até vendidos com o chamado
“contrato de gaveta”, o que terminantemente proibido. Nossa
reportagem conversou com o
síndico de um dos conjuntos
de prédios e ele negou qualquer
irregularidade. Leia abaixo o
teor do correio eletrônico.
“Prezado João Teixeira,
Em relação aos empreendimentos Aroeira e Jequitibá, do

Programa Minha Casa Minha
Vida, em Jaboticabal, a Caixa
Econômica Federal está apurando as denúncias recebidas.
Nos casos de comprovada
irregularidade na ocupação do
imóvel, por exemplo, utilização
por terceiros que não o beneficiário do contrato ou fraude nas
condições de enquadramento,
a CAIXA, por meio da Justiça
Federal, requer a rescisão do
contrato e desocupação do imóvel. Além dessas providências,
caso haja indícios de crime é
apresentada
denúncia-crime
para apuração pela Polícia Federal. Após a rescisão do contrato
e desocupação do imóvel, este é
novamente direcionado às famílias selecionadas no Programa.
Atenciosamente - Assessoria de
Imprensa da CAIXA - Regional Ribeirão Preto - (16) 32386200”.

Edu Fenerich defende IPTU progressivo, e chama
proprietários de terrenos baldios de irresponsáveis!
O vereador de Jaboticabal Carlos Eduardo Pedroso Fenerich,
o Dr. Edu Fenerich (PPS), usou
a tribuna da Câmara na sessão
ordinária realizada na segunda-feira, 18/02, para defender a
implantação do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano),
progressivo como forma de
coibir ou minimizar o abuso de
alguns proprietários de terrenos baldios que não cumprem

com suas obrigações, especialmente no que tange a limpeza.
Aliás, são raras as edições deste
periódico que não falam desse
absurdo, e apregoam o IPTU
progressivo.
Leia abaixo o teor da indicação
enviada ao Executivo pelo parlamentar.
“INDICAÇÃO Nº 017/2013

Exmo. Sr. Presidente,
Dr. Edu Fenerich, vereador
in fine assinado, INDICA ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal,
que adote medidas urgentes
objetivando impor a proprietários irresponsáveis, que mantenham constantemente limpos
os terrenos de sua propriedade.
Para tanto, sugiro ao Chefe
do Poder Executivo que, obedecidas as exigências legais, fixe

penalidade de multa proporcional aos danos causados aos
demais munícipes que são obrigados a conviver com todo tipo
de riscos decorrentes de práticas
tão nefastas.
Além da penalidade de multa
conforme acima sugerido, sugiro
ainda, que o Exmo. Sr. Prefeito
Municipal coloque em prática
dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 80, de 09

de outubro de 2006, em especial, o instituto da cobrança do
IPTU progressivo até chegar à
alíquota máxima de 15%.
Assim, quem sabe mexendo
no órgão mais sensível do ser
humano, ou seja, no seu bolso,
conseguiremos solucionar ou,
pelo menos, minimizar, tão
grave problema que aflige um
sem número de munícipes jaboticabalenses”.

Uma nova oportunidade para dependentes químicos

Equipe de Trabalho, Diretoria e Vereador Rubinho Gama. — com
Maria Madalena Pimentel Fernandes, Maria Estefânia Arrobas,
Milena Fernandes, Rubinho Gama, Silvio Moreira, Dinorah Moreira,
Milton W. Fernandes, Ricardo Anderson Silva e Edinaldo Costa.

No sábado, 23 de fevereiro de
2013, houve a inauguração da
bem-vinda Clínica de Reabilitação Viver “Clara Moreira” que
é uma entidade sem fins lucrativos e traz para Jaboticabal e
região um novo conceito em
tratamento para dependência
química e alcoolismo, que tem
capacidade para atender 45 pessoas, mas de inicio atenderá 35.
A Clínica conta com equipe
técnica composta por coordenador técnico, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiras,
assistente social e médico, e
equipe de educadores sociais,

coordenador social, auxiliar de
campo e auxiliar de cozinha.
A psicóloga Milena Pimentel
Fernandes coordenadora técnica da entidade em entrevista
para este periódico disse que o
tempo de tratamento é de nove
meses, seguindo avaliação da
equipe, e a partir do quinto mês
o residente sai de ressocialização e poderá passar de 3 a 5 dias
em companhia de sua família.
E todo segundo domingo de
cada mês recebe visita da sua
família desde que esta esteja
frequentando um grupo de
apoio, de preferência o grupo

Amor Exigente, atendimento
é para homens a partir de 18
anos. Milena acrescentou ainda,
que por enquanto não tem convênios com nenhuma prefeitura,
mas estão conversando com
o Prefeito Raul Girio e suas
Secretarias, para efetivar mais
esta regularização.
Informações: Rodovia Carlos
Tonnani Km 118 – Estância
Angélica Maria
Facebook:
www.facebook.
com.br/clinicadereabilitacaoviver - Email: clinicareabilitacaoviver@gmail.com - Telefones:
3204-6100/ 9149-5825
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Reflexão – Lembrando datas...
Texto inspirado em artigo do escritor Frei Beto – José Fernando Stigliano
A ONU declara 2013 o ano
Internacional de Cooperação
pela Água.
Na Literatura, comemoram-se 70 anos da publicação de
O Ser e o Nada, de Sartre; 80
anos de A Condição Humana,
de André Malraux; 100 anos
de A METAMORFOSE, de
Kafka;e do texto de Albert
Einsten sobre a TEORIA DA
RELATIVIDADE.
São 300 anos da rebelião e do
massacre dos índios Tapuias, do
Ceará, dizimados por ordem do
Império.
A 4 de Janeiro comemoramos
25 anos da morte do cartunista
Henfil.
A 7 de Janeiro, lembramos 40
anos da morte sob torturas, na
cidade de Paulista ( PE ), por
agentes do DOPS-SP, dos militantes de esquerda denunciados

pelo Cabo Anselmo : Eudaldo
Gomes da Silva, Pauline Rechstul, Evandro Luís Ferreira de
Souza, Jarbas Pereira Marques,
José Manuel da Silva e Soledad
Barret Viedma.
A 12 de Janeiro lembramos
dos três anos da morte, no terremoto do Haiti, da médica
ZILDA ARNS NEUMANN.
A 31 de Janeiro, 100 anos do
nascimento do monge americano Thomas Merton.
A Primeiro de Março comemoramos os 51 anos do primeiro
plantão do CVV – Centro de
Valorização da Vida – acontecido no Posto da Abolição na
cidade de São Paulo. CVV é um
Trabalho Voluntário, de Prevenção do Suicídio, que realiza uma
média de Um Milhão e Duzentos Mil atendimentos por ano,
nos 74 Postos existentes em

todo do Brasil. Mais informações acesse o www.cvv.org.br
A 5 de Março lembramos dos
40 anos do cardinalato de Dom
Paulo Evaristo Arns-1973, e
60 anos da morte do ditador
sanguinário soviético Joseph
Stalin.
A 13 de Março, 50 anos do
famoso Comício das Reformas
de Base, no Rio de Janeiro, onde
o Presidente JOÃO GOULART anunciou as reformas na
área Educacional, Fiscal, Política e Agrária.
A direita articulada, com os
Norte-Americanos, passou a
organizar o Golpe com os Militares.
A 17 de Março, 40 anos da
morte sob tortura do jovem
estudante de Geologia Alexandre Vannuchi Leme, com 22
anos de idade, no DOI-CODI

de São Paulo.
A 26 de Julho, 60 anos do
assalto ao Quartel Moncada, em
Cuba, sob o comando de Fidel
Castro. A data é comemorada
como o Dia da Rebeldia Nacional para todos os cubanos. Foi o
passo decisivo para a derrota do
ditador Fulgencio Batista.
A 13 de Agosto, 30 anos do
assassinato de Margarida Maria
Alves, líder sindical camponesa
de Alagoa Grande ( PB).
A 22 de Dezembro, 25 anos
do assassinato de CHICO
MENDES, líder e defensor da
Amazônia, em Xapuri (AC).
De 26 a 30 de Março, o
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2013 se reúne na Tunísia. Terá como Eixos Temáticos: “Por um Aprofundamento
Radical dos Processos Revolucionários e da Descolonização

no Sul e no Norte”;
“Por um Mundo sem Hegemonias nem Dominações
Imperialistas”; “Por
uma
Sociedade Humana fundada
sobre os Princípios e os Valores
da Dignidade, da Diversidade,
da Justiça e da Igualdade Entre
Todos os Seres Humanos”;
“Pela Construção de Alternativas ao Capitalismo e à Mundialização”.
De 16 a 30 de Junho teremos
a IX Copa das Confederações,
em preparação para a Copa do
Mundo de 2014, no Brasil.
De 23 a 28 de Julho, haverá a
Décima Terceira Edição Internacional da Jornada Mundial
da Juventude, no Rio de Janeiro,
com a presença do novo Papa.
A expectativa é reunir dois
milhões de jovens de todo o
Mundo.

INFORME PUBLICITÁRIO

Rodeio Show eleva nome de Jaboticabal pelo país
Marca expande pelo Brasil e
faz Jaboticabal ser reconhecida
nacionalmente
O sangue pulsa ao som da viola.
A imagem de Nossa Senhora é
reverenciada. O berrante entoa
pelos corredores como parte
integrante do ambiente. O chapéu sai das mãos para o céu, até
retornar ao peão. Os oito segundos parecem a eternidade. E o
público canta, pula e vibra com
a energia que percorre a arena
até o palco em uma explosão de
sentimentos que emociona e faz
o chão tremer.
O Rodeio Show Jaboticabal
ultrapassou uma década de
história e fez com que a cidade
fosse reconhecida nacionalmente. Uma das maiores festas de peão do Brasil, o evento
reúne anualmente milhares
de fãs pela música sertaneja e
cresce em ritmo acelerado para
oferecer ainda mais conforto,
qualidade e respeito ao público.
De acordo com Vimério
Tamarozzi, diretor de marketing da Santarena, o constante
investimento da organização
do RSJ resultou no crescimento
do evento e, consequentemente,

interesse da mídia. “A festa
desenvolveu as atrações e sua
estrutura, além da comunicação
via web com o público e inovações na área. Isso fez com que
o evento melhorasse não só na
sua produção, mas também despertou o interesse de grandes
mídias”, comentou.
Ele lembrou ainda da cobertura realizada pelo Portal
Terra, um dos maiores do país,
em 2012. “O ano passado deu
uma mostra de como o rodeio
de Jaboticabal saiu do âmbito
regional e estadual, para o
nacional. Isso é apenas a consequência do investimento
realizado para garantir conforto
e segurança, unidos a grandes
shows e da PBR”, finalizou
Tamarozzi.
Fã do Rodeio Show, Arlete
Salamanca, de Uraí, interior do
Paraná, afirma que o nome de
Jaboticabal, quando pronunciado, já é relacionado ao evento.
“Quando comento algo envolvendo a cidade, todos perguntam se é a respeito do rodeio, se
tem alguma novidade, promoção ou atração confirmada. Por
aqui, a cidade é conhecida por

causa da festa”, comenta.
“O rodeio fez Jaboticabal ser
conhecida pelo país. Afinal, a
festa já está entre as melhores
do Brasil”, finaliza.
Embaixadores do evento em
2013, Fernando e Sorocaba não
escondem a alegria por contribuírem com a festa. “Estamos
muito felizes por Jaboticabal.
O rodeio cresce cada vez mais
e gostaria de parabenizar a
todos da organização por isso.
Tenho certeza que esse ano
estará ainda melhor”, afirmou
Fernando. “Recebemos a maravilhosa notícia que seríamos
os embaixadores do rodeio e
estamos muito contentes e animados com essa oportunidade
de carregar, ainda mais, o nome
do Rodeio e de Jaboticabal pelo
país”, completou Sorocaba.
Em Jaboticabal, os fãs pelo
Rodeio Show também comentam sobre a aproximação dos
familiares e amigos durante
o período da festa. “Me sinto
orgulhosa ao ouvir as pessoas
de fora comentando sobre o
rodeio. A expectativa deles,
assim como a minha, é grande.
Sempre perguntam as novi-

dades e falam ‘esse ano vou aí
no rodeio, hein!’. É muito bom
isso e só de lembrar da festa já
ficamos felizes. É realmente
um orgulho para todos nós
jaboticabalenses”, comentou a
tecnóloga em biocombustíveis,
Alaiane Vendramini.
Além do público, quem agradece o crescimento e repercussão nacional do Rodeio Show é
o comércio local. O evento já é
responsável pela segunda maior
movimentação durante o ano
na cidade.
FACEBOOK SEM LIMITES
Na página oficial do Rodeio
Show Jaboticabal no Facebook,
a praticamente cinco meses do
evento, o alcance das notícias
publicadas já ultrapassa as 328
mil pessoas. Considerando os
amigos dos apaixonados pelo
rodeio que fazem parte da
página, o RSJ já pode ser visualizado por mais 3 milhões de
internautas. Os números, gerados pela própria rede social,
confirmam mais uma vez o
crescimento do evento e como o
rodeio faz Jaboticabal ser nacio-

nalmente conhecida.
Recentemente, a página Oficial do Brahma Country no
Facebook divulgou um banner com as melhores festas de
peão do país. Na lista, o Rodeio
Show Jaboticabal aparece em
destaque ao lado de grandes
eventos como a Festa do Peão
de Barretos, Jaguariúna, Ribeirão Preto e Americana.
Que venha o RSJ!
Assim como no ano passado,
a edição 2013 será realizada em
dois finais de semana, entre 13 e
22 de junho.
As atrações também seguirão os moldes de 2012 e serão
divulgadas aos poucos pelo Site
Oficial, Facebook e imprensa.
Na rede social, os prêmios e
brindes já começaram a ser sorteados.
Fique ligado!
O Rodeio Show Jaboticabal
2013 já começou. Acesse: www.
rodeioshow.com.br ou curta
a nossa página no Facebook
(www.facebook.com.br/rodeioshowjaboticabal).
RSJ 2013 - ONDE OS
ASTROS SE ENCONTRAM!
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Os políticos jaboticabalenses e seus patrimônios
O Jornal Fonte teve acesso
às declarações de bens móveis,
imóveis e dinheiro em especie depositado em bancos, do
ex-prefeito José Carlos Hori
(PPS), do atual Raul Girio
(PSDB), do vice Aloísio Tito
Rosa (PMDB) e dos vereadores. É importante deixar claro
que essas declarações devem
ser apresentadas no início e término do mandato para conhecimento público de conformidade
com o Artigo 15 – parágrafo 4º
da Lei Orgânica. O ex-prefeito
Hori, quando foi eleito vereador
em 2.000, declarou posuir um
veículo no valor de R$ 12 mil.
Ao deixar a vereanaça em 2.004,

declarou um patrimônio de R$ 200 mil.
Acesse http://jfonte.
com.br/pdfs/2005/
J o r n a l _ Fo n t e _ 1 3 .
pdf e leia a matéria
completa. Após oito
anos a frente do Executivo Hori declarou ser possuidor
de R$ 994.511 mil.
Deixando claro, que
nesse patrimônio de
quase R$ 1 milhão,
há dívidas contraídas
com aquisição de terrenos no Parque dos
Girassóis que ainda
estão sendo pagas.

José Carlos Hori
PPS
R$ 994.511,00

Raul Girio
PSDB
R$ 420.518,96

Dr. Aloísio
PMDB
R$ 234.000,00

Wilsinho Locutor
PV - Presidente da Câmara
R$ 2 veículos e 2 imóveis

Dra. Andréa Delegada
PSDB
R$ 198.538,66

Junior de Vitto
PTC
R$ 766.800,00

Carlos E. P. Fenerich
PPS
R$ 502.819,56

Carmo Jorge
PV
1 veículo e 3 imóveis

Cláudio de Almeida
PPS
R$ 365.000,00

Jan Nicolau
PP - vice-presidente
R$ 5.929.751,36

Prof. João Roberto
PT - 1° Secretário
R$ 216.666,81

Prof. Amaral
PV
R$ 194.285,01

Maria Carlota
PT
R$ 41.167,37

Roberto Raymundo
PSC - 2º secretário
4 imóveis e 3 veículos

Rubinho Gama
PTB
R$ 211.755,30

Vitório de Simoni
PMDB
R$ 499.692,00

Entulho em caçambas virou
arma de vândalos
No ato de reforma e construção de imóveis seus proprietários alugam caçambas para
recolher o entulho o que é
absolutamente correto, apesar
de alguns para economizarem,
jogarem esse entulho em terrenos baldios.
Mas o que está acontecendo,

segundo informações de moradores recebidas em nossa
redação, é que algumas dessas
caçambas permanecem muito
tempo em frente às obras, e
alguns vândalos se utilizam
de madeiras, ferros, tijolos e
outros materiais depositados
nas caçambas e os jogam contra

algumas residências das proximidades, e atingem vidraças,
portas e veículos estacionados
nas garagens. Munícipes apelam para que essas caçambas
não permaneçam em frente às
obras principalmente nos finais
de semana quando a “vadiagem”
está solta.

Proprietários de terrenos
no loteamento Monterrey
pedem socorro!
A marginalidade resolveu atacar sem pena e sem dó as construções no loteamento Monterrey em Jaboticabal.
Fios, tijolos, ferros, cimentos,
lampadas e outros máteriais
utilizados nas construções estão
sendo furtados constantemente.
Uma construção foi furtada 7

vezes seguidas. Os proprietários
pedem socorro e mais atenção da polícia para esses fatos.
Segundo esses proprietários
dificilmente ou quase nunca a
polícia militar faz ronda nesse
local especialmente a noite
quando a maioria dos furtos
acontece.
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ANIVERSARIANTES

No dia 8 de março, todos seus famili- Rafaella Bedin 03 de março compleares desejam a você, Caroline Castro, tou 15 anos, recebeu os cumprimenum feliz aniversário, repleto de real- tos de seus pais, Breno e Alessandra,
izações e sucesso, você merece!!
e de seu irmão Breno Henrique.

João Carlos Alberto Bianco, dia 02 de Março.
Parabéns.

Hiléia de Oliveira, dia
02 de Março.
Parabéns

Murilo Haines, dia 06
de Março.
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

