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O maior pacote ou o maior 
embrulho?
Em dezembro de 2011, o site da Prefeitura de 
Jaboticabal destacou: “O maior pacote de obras da 
história + de R$ 83 milhões”. Estávamos no penúltimo 
ano de governo do ex-prefeito José Carlos Hori (PPS), 
um feito certamente de causar inveja a muitos titulares 
dos executivos municipais dos estados e até brasileiros 
de nosso porte, não fosse o embrulho. 
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Na sessão ordinária de 15 de 
abril de 2013 da Câmara Muni-
cipal de Jaboticabal, o vereador 
Vitório De Simoni (PMDB), 
que é presidente da legenda 
no município, usou a Tribuna 

Vitório de Simoni dispara o chamado “Fogo Amigo” 

para tecer severas críticas a 
atual administração do prefeito 
Raul Girio (PSDB), na área da 
saúde. É importante lembrar 
que o vereador é da base de 
apoio do governo e o vice Dr. 

Aloísio é do seu partido, além 
do presidente do SEPREM 
(Serviço de Previdência Muni-
cipal) Luiz Carlos Laurindo. 
As criticas do parlamentar 
foram encaradas por muitos 
como o chamado “fogo amigo”, 
e outros afi rmaram que quem 
tem amigo assim, não pre-
cisa de inimigo. No programa 
Fonte Livre, que vai ao ar todos 
os sábados das 11 às 13 horas 
pela Rádio Gazeta FM 107.9, 
em 20/04, Vitório disse: “Não 
é porque sou da base que devo 
aceitar tudo, e não é porque sou 
da oposição que devo ser contra 
a tudo”. Leia abaixo trechos da 
fala do vereador.

“A saúde de Jaboticabal é a 
pior da região, pior que Monte 

Alto, Sertãozinho, Barrinha e 
Guariba. Está na UTI, é um 
descaso total. Existe na saúde 
de Jaboticabal uma banda 
podre. Precisa tirar o traseiro 
da cadeira, sair dos seus gabi-
netes com ar condicionado, e ir 
onde os problemas acontecem. 
Quem não aguenta pressão não 
entra para política, tem que ter 
coragem. Não se fi lia a partido 
politico e não se candidata, e 
não vem aqui na Câmara ou 
na Prefeitura e deixar de fazer 
a obrigação. Ou fazem, ou vão 
embora para casa, do jeito que 
está não dá para continuar”. 

Em seguida fez uso da Tribuna 
à líder do governo na Câmara 
a vereadora Delegada Andréa 
(PSDB), que simplesmente 

concordou e parabenizou Vitó-
rio por sua fala e coragem.

REVIRAVOLTA

A fala de Vitório aparente-
mente surtiu efeito. Segundo 
uma fonte do alto escalão 
jaboticabalense, o novo líder 
de governo em substituição 
a delegada Andrea, será Edu 
Fenerich (PPS), que inclusive, 
na próxima sessão da Câmara 
que se realizará na noite de 
segunda-feira, 06/05, respon-
derá as críticas de Vitório.

Outra informação dessa 
mesma fonte é  que o secretário 
da Saúde Dr. Carlos Alberto 
Navarro será substituído, por 
outro médico que não é daqui.

Objetivando ganhar tempo, 
motoristas se utilizam de 
estrada de terra clandestina no 
interior de um terreno baldio 
entre o Parque 1º de Maio e o 
Jardim Botânico em Jabotica-
bal. Só que essa “economia de 
tempo”, provoca para os mora-
dores de ambos os bairros uma 
série de problemas. A poeira 
causada pelos veículos, além da 
sujeira nas residências, provoca 
também, males a saúde, espe-
cialmente em crianças e idosos. 
Além da sequencia de acidentes, 
principalmente com motocicle-

Estrada em 
terreno baldio 
irrita moradores

tas em dias chuvosos por causa 
da lama.

Segundo informações de 
moradores que entraram em 
contato com nossa reporta-
gem, esse terreno é particular, 
mas é o caso da administração 
pública obrigar o proprietário 
a calçá-lo e murá-lo, conforme 
a lei de posturas para evitar 
esses transtornos. Esta matéria 
foi publicada na edição 124 de 
21 de julho de 2011, mas até 
agora nenhuma providência foi 
tomada, a situação só se agravou. 
A fotografi a é recente.

Na sexta-feira, 12/04, o 
médico da Unidade de Saúde 
da Família “Tereza Fernandes 
Barbosa” COHAB I – Jaboti-
cabal - foi agredido com socos 
por Marcos Miani, 28, que seria 
doente mental. 

Na segunda-feira, 15, Marcos 
retornou ao local e agrediu um 
paciente com um pau. 

A unidade, que conta com 
22 funcionárias e apenas um 
homem (o médico), não dis-
punha de qualquer segurança, 
inclusive já teria sido furtada 17 
vezes. 

Após as agressões, os traba-
lhadores se negaram a conti-
nuar atendendo a população, o 
que motivou o deslocamento de 
dois vigias da Prefeitura para o 
local, e tudo voltou à normali-
dade.

B.O.

O médico registrou um Bole-
tim de Ocorrência na polícia, e 
o agressor está proibido de cir-
cular a menos de 200 metros da 
Unidade, até porque, ele não é 
paciente, segundo funcionários 
ele estava passando pela rua e 
num momento de fúria atacou 
gratuitamente o médico e o 
paciente.

Quanto aos furtos, a enfer-
meira chefe, pede que a popu-
lação (vizinhos) ao vir qualquer 
movimentação estranha chame 
a polícia.

Médico é agredido no PSF
ROTINA

Nossa redação recebe quase 
que diariamente informações de 
furtos em Unidades de Saúde. O 
CIAF VI passou por essa expe-
riência 13 vezes, inclusive, um 
micro-ondas comprado pelos 
próprios funcionários foi levado 
por marginais. A grande maio-
ria dessas Unidades não pos-
suem computadores, e outros 
equipamentos necessários para 
melhor atender os usuários por-
que são furtados. 

QUADRO DE VIGILANTES

Existem hoje na ativa, 76 vigi-
lantes, 64 na vigilância de patri-
mônio e 12 na Ronda Escolar. 

Portanto, esse pessoal deveria 
ser mais bem aproveitado e 
remunerado para exercer essa 
função de risco, especialmente 
em horários noturnos com ron-
das constantes em curto espaço 
de tempo, inclusive, com relógio 
que marca a frequência, para 
vigiar o patrimônio público. 
Porém, segundo informações, 
isso não acontece, porque have-
ria a necessidade do pagamento 
de horas extras o que a Prefei-
tura estaria impossibilitada de 
pagá-las. E por essa razão, o 
barato está saindo muito caro. 

Comenta-se sobre a contra-
tação de uma empresa terceiri-
zada. Isso não é bem mais one-
roso, além da desvalorização dos 
vigilantes concursados? 
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Em 16 de maio de 2012, 
entrou em vigor a Lei de Acesso 
a Informação, mas em Jaboti-
cabal isso é “pé de cobra”. Os 
sites dos poderes Executivo e 
Legislativo estão a serviço dos 
mandatários, inclusive, para alto 
promoção, mas a transparência 
é zero. Se quisermos alguma 
informação a respeito de fi nan-
ças públicas, temos que pedir 
através de ofícios e aguardar-
mos a boa vontade dos senhores 
“donos” da coisa pública. 

A LEI

A partir de quarta-feira 
(16/05), começou a vigorar 
no Brasil a Lei de Acesso à 
Informação Pública, Lei nº 
12.527/2011. Com a Lei em 
vigor, qualquer pessoa pode 
ter, a partir de agora, acesso a 
documentos e informações que 
estejam sob a guarda de órgãos 
públicos, em todos os pode-
res (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) e níveis de governo 
(União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal).

Todos os órgãos públicos 
deverão fornecer os dados 
solicitados no prazo de 20 
dias, prorrogáveis por mais 10, 
sem que haja necessidade de o 
requerente justifi car o pedido. 
Ou seja, todas as informações 
produzidas ou custodiadas pelo 
poder público e não classifi cadas 
como sigilosas são consideradas 
públicas e, portanto, acessíveis a 
todos os cidadãos.

Para exercer o direito regula-
mentado pela Lei, os interes-

Quase 12 meses depois e nada de 
transparência em Jaboticabal

sados não precisarão, necessa-
riamente, dirigir-se ao Serviço 
de Informações ao Cidadão 
(SIC) do respectivo órgão, que 
será a unidade responsável pelo 
recebimento, processamento, 
gerenciamento e envio da res-
posta aos pedidos de acesso à 
informação e pela orientação 
dos cidadãos. 

Isso porque os pedidos tam-
bém poderão ser feitos de 
forma eletrônica, por meio da 
Internet (www.acessoainforma-
cao.gov.br).

A Controladoria-Geral da 
União (CGU), órgão encar-
regado de monitorar a imple-
mentação da Lei no âmbito 
do Poder Executivo Federal, 
disponibilizou, também a partir 
de hoje, sistema eletrônico de 
registros de entradas e saídas de 
pedidos de acesso à informação, 
além de formulário padrão para 
a requisição. O sistema, bati-
zado de e-SIC, será fundamen-
tal para que os gestores públi-
cos administrem as demandas 
recebidas e possam controlar 
os prazos de atendimento dos 
pedidos. 

O ministro-chefe da CGU, 
Jorge Hage, considera que a 
nova lei “é o primeiro passo de 
uma revolução na relação entre 
a sociedade e o setor público”. 
Segundo ele, trata-se de um 
instrumento fundamental para 
a consolidação da democracia 
no País, pois a nova lei regula-
menta princípio constitucional 
segundo o qual o cidadão é o 
verdadeiro dono da informação 
pública, enquanto a Adminis-

tração Pública é apenas sua 
depositária.

PUBLICIDADE É REGRA

Entre os princípios mais 
importantes da Lei, está o de 
que a publicidade e a trans-
parência das informações é a 
regra, e o sigilo, a exceção.

Além de regulamentar a 
forma de fazer o pedido e os 
prazos dados aos órgãos para 
atendimento à solicitação, a 
Lei de Acesso à Informação 
prevê ainda que a Administra-
ção Pública deve promover a 
divulgação proativa de informa-
ções, com a disponibilização, na 
Internet, independentemente 
de requisição. 

No caso do Governo Federal, 
todos os ministérios terão, a 
partir de amanhã, uma página 
em seus sítios na Internet cha-
mada Acesso à Informação, que 
poderá ser acessada por meio de 
um selo padronizado, contendo 
a letra “i”. 

Nessa página, estarão reunidos 
dados sobre as competências, 
estrutura organizacional, auto-
ridades, endereços e telefones 
do órgão; principais programas 
e ações; orçamento e despesas; 
licitações e contratos; além 
do próprio acesso ao sistema 
e-SIC.

IMPLEMENTAÇÃO

O processo de implementação 
da Lei nº 12.527/2011 foi coor-
denado pela CGU e pela Casa 
Civil da Presidência da Repú-

blica, durante os seis meses de 
preparação disponíveis desde 
que a Lei foi sancionada. Entre 
todos os países que já implan-
taram uma lei dessa natureza, 
o menor prazo para essa pre-
paração foi o brasileiro: outros 
países, como o Reino Unido, 
por exemplo, tiveram prazo de 
até cinco anos. 

No âmbito do Executivo 
Federal, o governo fez grande 
esforço para atender as deter-
minações da nova Lei e pro-
videnciar a implantação de 
sistemas informatizados, a rea-
lização de cursos de capacitação 
e treinamento de centenas de 
servidores, a criação de servi-
ços de atendimento ao cidadão, 
entre muitas outras tarefas. 

Todos os órgãos e entidades 
tiveram de designar autoridade 
responsável pela implementa-
ção da Lei e constituir Grupo 
de Trabalho para planejar e 
coordenar a execução das pro-
vidências. 

A CGU ofereceu, nos últimos 
meses, a primeira etapa de uma 
capacitação presencial sobre 
a Lei de Acesso à Informação 
para os servidores que atua-
rão nos SIC. Os treinamentos 
contaram com a participação 
de mais de 600 pessoas, de 36 
órgãos, 47 estatais e 75 entida-
des. No total, foram 11 turmas. 
Para o segundo semestre, está 
prevista nova etapa desse trei-
namento.

A CGU também promo-
veu um curso de capacitação 
a distancia (EaD), denomi-
nado “Rumo a uma cultura 

de acesso à informação: a Lei 
12.527/2011”. A 1ª edição do 
curso contou com a participação 
de 810 servidores federais. A 
próxima turma inicia-se no dia 
22 de maio. A intenção é ofertar, 
até o fi nal de 2012, 13 turmas, 
para mil servidores por cada vez, 
totalizando 13 mil servidores 
federais treinados. 

MARCO HISTÓRICO

O debate sobre a regulamen-
tação do direito de acesso à 
informação no Brasil surgiu no 
Conselho de Transparência da 
CGU, no âmbito do qual foi 
elaborada proposta de antepro-
jeto de lei encaminhada à Casa 
Civil da Presidência da Repú-
blica. Essa proposta deu origem 
a todo o processo de tramitação 
e aprovação da Lei de Acesso.

O ministro Jorge Hage sus-
tenta que “a lei paga uma dívida 
de mais de 20 anos com o 
povo brasileiro e resgata tam-
bém importante compromisso 
assumido pelo Brasil perante a 
comunidade internacional, já 
que somos signatários de con-
venções que reconhecem esse 
direito dos cidadãos”.

“Essa importante conquista da 
sociedade brasileira é o coroa-
mento de uma caminhada de 
vários anos, que exigiu muito 
esforço de amplos setores do 
Governo Federal, do Congresso 
Nacional e de muitas organi-
zações da sociedade civil brasi-
leira”, conclui.

 Assessoria de Comunicação 
Social

Neste ano, haverá 22 sessões 
ordinárias na Câmara Muni-
cipal, o salário bruto de cada 
um dos 13 vereadores é de R$ 
6.192,03 mil, que multiplicados 
por 12 é igual a R$ 74.304,36 
mil e divididos por 22 corres-
ponde a R$ 3.377,47 mil.

É claro, que esporadicamente 
surge uma extraordinária, e é 
claro também que muitos ale-
garão que diariamente prestam 
serviços no legislativo o que não 
corresponde com a verdade, até 
porque, a quase totalidade dos 
vereadores trabalha em outros 
locais e não existe qualquer 
obrigatoriedade para que eles 

Um vereador jaboticabalense 
recebe R$ 3.377 mil por 
sessão ordinária

deem expediente na Câmara, 
exceto em noites de sessão, ou 
seja, a cada 15 dias. 

A presença obrigatória é do 
presidente que tem dedicação 
exclusiva de acordo Artigo 38 
da Constituição Federal de 88, 
Inciso III. 

RECESSO

Em julho os parlamentares 
folgam 14 dias (18 a 31), e 
encerram suas atividades par-
lamentares a partir de 23 de 
dezembro e só retornam em 1º 
de fevereiro, Conforme o Artigo 
84 do regimento interno.

HORÁRIO

O palácio “Ângelo Berchielli”, 
abre suas portas de segunda-
-feira a sexta-feira das 8 as 12 e 
das 14 às 18 horas. No período 
da manhã o movimento na Casa 
fi ca por conta dos funcionários, 
os tomadores de café, usuários 
de banheiros e alguns “gatos 
pingados” que se utilizam da 
Internet popular. Não seria inte-
ressante um horário intermedi-
ário que facilitasse o acesso de 
trabalhadores que tem horários 
coincidentes com o da Câmara 
e desejam manter contato pes-
soalmente com seu vereador?
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No programa Fonte Livre 
que vai ao ar todos os sábados 
das 11 às 13 horas pela Rádio 
Gazeta FM 107.9 com apre-
sentação de João Teixeira e 
Alexandre Rocha, sábado 20 de 
abril de 2013, o vereador Vitó-
rio De Simoni (PMDB), disse 
que ofi cialmente o ex-prefeito 
José Carlos Hori (PPS) deixou 
R$ 15 milhões de restos a pagar 
para seu sucessor Raul Girio 
(PSDB). 

LRF

 LRF (Lei de Responsabili-
dade Fiscal) em seu Artigo 42, 
é vedado ao titular de Poder ou 
órgão, nos últimos dois quadri-
mestres do seu mandato, con-
trair obrigação de despesa que 
não possa ser cumprida inte-
gralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja 
sufi ciente disponibilidade de 

Restos a pagar são de R$ 
15 milhões, diz vereador!

caixa para este efeito.

MEMÓRIA

A ex-prefeita Maria Car-
lota Niero Rocha (PT) – 
(1997/2004), teve suas contas 
rejeitadas pelo TCE (Tribu-
nal de Contas do Estado de 
São Paulo), referendadas pela 
Câmara Municipal do seu 
último ano de governo porque 
deixou R$ 5 milhões de restos 
a pagar, porém, segundo a ex-
-prefeita com disponibilidade 
de caixa para efetuar os paga-
mentos. 

A rejeição dessas contas pela 
unanimidade dos vereadores 
através do Decreto Legislativo 
477 de 26 de dezembro de 
2007, que foi anulado pela Juíza 
Ana Paula Franchito Cypriano 
na época titular da 2ª Vara da 
Comarca de Jaboticabal, sob 
o argumento que Carlota não 
teve direito a defesa – leia a 

matéria completa na edição 93 
de 27 de novembro de 2009. 

ESTARDALHAÇO 

O ex-prefeito Hori e seus 
seguidores faziam estarda-
lhaço diariamente na imprensa 
escrita e falada jaboticabalense 
enaltecendo esse fato – restos a 
pagar deixados pela ex-prefeita. 
No entanto, sobre os restos a 
pagar de Hori ninguém fala 
absolutamente nada, Vitório só 
mencionou esse fato porque foi 
“provocado” pelo apresentador 
do Fonte Livre. 

Mas o comentário é que esse 
valor poderá ser o dobro ou 
mesmo o triplo.

Não estamos aqui defendendo 
supostos erros cometidos pela 
administração Carlota. 

Porém, esse silêncio dos pode-
res executivo e legislativo e da 
imprensa, tão denunciadora no 
passado causa suspeita.

Pedro Cardoso da Costa – 
Bacharel em direito

Os números de crimes come-
tidos por menores são estar-
recedores. Todos os sites de 
notícia pelo Brasil afora têm 
suas capas estampadas por cri-
mes. O crime se difundiu de tal 
modo que talvez nem existam 
mais agências bancárias e casas 
lotéricas que não tenham sido 
assaltadas. Faz parte do coti-
diano brasileiro de tal maneira 
que não choca mais, por mais 
bárbaro que seja. Alguns assus-
tam pela quantidade de mortos, 
como na boate Kiss, em Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul. 

Agora, a imagem de um 
menor ceifando a vida de outro 
jovem causou certa comoção. 
E a cena de pessoas de branco, 
com foto do morto, de pais e 
parentes clamando por justiça 
se repete. A imprensa repete as 
teses em defesa do direito de os 
jovens matarem livremente. As 
autoridades apresentam pro-
jetos inócuos, que só saem de 
suas gargantas no momento de 
comoção. 

Resta rebater os exageros e 
as distorções. A começar pela 
lei que garante até o sigilo de 
autoria ao menor que assas-
sina, estupra e, por lei ordiná-
ria, tem direito assegurado ao 
anonimato, que é proibido pela 
Constituição Federal aos maio-
res, para questões menos graves. 

Mais um menor assassino
Já o ministro da Justiça segue 

a linha contrária à diminuição 
da maioridade penal. Baseia-se 
no fato de os presídios estarem 
superlotados, além de dizer que 
não se pode tratar do assunto na 
emoção de uma tragédia. Cabe 
indagação ao ministro sobre 
quem deveria construir os presí-
dios. A seguir essa linha, logo o 
governo baixará alguns decretos 
proibindo as pessoas de adoece-
rem, pois não há hospitais, nem 
postos de saúde, e os que exis-
tem são verdadeiros campos de 
concentração de doentes. Pode 
vir outra regra negando aos pais 
o direito de matricularem os 
fi lhos nas escolas públicas, ver-
dadeiras espeluncas. Na segu-
rança já é consensual atribuir a 
culpa às vítimas por ter deixado 
o vidro do carro aberto, por não 
ter olhado para os lados, porque 
entrou na sua garagem sem ver 
que tinha gente na rua, se assus-
tou com a arminha calibre 12 do 
jovem. E por aí vai.

Sobre a emoção do momento, 
o ministro se esqueceu de que 
esse tipo de crime, além de já vir 
ocorrendo no Brasil há muito 
tempo, acontece todo dia. Só 
para citar dois casos escabrosos: 
no Rio de Janeiro, o menino 
João Hélio teve sua massa ence-
fálica espalhada pelo asfalto, 
arrastado preso a um carro con-
duzido por alguns jovens. Em 
Campo Limpo/SP, uma mulher 
já não tinha mais consciência 
quando teve um fi lho, após ser 

baleada na cabeça por mais um 
adolescente, considerado por 
muitos como mais uma vítima 
da sociedade.

No entanto, a distorção maior 
está naqueles que argumentam 
que a diminuição da maioridade 
penal não é a solução e que a 
comoção só vem em função de 
os delitos serem praticados por 
jovens da periferia. Não é disso 
que se trata. O objetivo é que 
as pessoas sejam punidas de 
acordo com a gravidade de seu 
ato e discernimento, indepen-
dentemente de sua idade.

Associar a criminalidade dos 
jovens à pobreza é desrespeitar 
a esmagadora maioria íntegra, 
que luta para sobreviver e sofre 
do mesmo descaso do Estado 
e da sociedade e não usa desse 
álibi para descambar para a 
marginalidade.

Caso efetivamente seja neces-
sário estabelecer uma idade 
mínima para criar uma imuni-
dade penal plena, que seja limi-
tada a 12 anos. 

Passou daí, sabe, sim, senhor, 
tanto o mal que está causando 
como as consequências de cada 
ato.

De fato, há no Brasil uma 
condescendência generalizada 
com os riquinhos delinquen-
tes. Mas isso não dá direito ao 
pobre de sair cometendo crime 
e matando impunemente. 

Por mais que haja distorções 
sociais, criminoso não tem 
classe social.

Luana Vianna

A Prefeitura de Jaboticabal, 
através da Secretaria de Saúde, 
está ampliando o atendimento 
no Pronto Socorro Municipal, 
localizado no Centro da cidade. 
Novos médicos foram contrata-
dos, ampliando o atendimento 
nos casos de emergências, das 
06h às 23h.

A medida também reduz o 
tempo de espera e dá melhores 
condições aos 300 pacientes 
que procuram a unidade dia-
riamente. “Começamos o ano 
com dois médicos plantonistas. 
Agora são quatro, dobramos 
nossa capacidade. O foco é que 
nossa população seja atendida 
com respeito e atenção que 
merece”, afi rma o prefeito Raul 
Girio.

Jaboticabal amplia 
médicos no Pronto 
Socorro

A administradora da unidade 
informa que é cada vez mais 
comum a migração dos pacien-
tes do sistema particular para o 
SUS. “Ouvimos, todos os dias, 
relatos de pessoas que deixam 
de pagar o plano de saúde. Um 
paciente que procura o Pronto 
Socorro, hoje, espera meia hora, 
no máximo. Ao entrar na uni-
dade a ‘fi la de espera’ é, apenas, 
para aguardar resultado de 
exames”, informa Julie Rossi 
Sagula.

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, 54% da população da 
cidade utiliza, ofi cialmente, o 
sistema SUS. “Na prática este 
índice é bem maior. Muitas 
pessoas pagam o plano parti-
cular, mas preferem recorrer ao 
Pronto Socorro Municipal, que 
hoje é muito mais rápido”, fi na-
liza a administradora.

O MPE (Ministério Público 
Estadual), através do seu pro-
motor de justiça dos direitos 
humanos Paulo Henrique de 
Oliveira Arantes, entrou com 
execução extrajudicial (Obriga-
ção de Fazer), contra o municí-
pio de Jaboticabal por descum-
primento do TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) assi-
nado em 19 de julho de 2011, 
pelo então prefeito José Carlos 
Hori, que se comprometeu a 
criar mecanismos de controle 
para que os profi ssionais da área 
da saúde cumpram sua jornada 
legal de trabalho, em 30 dias. 

Prefeitura pode-
rá pagar mil re-
ais diariamente 
por não cumprir 
TAC da Saúde

Segundo esclarece o promotor, 
constatação feita por ofi ciais de 
justiça não houve conforme 
celebrado as afi xações de avisos 
informando ao público em geral 
os nomes e as especialidades 
dos profi ssionais de saúde que 
se encontram de plantão ou em 
atendimento diário nos estabe-
lecimentos de saúde pública.

A fi xação de multa diária de 
R$ 1.000,00, por dia de des-
cumprimento da obrigação de 
fazer, que deverá ser revertida 
em favor do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Jaboticabal. 
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Jacqueline de Lima

A Prefeitura de Jaboticabal 
investe na motivação dos profi s-
sionais da Educação. No início 
do mês, professores, educadores 
e funcionários ligados à Secre-
taria de Educação receberam 
uma gratifi cação que varia de 
R$ 819,94 a R$ 3,1mil.

O bônus é referente ao resul-

Prefeitura dá bônus 
de até R$ 3.1 mil para 
profi ssionais da Educação

tado do IDEB – Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica – 2012, apurado pelo 
Ministério da Educação através 
da Prova Brasil 2011.

Para o prefeito Raul Girio a 
gratifi cação estimula o desem-
penho dos profi ssionais. 

“Investir na Educação é essen-
cial para garantir o desenvol-
vimento da nossa cidade. E 
motivar nossos professores é o 

princípio.”
“Em Jaboticabal, a capacitação 

dos professores e educadores é 
contínua. Através de um con-
vênio fi rmado com a Faculdade 
São Luís nossos professores 
podem fazer cursos de gradua-
ção e pós-graduação”, completa 
o secretário da pasta, Cesar 
Esper. Mais informações o 
telefone de contato é (16) 3209-
2469.

Jacqueline de Lima

As ações do Serviço Especia-
lizado de Abordagem Social, 
criado pela Prefeitura Munici-
pal, prosseguem em Jaboticabal. 
Na segunda-feira (08), a equipe 
responsável pelas atividades 
reuniu-se com familiares de 
alguns moradores de rua que 
vivem na cidade para identifi car 
a situação de cada delas.

Nosso objetivo é acompanhar 

Abandonado há anos, esse 
posto de combutíveis situado na 
esquina das ruas José Bonifácio 
com Capitão Fortunado - bairro 
Aparecida - Jaboticabal, repre-
senta além, de falta de respeito 
com a vizinhança, é também 
um depósito de pombas que 
esparramam fezes para todos os 
lados.

Como sabemos, pombos são 
causadores de diversas doenças, 

Prefeitura reúne familiares 
de moradores de rua para 
discutir situação

Um vergonhoso 
cartão de visita

essas famílias. Muitas têm inte-
resse em acolher seus parentes 
que estão na rua, mas também 
estão vulneráveis pela situação 
de drogadição em que eles se 
encontram. “Para melhor ajudá-
-las, aproveitamos a oportuni-
dade para apresentar os grupos 
de apoio que atuam em Jabo-
ticabal”, esclarece a diretora de 
Proteção Especial, Vânia Apa-
recida Fornagieri Fernandes. 

Para o prefeito Raul Girio, 
que esteve presente no encon-

tro, esse primeiro contato foi 
importante para detectar as fra-
gilidades dos familiares. “O pro-
blema do morador de rua deve 
ser visto de forma ampla. Além 
de estabelecermos contato com 
ele, observamos a necessidade 
de cuidar também das famílias. 
A ideia é fortalecer os vínculos 
familiares”, ressalta.

Uma nova reunião esta pre-
vista para o início de maio. Mais 
informações pelo telefone (16) 
3202-8301.

Luana Vianna

O prefeito Raul Girio esteve, 
nesta semana, em diversas 
Secretarias estaduais em busca 
de novos recursos e projetos 
para a cidade. Em São Paulo, 
o prefeito protocolou o pedido 
de redução de 50% no valor 
do pedágio da Praça Barrinha-
-Jaboticabal (SP 253) e a dupli-
cação de rodovias. 

A reunião na Artesp - Agência 
Reguladora de Serviços Públi-
cos Delegados de Transporte 

Prefeitura solicita queda 
no preço do pedágio e 
duplicação de rodovia

do Estado de São Paulo - foi 
intermediada pelo deputado 
federal Arnaldo Jardim. “A 
gestora das estradas estaduais 
viu com bons olhos a redução 
de 50% da tarifa aos moradores 
de Jaboticabal. Aceitaram nosso 
pedido e vão buscar alternativas 
para oferecer esse benefício à 
população”, informa Raul. “O 
estudo de avaliação da tarifa já 
foi iniciado pela Artesp e, em 
breve, teremos uma posição 
ofi cial”, garante o Secretário da 
Indústria e Comércio, Valdemir 
Lutti. 

Na pauta também esteve à 
duplicação de um trecho de uma 
das principais rodovias do país 
– a Brigadeiro Faria Lima. “Foi 
realizado um novo estudo, fruto 
de uma ação conjunta de pre-
feitos. O resultado apontou um 
novo índice de VDM (Volume 
Diário Médio), confi rmando 
que, pelo fl uxo, a obra hoje é 
viável. Conseguimos a duplica-
ção destes 13 km entre Dobrada 
e Jaboticabal. Nossa expectativa 
é que as obras comecem ainda 
este ano”, confi rma Raul.

Alexandre Rocha 

Cerca de 60 professores de 
Jaboticabal participaram de 
assembleia, realizada na cidade 
de São Paulo, na sexta-feira 
(19), que decretou a greve dos 
profi ssionais da rede estadual 
de ensino, iniciada na última 
segunda-feira (22). A classe rei-
vindica um aumento salarial de 
36,74%, melhores condições de 
trabalho, medidas contra a vio-
lência nas escolas, entre outras.

Os professores, fi liados ao 
Sindicato dos Professores do 
Ensino Ofi cial do Estado de 
São Paulo (APEOESP) de 
Jaboticabal, entre eles, atuantes 
e aposentados, juntaram-se aos 
mais de vinte mil manifestantes, 
segundo o sindicato, ocupando 
o vão livre do MASP. De lá, 
caminharam pela Avenida Pau-
lista até a Praça da República, 
onde fi ca a Secretaria Estadual 
da Educação, com placas e fai-
xas erguidas, além de contar 
com a participação de estudan-
tes, que demonstravam apoio 
aos docentes.

Greve de 
Professores

“É o único meio de mobiliza-
ção que temos ao nosso favor. 
Só assim para sermos ouvidos”, 
disse o professor Carlos Alberto 
Fermino Soares.

Em cada escola de Jaboticabal 
há um professor, representante 
do sindicato, que aderiu à greve. 
Entretanto, ainda não é possível 
saber se a categoria irá aderir à 
paralisação em grande número 
no município.

O grupo jaboticabalense, que 
pretende contar com mais pes-
soas, voltará a São Paulo nesta 
sexta-feira (26), para participar 
de outra assembleia que discu-
tirá o andamento da greve.

SALÁRIO

Hoje, um professor da rede 
estadual, que leciona para o 
Ensino Fundamental e Médio, 
com uma jornada de 40 horas 
semanais, recebe um salário 
base de R$ 2.088,27. Está pre-
visto um aumento de 6% para 
o mês de julho, além de uma 
proposta de mais 2% na Assem-
bleia Legislativa, totalizando 
8% de aumento.

conforme já publicamos neste 
periódico.

O poder público, nada faz 
para solucionar esse problema. 
Enquanto isso, o proprietário 
ou proprietários não se impor-
tam e não se preocupam com os 
males que estão causando.

Fala-se que esse imóvel per-
tenceria à uma empresa de 
petróleo denominada Compa-
nhia Paulista
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Os interesses dos EUA em 
Cuba são de longa data: durante 
o Século dezenove, o Império 
tentou anexar a Ilha a seu ter-
ritório e depois interviu no seu 
processo de independência ( 
conquistada em1902 ) –   o que 
acarretou na interferência esta-
dunidense na política da Ilha 
até a  revolução de 1959.

Após a revolução e a Ilha 
assumir o Socialismo, e ainda 
com o fracasso das tentativas 
de invasão e derrubada do novo 
Regime, a tática dos EUA pas-
sou a ser a de enfraquecimento 
da Economia cubana pelo blo-
queio.

Passado mais de meio Século 
da restrição imposta pelos EUA, 
o povo resiste fi rmemente e o 
Governo Cubano aponta que é 
possível uma cooperação entre 
as duas Nações. A eventual que-
bra dessas imposições trariam 

Refl exão – As Sanções Impostas
Fernando Stigliano sobre artigo de Otávio Nagoya

um fortalecimento econômico 
na Ilha, mas ao mesmo tempo 
benefi ciaria os EUA. Em outras 
palavras, o governo estaduni-
dense não está impondo san-
sões somente à Ilha, mas a seu 
próprio povo.

Em Havana, o Ministro das 
Relações Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodriguez, em Setem-
bro de 2012, afi rmou que o fi m 
do bloqueio traria benefícios 
para os dois países e, “em um 
momento de crise econômica, 
contribuiria para os EUA com 
um mercado totalmente novo 
de 11 milhões de pessoas”.

Para o advogado Ricardo 
Quiroga Vinhas, autor da 
monografi a “O Caráter Extra-
territorial do Bloqueio a Cuba”, 
o fi m do bloqueio representaria, 
de fato, vantagens econômicas 
para os EUA. “Tanto é que a 
ideia de anexação não existia 

por mais terreno, mas porque 
a Ilha ofereceu, e ainda oferece 
perspectivas econômicas boas, 
como a exploração de minérios 
e produção de açúcar, cítricos, 
etc., além de uma mão de obra 
muito qualifi cada”, avalia. Além 
disso, as empresas estaduniden-
ses dos setores mencionados 
são prejudicadas em relação 
aos seus concorrentes Asiáticos 
e Europeus, que já atuam em 
Cuba.

Os sistemas de Saúde e Edu-
cacional Cubanos estão entre os 
melhores do Mundo, com uma 
mortalidade infantil baixíssima 
e alta expectativa de Vida.

Cuba é referência, ainda, em 
tecnologias contra catástrofes 
naturais. 

A Ilha ofereceu ajuda humani-
tária aos EUA após a catástrofe 
do furacão Katrina, em 2005. A 
ação foi recusada pelo governo 

dos EUA. “Ter ajuda de médi-
cos que estão preparados para 
lidar com questões epidêmicas, 
com a prevenção e o atendi-
mento de Comunidade, seria 
positivo, já que a formação dos 
médicos nos EUA não abrange 
isso”, pondera Vinhas.

O advogado realça que uma 
colaboração na área da Saúde 
poderia ter salvado muitas 
Vidas, tanto nos EUA, quanto 
em Cuba, que mesmo com 
pesquisas avançadas nas áreas 
oncológica e biotecnológica, 
ainda sofre com falta de medi-
camentos e equipamentos, 
devido ao bloqueio.

O lobby pela manutenção do 
bloqueio está cada vez mais 
fraco, sendo que, atualmente, 
somente os EUA e Israel se 
colocam fortemente na defesa 
da medida. 

Mesmo internamente, existem 

setores políticos e empresariais 
nos EUA, que pressionam para 
uma mudança de atitude em 
relação a Cuba. 

“Mas acredito que isso não vai 
ocorrer em curto prazo devido 
à política que está estabelecida. 
Existem muitos interesses, a 
quantidade de dinheiro que o 
governo destina para manter o 
bloqueio e apoiar grupos dissi-
dentes dentro e fora de Cuba 
deixa muitas pessoas milioná-
rias”, avalia Ricardo Quiroga.

O advogado ressalta que o 
desafeto não existe somente 
pelo fato de Cuba ser Socialista, 
já que se assim fosse, as relações 
com a China e o Vietnã seriam 
contraditórias. 

“O problema é que é um fato 
que aconteceu perto deles e que 
infl uencia a América Latina, 
que para os estados unidos sem-
pre foi um quintal”, fi naliza. 

Maurício China

Na Cidade Sustentável – CS1 
demonstra ações, realizadas em 
2013, que reduzem o uso de 
recursos naturais não renováveis 
e/ou incentivo ao uso de recur-
sos renováveis, como apoio na 
captação de água da chuva, na 
criação de Reservas Particulares 
de Proteção Natural – RPPN’s, 
no IPTU Verde, na instituição 
de leis, etc. Na Cidade Susten-
tável – CS4 apoia Programas/
Ações relacionadas à Fauna 
Silvestre.

O QUE É O IPTU VERDE

Os contribuintes municipais 
que conservam áreas arboriza-
das em suas propriedades rece-
bem o benefício do incentivo 
ambiental do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
conhecido como IPTU Verde.

O QUE É A RPPN

Um proprietário pode tomar a 
iniciativa de criar a Reserva Par-
ticular do Patrimônio Natural – 
RPPN, mediante ato de órgão 
governamental. Esta Reserva 
é uma unidade de conservação 
de domínio privado, cujo dono 
da terra continua sendo o pro-
prietário, e pode contar com o 
apoio de órgãos públicos e de 

Chácara do Locke
Benefícios para Jaboticabal!

entidades ambientalistas para 
o planejamento de uso, manu-
tenção e proteção da reserva. 
Uma das principais leis que 
regulamentam a criação e o 
desenvolvimento de atividades 
da RPPN é a Lei Federal nº 
9.985/2000, referente ao Sis-
tema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC. Para a 
criação de uma RPPN é neces-
sário: 1) Iniciativa do proprietá-
rio; 2) Área considerada impor-
tante pela sua biodiversidade e 
por características ambientais; e 
3) Reconhecimento pelo Poder 
Público.

A Reserva Particular do Patri-
mônio Natural não pode ter 
outro destino a não ser a pro-
teção dos recursos, que motiva a 
sua criação. No entanto podem 
ser desenvolvidas atividades de 
uso indireto, desde que devida-

mente autorizadas pelo órgão 
ambiental. As atividades previs-
tas pela lei são três:

Pesquisa científi ca: impor-
tante ferramenta para o conhe-
cimento da fauna e fl ora da pro-
priedade e a compreensão dos 
diferentes elementos importan-
tes para a conservação;

Educação ambiental: impor-
tante forma de divulgação e 
conscientização da importância 
da conservação da fauna e fl ora 
da reserva;

Turismo ecológico (Ecotu-
rismo): utiliza de forma sus-
tentável o patrimônio natural 
e cultural, incentiva sua con-
servação e busca a formação de 
uma consciência ambientalista 
através da interpretação do 
ambiente, promovendo o bem-
-estar das populações envolvi-
das.

A Advogada Lúcia Maria 
Lebre, que representa a famí-
lia Locke, disse em entrevista 
ao Programa Fonte Livre, que 
não há qualquer possibilidade 
de loteamento da chácara. “Ela 
é um presente da família para 
Jaboticabal que perdura a mais 
de 100 anos, isso não passa de 
insinuações”. Lúcia também 
ressaltou que a herdeira May 
Locke não possui outro imó-
vel, e que pretende reformar a 
casa da família no interior da 
chácara para sua moradia, no 
entanto, o bosque de 17 mil 
metros quadrados fi cará intacto, 
a área total da chácara é de 52 
mil metros quadrados.

Outro ponto levantado pela 
advogada e de suma impor-
tância refere-se à dívida com 
o IPTU, que ela disse não ter 

Advogada rebate 
suposto loteamento 
da Chácara

conhecimento do valor, mas 
deve ultrapassar os R$ 500 mil. 
“Como disse, no bosque não 
se mexe, mas a família precisa 
ter uma contrapartida, afi nal 
é o único imóvel que também 
deve servir como sustento, e 
lembrando que a propriedade é 
particular”, acrescentou.

ABAIXO ASSINADO 

Circula por toda cidade soli-
citando a preservação da chá-
cara, e ainda, foi formada uma 
comissão encabeçada por Zé 
Cabeleireiro e Mauricio China, 
a qual já se reuniu algumas 
vezes na Câmara Municipal 
com a presença de ambientalis-
tas representante da Prefeitura 
e vereadores. Salvemos todas as 
espécies de vida!
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Em dezembro de 2011, o site 
da Prefeitura de Jaboticabal des-
tacou: “O maior pacote de obras 
da história + de R$ 83 milhões”. 
Estávamos no penúltimo ano 
de governo do ex-prefeito José 
Carlos Hori (PPS), um feito 
certamente de causar inveja a 
muitos titulares dos executivos 
municipais dos estados e até 
brasileiros de nosso porte, não 
fosse o embrulho. 

Veja abaixo.

OBRAS JÁ CONCLUÍDAS

Construção do Laboratório 
da Fatec – R$ 900 mil. 

Infraestrutura da Escola em 
Tempo Integral (Sanbra) – 
R$ 1.750 milhão.

O maior pacote ou o maior embrulho?
EM ANDAMENTO

UPA – R$ 1.4 milhão.

Revitalização do Mercado 
Municipal - R$ 573 mil. 

Revitalização da Concha 
Acústica - R$ 800 mil. 

Urbanização do Campus da 
FATEC – R$ 360 mil.

Construção de salas de aula 
e administrativa da FATEC 
– R$ 2 milhões.

Anel viário (1º Fase) - R$ 
1.25 milhão.

Creche Pró-Infância 
(Sanbra) / MEC – R$ 1.2 
milhão.

PROJETOS

Drenagem e controle de 
erosão em área urbana nas 
adjacências do Rodoanel – 
R$ 900 mil.

INFORMAÇÃO

A quase totalidade dessas teve 
ou tem dinheiro dos governos 
federal e estadual, e algumas 
estão em fase de acabamento e 
outras nem sequer começaram. 

VEJAMOS:

Laboratório da FATEC 
(Faculdade de Tecnologia) 
– muitos equipamentos não 
podem ser utilizados por falta 
de energia elétrica, interna-
mente faltam alguns acabamen-

tos como banheiros e outros. A 
urbanização externa é de poeira 
e lama.

Os apartamentos do CDHU 
e do Minha Casa, Minha Vida 
foram construídos pelos gover-
nos estadual e federal, respecti-
vamente, a Prefeitura cedeu os 
terrenos. Aliás, este último apa-
rece na relação duas vezes, bem 
como a passarela da UNESP, 
provavelmente um erro de digi-
tação. 

Infraestrutura da Escola de 
Tempo Integral da Sanbra. Ali, 
não foi feito absolutamente 
nada.

UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) – que deveria ter 
sido entregue a população em 
24 de maio de 2011, pelo andar 
da carruagem vai demorar.

As revitalizações do mercado 
municipal e da concha acústica 

ainda são sonhos.
Urbanização do campus da 

FATEC e construção de salas 
de aulas, as obras estão parali-
sadas.

Anel viário 1ª fase, o que existe 
no local é um grande buraco.

Creche pró-infância (Sanbra), 
as obras de conclusão cami-
nham timidamente.

Drenagem e controle de ero-
são em área urbana nas adjacên-
cias do rodoanel, a olhos nus é 
impossível visualizarmos. 

Portanto, resta sabermos se 
de fato todo esse dinheiro foi 
investido conforme anunciou o 
embrulho. 

Veja as fotografi as, que con-
forme o ditado fala mais que 
mil palavras. Quanto ao res-
tante desses grandes feitos do 
ex-prefeito, cada um tire suas 
próprias conclusões. 

Creche Pró-Infância (Sanbra)

Revitalização do Mercado Municipal

Construção do Laboratório da Fatec

Infraestrutura da Escola em Tempo Integral (Sanbra)

Anel viário (1º Fase) e Drenagem

Revitalização da Concha Acústica 

UPA

Urbanização do Campus da FATEC
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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

ANIVERSARIANTES
Sylvio. 

Parabéns neste 
dia 29/04!!! Feli-
cidades e muita 

paz... Te amamos 
muito! Sua es-

posa Rose, seus 
fi lhos Larissa, 

Caroline, Rullyan, 
sua neta Laura e 
todos familiares.

João Pedro Silva 
Bianco. Comple-
tou 13 anos dia 

20/04.
Parabéns, saúde, 
paz e felicidades. 

Beijos de 
seus pais e fa-

miliares.

Pedro Cassiano 
da Silva, comple-

tará 2 anos 
dia 26/04. Os 
parabéns com 
muito carinho 

dos pais Edivaldo 
e Elisete, e dos 

irmãos.

Alcides Júnior (Ci-
dão), completou 
mais um ano de 
vida dia 08/04.

Parabéns, 
saúde, paz e 

felicidades.

A

Ivani e Toninho Macri dia 
26/04/2013. Ao centro o neto 
Otávio. Parabéns e felicidades.

50 anos de casados


