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Reajuste de Água e 
Esgoto será de 5,18%
O SAAEJ (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal) reajustou a partir de 1º de agosto 2013, 
o preço da água e esgoto em 5,1780% de acordo com IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado) da 
Fundação Getúlio Vargas.  Segundo Gouvêa, a Situação encontrada no início de 2013 no SAAEJ foi a 
seguinte: uma dívida de R$ 1.254.816,12 milhão, com fornecedores e outras, além de R$ 11 milhões 
com o SEPREM (Serviço de Previdência Municipal). Informou o presidente da autarquia Gouvêa (foto).

Jan Nicolau: 
Carreira política e as traquinagens

Ginásio de esportes é 
inaugurado ao custo 
de R$ 1,7 milhão!

Jaboticabal avança 
no IDH
Dez idosos sofrem 
maus-tratos por dia

Incoerências: 

As calçadas da fama
Por Isac Jorge Filho

Este é nosso amigo/irmão 
Osmar de Góes Telles Filho. 
Góes tem 70 anos. Trabalha-
mos juntos no INCRA, Ele se 
formou em direito em 2012. 
Em 2013 passou no exame da 
OAB. 
Parabéns pelo exemplo! 

Serás um grande advogado 
como és um grande Homem, 
marido, pai e avô. Também  
cremos em milagres, mas não 
nos esqueçamos que Deus 
disse: “Faz por ti, que te aju-
darei”.
 Beijos e abraços de João 

Teixeira e Família. 
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Na terça-feira, 16 de julho de 
2013, o prefeito de Jaboticabal 
Raul Gírio (PSDB), inaugurou 
o Ginásio de Esportes locali-
zado no Jardim Paulista que 
recebeu o nome do ex-vereador 
Edno Pereira dos Santos o 
Jatobá, uma justa homenagem 
que lhe foi prestada através 
de um projeto de autoria dos 
vereadores Wilsinho Locutor 
e Carmo Jorge, ambos do PV. 
O evento contou com a pre-
sença de diversas autoridades, 
além dos familiares de Jatobá 
e moradores do Parque 1º de 
Maio, COHAB I e III, princi-
pais benefi ciados pelo complexo 
Esportivo que tem capacidade 
para 820 pessoas, estaciona-

Ginásio de esportes é 
inaugurado ao custo de 
R$ 1,7 milhão!

mentos, vestiários, depósito, 
sala administrativa, sanitários, 
cantinas e área para cadeiran-
tes. E, poderá ser utilizado para 
competições ofi ciais e ainda 
receber escolinhas de massifi ca-
ção esportiva.

HISTÓRIA

Essa obra custou para os cofres 
públicos aproximadamente R$ 
1,7 milhão, mas foi licitada no 
ano 2008, por R$ 879.178,66 
mil, na administração do então 
prefeito José Carlos Hori (PPS), 
e a ganhadora do certame foi a 
Empresa de Construção Civil 
Vidotti & Benincasa Enge-
nharia Ltda., situada na Ave-

nida Carlos Berchieri, 668, 
que também ganhou mais 38 
licitações entre os anos de 2005 
e 2008, e faturou no total R$ 
6.472.894,30 milhões. Acesse 
http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2011/Jornal_Fonte_123.
pdf e leia a matéria intitulada: 
“Empresa de Construção Civil 
ganhou 39 licitações da Prefei-
tura de Jaboticabal em 4 anos”. 

Acesse ainda, http://www.
j fonte .com.br/pdf s /2010/
Jornal_Fonte_97.pdf e leiam 
matéria intitulada: “Vereadores 
reafi rmam que o prefeito de 
Jaboticabal disse ter benefi -
ciado amigos empresários em 
licitação na modalidade carta-
-convite”.

Andar por algumas ruas, ave-
nidas e praças de Jaboticabal 
é uma aventura perigosa para 
todos, mas especialmente para 
os idosos e portadores de neces-
sidades especiais que são os mais 
prejudicados por falta de calça-
das e quando existem a maioria 
está esburacada, obrigando os 
transeuntes a trafegarem pelas 
vias carroçáveis numa acirrada 
disputa com os automóveis. 

Bairros como Nova Apare-
cida, Recreio dos Bandeirantes, 
São Marcos, Nova Aparecida e 
outros considerados de classe 

As calçadas da fama
média, são os piores. As novas 
construções em ruas do centro 
da cidade interrompem a passa-
gem de pedestres por meses sem 
serem “molestados” pela fi scali-
zação governamental.

 Na edição 101 de 23 de abril 
de 2010, entrevistamos o ex-
-secretário de governo Dé Ber-
chielli da administração do ex-
-prefeito Hori - Acesse http://
www.jfonte.com.br/pdfs/2010/
Jornal_Fonte_101.pdf - na 
matéria intitulada “Prefeitura de 
Jaboticabal começa a notifi car 
proprietários de terrenos bal-

dios”, e Dé dizia que: “os mora-
dores e proprietários de terrenos 
localizados no Jardim São Judas 
I e II, São Marcos I e II, Recreio 
dos Bandeirantes, Av. Carlos 
Berchielli e Colina Verde estão 
sendo notifi cados pessoalmente 
por fi scais municipais, para que 
no prazo de até 60 dias façam 
as calçadas e muretas na frente 
dos terrenos. Após esse período, 
a Prefeitura, por meio de uma 
empresa contratada através de 
processo licitatório, executará o 
serviço nos locais e cobrará dos 
proprietários”.

Até o a conclusão desta edição, 
nada ou quase nada foi feito a 
esse respeito. Exceto que a 
Prefeitura nesta administração 
está fazendo calçadas em algu-
mas praças. Mas no que tange 
aos latifundiários urbanos, pelo 
andar da carruagem tudo conti-
nuará como “dantes no quartel 
de Abrantes”. 

TERRENOS BALDIOS

A Prefeitura quando manda 
limpar esses terrenos cobra R$ 
0,72 por metro quadrado, o que 

é muito pouco e possibilita o 
desleixo e a irresponsabilidade 
dos especuladores. O vereador 
Carmo Jorge (PV), disse no 
programa de rádio “vereador em 
ação”, que havia pedido para o 
prefeito retirar essa cobrança 
dos proprietários pobres que 
compraram um terreninho com 
muita difi culdade. Nada contra 
defender os pobres, só que a lei 
é igual para todos. Uma forma 
de combater os latifundiários 
urbanos é implantar o IPTU 
progressivo, tão apregoado há 
muito por este periódico. 
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No ano de 1996, Jan Nicolau 
Baaklini (PP), então com 25 
anos de idade, se candidatou a 
prefeito pelo PRP e teve 5.168 
votos, foi derrotado por todos 
os seus adversários Jamil Calil 
Sader alcançou 7.363, José 
Abdo Chueire 6.012, e Maria 
Carlota Niero Rocha foi eleita 
com 12.655 votos. 

No ano de 2000, se candida-
tou pelo PPS e alcançou 11.189 
votos contra 6.522 de Carlos 
Roberto Berchielli e novamente 
foi derrotado por Carlota que 
obteve 17.979.

No ano de 2004, desistiu de 
candidatar-se a prefeito, e se 
elegeu vereador pelo o PHS 
com 3.177 votos. Mas apesar de 
ter sido o mais votado sua atu-
ação na Câmara foi medíocre e 
cheia de contradições.

No ano de 2008, investiu outra 
vez na candidatura a prefeito 
pelo PP e foi derrotado por José 
Carlos Hori que obteve 25.125 
votos contra 11.917 alcançados 
por ele. 

No ano de 2012, é eleito para 
ocupar uma cadeira na Câmara 
pelo PP com 628 votos, menos 
de 20% dos votos alcançados 
em 2004. Leia abaixo algumas 
das suas traquinagens. 

CHEQUE SUSTADO

Em julho de 1999 segundo 
o Inquérito Policial 148/99, 
Jan Nicolau Baaklini esteve na 
cidade de Batatais num parque 
de diversão e perdeu R$ 3,5 mil, 
jogando roleta. 

O “pagamento” foi efetu-
ado com o cheque 002978 da 
agência da Nossa Caixa/Nosso 
Banco de Jaboticabal (veja ao 
lado). 

Ao tentar descontar o cheque 
na manhã de 05/07, o empre-
gado do parque Genival Sobral 
da Silva foi preso em fl agrante 
dentro da Agência Bancária 
acusado de estelionato. Isto por-

Jan Nicolau: 
Carreira política e as traquinagens

que, espertamente Jan Nicolau 
falsifi cou sua própria assinatura 
e sustou o cheque alegando que 
havia roubado. 

Mas à medida que as investi-
gações seguiram sob o comando 
do saudoso delegado de polícia 
Adelson Taroco, e após a elabo-
ração de exames grafotécnicos, 
chegou-se conclusão óbvia, ou 
seja, que Jan havia emitido o 
cheque. 

No dia 06 de julho daquele 
mesmo ano Genival teve o 
benefício da liberdade provisó-
ria concedido pelos magistrados 
Márcio Pelliciotti Violante e 
Carmen Silvia Alves.

Em 16 de setembro de 1999, 
o promotor de justiça Luís 
Henrique Paccangnella pediu 
o arquivamento do processo 
porque o cheque teria sido emi-
tido por Jan para pagar dívida 
de jogo. “Constitui este ato ilí-
cito, segundo o sistema jurídico 
nacional. Não há obrigatorie-
dade no pagamento de débito 
de origem nula, tal como jogo 
ilegal”, afi rmou o promotor.

CANTOR LEONARDO

Na edição 019 de 18 de feve-
reiro de 2006, publicamos a 
matéria intitulada “Parte do 
show do cantor Leonardo em 
Jaboticabal foi “pago” com 
cheque furtado” – o show acon-
teceu no dia 01/10/2005, no 
Clube Pioneiros da Sela e foi 
muito propagado à época pelo 
vereador Jan Nicolau (PP), mas 
teve um público de aproxima-
damente 1.500 pessoas. Passado 
o show, para surpresa de todos 
nós, o cantor Leonardo se apre-
sentou no programa “Domin-
gão do Faustão” da Rede Globo 
de televisão no dia 30/10/2005 
e disse textualmente o seguinte: 
“... acabei de tomar um cano lá 
em Jaboticabal, de Jean Nico-
lau. Ele deu um cheque e depois 
sustou, disse que tinha sido 

roubado... Ô Jan, manda meu 
dinheiro aí, safado”.

Contatado pelo então presi-
dente da Câmara Dr. Edu Fene-
rich, William Silva Passarinho, 
um dos assessores do artista, 
disse que o show foi contratado 
pela empresa de Jean Marcelo 
Veronezzi, mas o contratante 
responsável foi o Jan Nicolau, 
que inclusive “pagou” parte do 
Show com dois cheques, sendo 
um de 15 mil dele mesmo e 
outro no valor de R$ 28.800 
mil de sua mãe, e logo depois 
os sustou. Em outro trecho da 
conversa, o assessor pergunta: 
como é o nome da mãe de Jan 
Nicolau? Dr. Edu Fenerich, 
responde que é May Baaklini, 
o assessor reage dizendo que o 
cheque de R$ 28.800 mil está 
em nome de Francisca Heloísa 
Pileggi, então, Dr. Edu Fene-
rich, diz que não tem nada a 
ver e que essa pessoa não é nem 
parente de Jan Nicolau. William 
Silva Passarinho, afi rma que Jan 
Nicolau disse tratar-se de sua 
mãe.

Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2006/Jornal_
Fonte_19.pdf e leia a matéria 
na íntegra nas páginas 02, 03, 
04 e 05.

Na edição 020 de 15 de março 
de 2006, mostramos fotos dos 
gatunos do talão de cheques de 
Francisca Heloísa Pileggi.

Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2006/Jornal_
Fonte_20.pdf 

PLACAS FRIAS

Na edição 039 de 29 de 
dezembro de 2006, publica-
mos a matéria intitulada “Jan 
Nicolau e as Placas Frias” – na 
qual narramos que o vereador 
teria usado placas do Poder 
Legislativo de Jaboticabal, no 
seu veículo particular BMW 
placas CWJ-4433. Segundo 
depoimento de testemunha no 

Inquérito Policial aberto pela 
delegacia seccional de polícia 
de Sertãozinho, Jan usava essas 
placas para obter status. Veja as 
fotos. Na mesma matéria o par-
lamentar é acusado pela mesma 
testemunha de pegar parte do 
seu salário pago pela Câmara. 

Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2006/Jornal_
Fonte_39.pdf e leia a matéria 
na íntegra. 

INFORME/ATESTADO

Na edição 158 de 11 de julho 
de 2013, publicamos a matéria 
intitulada “Jan Nicolau faltou 
à sessão da Câmara e apresen-
tou atestado médico assinado 
pela irmã”, que na verdade é 
um INFORME assinado pela 
irmã dele a médica Jane Amé-
lia Baaklini Abi Nakhle, para 
justifi car falta dele à sessão 
ordinária ocorrida no dia 15 
de abril de 2013, e consequen-
temente não sofrer desconto 
da metade do salário, cerca de 
R$ 3 mil. Acesse http://www.
jfonte.com.br/pdfs/2013/Jor-
nal_Fonte_158.pdf 

Passados dois meses e vinte 
e cinco dias depois da data da 
emissão do INFORME, que 
aconteceu em 17 de abril, o 
vereador apareceu com dois 
atestados, sendo um para ele e 
outro para sua irmã, a mesma 
que assinou INFORME, data-
dos de 12 de julho de 2013, 
assinados pela médica Anna 
Maria Andrei CRM 42039.

Tanto o INFORME quanto 
os atestados foram encaminha-
dos para o CREMESP (Con-
selho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo) em 
Ribeirão Preto nas datas de 18 
e 25 de julho de 2013, respec-
tivamente, pelo editor do Jornal 
Fonte João Teixeira de Lima, 
objetivando apurar um suposto 
conluio entre as médicas para 
benefi ciar o parlamentar. 

Medida idêntica foi tomada 
junto ao Ministério Público 
Estadual de Jaboticabal, no caso 
do INFORME. 

ULTIMA SESSÃO

Na última sessão da Câmara, 
ocorrida em 17/07, Jan Nico-
lau usou a Tribuna por aproxi-
madamente 45 minutos, para 
atacar a pessoa do editor deste 
periódico. O curioso, é que Jan 
dispunha de apenas oito minu-
tos, mas com a benevolência dos 
seus colegas que cederam seus 
tempos – Vitório de Simoni 
(PMDB) 8 minutos, Dra. 
Andrea Delegada (PSDB) 8 
minutos, Carlota (PT) 3 minu-
tos, Roberto Raymundo (PSC) 
8 minutos e Serginho Ramos 
(PPS) 2 minutos, Carmo Jorge 
(PV), negou ter oferecido seu 
tempo, segundo ele, houve equi-
voco da Mesa. 

A Câmara tem duas sessões 
ordinárias por mês, uma em 
cada 15 dias, e o que nos admira 
é que vereadores como os cita-
dos, não tenham nada para 
falarem nesse longo espaço de 
tempo. Será que eles não têm 
conhecimento do que acon-
tece no Município, no Estado, 
no Brasil e o no mundo? É no 
mínimo perda de oportunidade 
para expressarem seus pensa-
mentos e abordarem eventuais 
projetos de suas autorias, se é 
que eles os têm. 

CURIOSIDADE

Em 2008, Jan então candidato 
a prefeito declarou ao TRE-
-SP (Tribunal Eleitoral de São 
Paulo), segundo o site do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
ser possuidor de um patrimô-
nio avaliado em R$ 400.002,94 
mil. Já em 2012 seu patrimônio 
pulou para R$ 5.885.213,99 
milhões, que conforme consta 
se boa parte se trata de herança. 
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Editais
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO-PRAZO 20 (VINTE) DIAS 
Processo nº 0009447-32.2011.8.26.0291 Ordem  nº 1615/2011  
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito Titular da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, 
na forma da lei....... 
 
FAZ SABER a CLAUDIO LUIS LEITE, filho(a) de João Belmiro Leite Filho  e de Irene 
dos Santos Leite, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário, requerida 
por DEJANIRA RIBEIRO BARBOSA, constando da inicial que o(a) autor(a) requereu a 
guarda da menor G.B.R.L. que encontra-se em sua companhia desde o nascimento, uma 
vez que seus pais se separaram. A mãe ameaça levar a menor embora mas não tem 
condições de cuidar dela. Requer a guarda da menor. Dá à causa o valor de R$ 545,00. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não-sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO 
por edital para os atos e termos da ação proposta. Fica advertido o réu que, querendo, 
apresente contestação no prazo legal de quinze dias contados da publicação do edital. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor. Será o presente edital afixado no local de costume e publicado pela imprensa na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, 11 
de julho de 2013. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. 
Processo nº 0004562-43.2009.8.26.0291  Ordem nº 823/2009  
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER a ANTÔNIO RODRIGUES VIANA, filho(a) de José Rodrigues Viana e de 
Thereza Benedicto Viana que lhe foi proposta Execução de Alimentos requerida por 
K.M.C.V., representado por sua mãe , constando da inicial que o débito a título de pensão 
alimentícia importa em R$ 714,55 até o mês de maio de 2009. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido foi determinada a sua CITAÇÃO, para que no prazo de 03 
(três) dias, decorridos os 20 (vinte) dias supramencionados, efetue o pagamento da 
importância mencionada (devidamente atualizada e acrescida das pensões que se 
vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do artigo 733 do Código de 
Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e 
publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal em 11 de julho de 2013. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS.
Processo nº 291.01.2007.008557- 1/ 000000-000 Ordem nº 1597/2007

O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito do Anexo 
da Infância e Juventude da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este 
Juízo e Cartório da 3ª Vara se processam os termos da Ação de Execução de Título Judicial movida 
por A. ALVES S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra RONALDO SANTOS MECIANO, assim 
constando dos autos que o requerido RONALDO SANTOS MECIANO, RG. nº 412.379.612, CPF.  nº 
357.251.208-56, encontra-se em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual 
fica o mesmo devidamente CITADO por todo o conteúdo da ação supramencionada, bem como para 
que querendo, apresentem CONTESTAÇÃO dentro do prazo legal de 15 (QUINZE) DIAS sob pena 
de serem tidos e confessados como verdadeiros os fatos alegados pela requerente em seu pedido 
inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
especialmente os requeridos acima mencionados, é expedido o presente edital,  que será publicado e 
afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, aos 14 de junho de 2.013.

EDITAL - INTERDIÇÃO 
 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE DIEGO RANGEL, REQUERIDO POR JOAQUIM NORBERTO 
RANGEL - PROCESSO Nº 0006695-87.2011.8.26.0291. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 19/10/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de DIEGO RANGEL, 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). JOAQUIM 
NORBERTO RANGEL. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de 
Jaboticabal em 05 de agosto de 2013. 

EDITAL - INTERDIÇÃO 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE ELIZABETH CAIVANO, REQUERIDO POR SALVADOR CAIVANO 
- PROCESSO Nº 0010565-09.2012.8.26.0291. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 29/04/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de ELIZABETH 
CAIVANO, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a 
SALVADOR CAIVANO O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de 
Jaboticabal em 11 de julho de 2013. 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal

PRAÇA DO CAFÉ, S/Nº - APARECIDA- Jaboticabal/SP - CEP: 14870-901 - Tel: (016)-3203-
3211 - Fax: (016)-3203-2626 - e-mail: jabotic3@tj.sp.gov.br

EDITAL - INTERDIÇÃO 
 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE JOSÉ ROBERTO BUCK, REQUERIDO POR EDSON BUCK - 
PROCESSO Nº 0011910-10.2012.8.26.0291. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 06/05/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ ROBERTO 
BUCK, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
ROSIMEIRE BUCK O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal 
em 11 de julho de 2013. 
 
 

EDITAL - INTERDIÇÃO  
  
  
  
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE INTERDIÇÃO DE MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, REQUERIDO POR 
DIONÍZIA DO LINO FARIA - PROCESSO Nº 0007026-69.2011.8.26.0291. 
  
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, 
na forma da lei, etc.  
  
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 05/10/2012, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARIA 
FERREIRA DA CONCEIÇÃO, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). DIONIZIA DO LINO FARIA. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 
Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 05 de agosto de 2013. 

EDITAL - INTERDIÇÃO 
 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE DANILO ROBERTO HOMEM, REQUERIDO POR JOSÉ BARONE - 
PROCESSO Nº 0003975-16.2012.8.26.0291. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 13/02/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de DANILO 
ROBERTO HOMEM, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a). JOSE BARONE E ISABEL APARECIDA HOMEM. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada 
mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 05 de agosto de 2013. 

EDITAL - INTERDIÇÃO 
 
 
 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE DANILO ROBERTO HOMEM, REQUERIDO POR JOSÉ BARONE - 
PROCESSO Nº 0003975-16.2012.8.26.0291. 
 
O(A) Doutor(a) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na 
forma da lei, etc.  
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 13/02/2013, foi decretada a INTERDIÇÃO de DANILO 
ROBERTO HOMEM, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) 
Sr(a). JOSE BARONE E ISABEL APARECIDA HOMEM. O presente edital será 
publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. Nada 
mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 05 de agosto de 2013. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM 48 HORAS

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE  DIAS. 
Processo Nº: 0001384-18.2011.8.26.0291 – 223/2011 
 
 
O(A) DOUTOR(A) ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MM(A). 
JUIZ(A) DE DIREITO da 3ª. Vara Judicial da Comarca de Jaboticabal, DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI,  
 
 
FAZ SABER a DONIZETE APARECIDO PAULINO, RG Nº 9.799.564-2 e CPF Nº 
039.252.118-02, que, pelos autos da ação Procedimento Ordinário - processo nº 
0001384-18.2011.8.26.0291, que move em face de JULIANA CRISTINA PAULINO, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO para que, no prazo de 48 horas, dê andamento ao feito, 
sob pena de extinção do processo, com fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC:  “Art. 
267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II – quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III – quando, por não promover 
os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) 
dias. § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos,  
declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta  
em 48 (quarenta e oito) horas.”. E, para constar, mandou expedir o presente edital, que 
será publicado e afixado na forma da lei. Jaboticabal, 11 de julho de 2013. 
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O SAAEJ (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal) reajustou a partir 
de 1º de agosto 2013, o preço 
da água e esgoto em 5,1780% 
de acordo com IGPM (Índice 
Geral de Preço de Mercado) da 
Fundação Getúlio Vargas.  

Signifi ca dizer que para con-
sumidores residenciais que con-
somem ou não o mínimo, ou 
seja, 10 mil litros/mês pagavam 
R$ 20, com o reajuste passa-
rão a pagar R$ 21.  Comércio 
e indústria que consomem a 
mesma quantidade ou não, e 
pagavam R$ 30,80, passarão a 
pagar R$ 32,39. 

Lembrando que nestes valores 
estão incluídos e taxa de esgoto. 

TAXA DE ESGOTO

 O presidente da Autarquia 
José Agusto Fagundes Gouvêa, 
disse que neste ano é impossi-
vel não aplicar o mesmo indice 
sobre a taxa de esgoto, ou seja, 
vai continuar 100% do consumo 
de água. 

Reajuste de Água e Esgoto será de 5,18%
Mas para o ano que vem, existe 

um estudo para que o indice seja 
aplicado apenas sobre o con-
sumo de água, até que atinja 70 
e no máximo 80%. Conforme 
adiantamos no Jornal Fonte 
edição 158 na matéria “Mani-
festações: A luta continua?”.

SUCATEADO

Na manhã de 12/07, Gouvêa 
reuniu autoridades, funcionários 
e imprensa para relatar a situa-
ção que encontrou o SAAEJ e 
também para falar dos projetos 
futuros. 

No caso do sucateamento não 
nos causou surpresa, até porque, 
na edição 86 de 17 de agosto 
de 2009, na matéria intitulada: 
SAAEJ “A Galinha dos Ovos 
de Ouro Abriu o Bico”, falamos 
da situação que se encontrava a 
Autarquia – acesse http://www.
jfonte.com.br/pdfs/2009/Jor-
nal_Fonte_86.pdf - portanto, 
a galinha dos ovos de ouro não 
só abriu o bico, mas teve suas 
entranhas corroídas. 

Segundo Gouvêa, a Situação 
encontrada no início de 2013 
no SAAEJ foi a seguinte: uma 
dívida de R$ 1.254.816,12 
milhão, com fornecedores e 
outras, além de R$ 11 milhões 
com o SEPREM (Serviço de 
Previdência Municipal).

Frota sem manutenção e 
encostada; Caminhões com 
pneus sem condições de uso; 
Prédios sem manutenção; 
Equipamentos quebrados; 
Funcionários sem uniformes e 
desmotivados; Aterro Sanitário 
terceirizado; ETE de Lusitânia 
abandonada e a ETE de Jabo-
ticabal necessitando de reforma.

AS MUDANÇAS

Aterro Sanitário passou a ser 
administrado pelo SAAEJ; 

Capacitação de funcionários; 
Recuperação da ETE de Lusi-
tânia: R$ 222.318,33 mil, com 
recursos próprios; 

Assinatura do Contrato com 
a FEHIDRO – R$ 200 mil 
(Peneira Fina); 

Assinatura do Plano Muni-
cipal de Saneamento Básico 
– (Secretaria do Estado) Eco-
nomia de R$180 mil; Pontilhão 
da Prainha há15 anos com pro-
blemas que foram resolvidos em 
três dias de trabalho; 

Início da recuperação da frota: 
troca de pneus, reforma de 
motores, troca de câmbio e etc.; 

Troca de registro próximo à 
Estiva, há tempos vazando; 

Início do Projeto para implan-
tação de Eco Pontos e fortaleci-
mento da Cooperativa de Cata-
dores de Recicláveis; Reativação 
e posse da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes); 

Reuniões semanais com os 
encarregados; interação entre o 
Presidente e funcionários; 

Planos de manutenção para 
2014; 

Plano de Segurança da Água 
sob a responsabilidade da enge-
nheira Laudicéia; Posse da dire-
toria no Comitê da Bacia do 
Mogi Guaçu e o Setor Jurídico 
agilizou despachos em proces-

sos parados desde 2007.

PRIORIDADE MÁXIMA ATÉ 
2020

Limpeza do lodo das lagoas 
da ETE R$ 1,9 milhão, Poços 
artesianos R$ 5 milhões, Cons-
trução de 02 reatores para ETE 
R$ 700 mil, Reforma da ETE 
R$ 700 mil, Renovação da frota 
R$ 600 mil, Aquisição de cami-
nhão limpa fossa R$ 500 mil, 
Reservatório COHAB II R$ 
650 mil, Aquisição de equipa-
mentos operacionais R$ 50 mil, 
Outorga dos poços R$ 100 mil, 
Plano de gestão de resíduos 
sólidos R$ 130 mil, Recupera-
ção ETE Córrego Rico R$ 400 
mil, Geomapeamento R$ 200 
mil, Construção da Mini ETA/
Estiva R$ 800 mil, Plano de 
perdas R$ 3 milhões, Troca de 
redes em pontos críticos R$ 12 
milhões e Automação de Poços 
e reservatórios (a) R$ 30 mil, 
Aquisição de novos coletores de 
dados R$ 15 mil e equipamen-
tos de informática R$ 130 mil.

Jacqueline de Lima Assessora 
de Imprensa Prefeitura de 
Jaboticabal

A Secretaria de Saúde, através 
do Departamento de Controle 
de Vetores e Zoonoses, informa 
que a Campanha de Vacinação 
contra Raiva Animal, que seria 
realizada nos dias 10 e 17 de 
agosto, foi prorrogada para 28 
de setembro. 

A ação acontecerá junta-
mente com as atividades da 
Semana Contra Raiva (25 a 28 
de setembro) promovida pelo 
Departamento de Medicina 
Veterinária Preventiva e Repro-
dução Animal da UNESP, com 
apoio da Prefeitura.

Em Jaboticabal, mais de 90 
profi ssionais estarão envolvidos 
na imunização de aproximada-
mente 18.500 animais.

De acordo com a coordena-
dora do departamento, Maria 
Angélica Dias, haverá diversos 
pontos de vacinação em toda 
cidade. “Vamos facilitar o acesso 

Vacinação contra 
raiva animal é 
prorrogada

para que a meta seja cumprida. 
É importante que todos os ani-
mais sejam vacinados para que a 
doença continue controlada em 
Jaboticabal.”

PONTOS DE VACINAÇÃO

Jardim Guanabara, CIAF 
II, Escola Prof. Antônio José 
Pedroso, Escola Afonso Tódaro, 
Escola Paulo Freire, CIAF III, 
CIAF Centro, CIAF I, Praça 
do Jd. Residencial, Praça da 
Igreja Matriz, CIAF VI, Escola 
Prof. Carlos Nobre Rosa, CIAF 
IV, Casa do Trabalhador Rural, 
Praça do Cruzeiro (Nova Jabo-
ticabal), Escola Senhora Apare-
cida, CIAF V, Praça do Jabuca 
(Nova Aparecida) e Praça Ponte 
Seca.

ÁREA RURAL 

A vacinação dos animais da 
zona rural também será em 
nova data, a partir da segunda 
quinzena de agosto. Mais infor-
mações contatem o Departa-
mento de Controle de Vetores 
e Zoonoses através do telefone 
3202-8320.

Ação vai integrar 
Semana Contra 
Raiva promovida pela 
UNESP.

Luana Vianna – assessoria 
de Imprensa da Prefeitura 

O jaboticabense vive cada vez 
mais e melhor. Em dez anos, 
Jaboticabal avançou no acesso 
à educação, aumentou a expec-
tativa de vida da população e 
distribuiu melhor sua riqueza. 
É o que aponta o Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (Pnud), que divul-
gou, nesta semana, o Índice de 
Desenvolvimento Humano dos 
Municípios (IDHM). 

Jaboticabal é, mais uma vez, 
destaque na região, ocupando 
a 8ª posição entre os municí-

Jaboticabal avança no IDH
pios com alto desenvolvimento 
humano. A cidade conquistou 
o IDHM de 0,778 - de alto 
desenvolvimento humano. Em 
2000, o índice era de 0,699 – de 
médio desenvolvimento.

“O salto foi muito bom, passa-
mos de médio para alto desen-
volvimento. Temos consciência 
que ainda devemos avançar 
muito, em educação e geração 
de renda. Mas Jaboticabal está 
no caminho certo e se consa-
gra, mais uma vez, como uma 
referência regional nos últimos 
dez anos”, comemora o prefeito 
Raul Girio. A educação foi a que 
mais evoluiu na última década. 
O índice saltou de 0,577 para 

0,710. “Estamos investindo 
mais de 25% do orçamento na 
melhoria no ensino, em especial 
na ampliação de vagas em cre-
ches. Este ano já entregamos a 
EMEB Taíde Todaro e ainda 
temos outras duas em cons-
trução, na Sanbra e no Parque 
das Araras. Em breve também 
entregaremos outras unidades”, 
informa. O jaboticabalense 
também está vivendo mais. Em 
1991, a expectativa de vida era 
de 68,03 anos, passando para 
78,48 em 2000. Já em 2010 o 
índice atingiu 76,08. A renda 
também subiu 44,71%, passado 
de 0,719 (1991) e 0,734 (2000) 
para 0,778 (2010).

O presidente do Conselho 
do Idoso de Jaboticabal Adão 
Silva, disse no Programa Fonte 
Livre que vai ao ar todos os 
sábados das 11 às 13 horas, pela 
rádio Gazeta FM 107.9, com 
apresentação de João Teixeira e 
Alexandre Rocha, que 10 idosos 
sofrem maus-tratos diariamente 
que variam de psicológicos, 
abandonos e até de agressão 
física.

Adão disse ainda, que é presi-

Dez idosos sofrem 
maus-tratos por dia

dente do Conselho há 9 anos, e 
nunca recebeu qualquer apoio 
do poder público para desen-
volver seu trabalho, usa seu 
próprio carro e telefone. Nesta 
administração, porém, a pri-
meira Dama Cidinha Gírio lhe 
cedeu uma sala no Fundo Social 
de Solidariedade situado na 
Avenida General Glicério, 341, 
no Centro Tel.: (16) 3202-8994 
E-mail: fundosocial@jabotica-
bal.sp.gov.br, onde as pessoas 

podem encaminhar suas denún-
cias que imediatamente ele é 
informado. E o prefeito Raul 
Girio lhe prometeu um veículo 
e um telefone celular. 
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Na época de Karl Marx e 
Friedrich Engels, e no entender 
deles, o fundamental era trans-
formar o Movimento Operário 
em um Movimento de Classe, 
pôr às claras o objetivo implí-
cito em sua existência, que era 
substituir o Capitalismo pelo 
Comunismo. 

Mais urgente ainda era trans-
formar o Movimento Operário 
num Movimento Político, num 
Partido da Classe Operária, 
separado de todos os Partidos 
das Classes Dominantes e vol-
tado para a conquista do Poder 
Político.  

Por isso, era vital para os 
trabalhadores não se abster 
de Ação Política, nem permi-
tir qualquer separação entre 
“Movimento Econômico e sua 
atividade Política”. Por outro 
lado, a natureza desse Partido 
era secundária, desde que ele 
fosse um Partido de Classe. A 
palavra ”Partido” não tem aqui 
os signifi cados que adquiriu 
mais tarde, e não há nos textos 
de Marx e Engels referência 
alguma a tais signifi cados. 

Em meados do Século deze-
nove, a palavra “Partido” indi-
cava tanto os adeptos de um 
Ideal, Projeto ou Causa Polí-
tica quanto os membros de um 
Grupo Formal Organizado.

Na década de 1850, Marx e 
Engels usavam a palavra com 

Refl exão – “Partido”
REFLEXÃO SOBRE TEXTO DE ERIC HOBSBAWM
FERNANDO STIGLIANO

frequência para se referir à Liga 
Comunista, ou ao que sobrava 
dela, mas com o cuidado de 
explicar que a Liga, tal como 
outras Organizações Revolu-
cionárias anteriores, “era um 
mero episódio na História 
do Partido, que se forma de 
maneira espontânea no solo 
da Sociedade”, ou seja, “o Par-
tido no sentido Histórico mais 
amplo”.

Nesse sentido, Engels podia 
aludir ao Partido dos Trabalha-
dores como um Partido Polí-
tico “já existente na maioria dos 
Países” (1871). É evidente que a 
partir da década de 1870 Marx 
e Engels apoiaram, onde possí-
vel, a formação de um Partido 
Político Organizado, desde que 
não fosse uma Seita; e era natu-
ral que, nos Partidos formados 
por seus seguidores ou sob a 
infl uência deles, problemas de 
organização interna, estrutura, 
disciplina etc., requeressem 
opiniões emanadas de Londres. 

Onde não existiam tais Parti-
dos, Engels continuou a usar o 
termo “Partido” para se referir 
ao conjunto total dos Grupos 
Políticos (isto é, eleitorais) que 
expressavam a independência 
da Classe Operária, sem consi-
derar sua forma: “não importa 
como, desde que seja um Par-
tido separado de trabalhadores”. 
Marx e Engels interessavam-se 

pouco, a não ser de passagem, 
pelos problemas de estrutura e 
organização partidária, ou de 
Sociologia, que viriam a preocu-
par teóricos posteriores.                

O Partido deveria pretender 
ser a Classe organizada, e Marx 
e Engels nunca se desviaram do 
que haviam declarado no Mani-
festo Comunista: que os Comu-
nistas não constituíam um Par-
tido separado, oposto a outros 
Partidos da Classe Operária, 
nem criavam Princípios parciais, 
intolerantes próprios com os 
quais moldarem o Movimento 
Proletário. 

Todas as controvérsias Políti-
cas do Marx maduro visaram a 
defender o Tríplice Conceito de:

a) um Movimento Político do 
Proletariado;

b) uma Revolução vista não 
somente como uma transfe-
rência defi nitiva de Poder, a ser 
sucedida por alguma Utopia 
Intolerante, e sim como um 
Momento crucial que daria iní-
cio a um período de transição 
complexo e não prontamente 
previsível;

c) a manutenção, consequente-
mente necessária, de um sistema 
de Autoridade Política, uma 
“forma revolucionária e transi-
tória de Estado”. Daí a especial 
contundência de sua oposição 
aos Anarquistas, que rejeitavam 
tudo isso. 

A diretoria do SINPOL con-
vida a todos os policiais civis de 
Ribeirão Preto e nossa Região, 
para participarem de uma mani-
festação no dia 13 de agosto de 
2013, às 16.00 horas, na espla-
nada do Teatro Pedro II, loca-
lizado na Praça XV de Novem-
bro, centro de Ribeirão Preto.

Informamos que o evento 
contará com a presença de 
vários presidentes de sindicatos 
regionais, e ainda, da Presidenta 
da Associação dos Delegados de 
Polícia. Após  o ato, onde ire-

Convocação Manifestação
mos conscientizar a população 
das precárias condições de tra-
balho dos policiais civis, princi-
palmente pela falta de recursos 
humanos e salariais.

Salientamos que o Governa-
dor tem se mostrado indiferente 
às nossas reivindicações, embora 
alguns comentários não ofi ciais 
estejam circulando em nosso 
meio de que ele está fazendo 
estudos a respeito, e, precisamos 
que ele saiba da urgência em 
nos atender.

Nosso objetivo somente será 

alcançado se conseguirmos 
impressionar o Governo, através 
dos meios de comunicação e da 
população em geral, e somente 
será possível com sua participa-
ção e manifestação de opiniões.

Após o ato, iremos em passeata 
até a câmara de vereadores, para 
que conseguirmos o apoio dos 
Edis, inclusive, solicitaremos 
que eles se juntem a nos, nessa 
reivindicação que é legítima e 
urgente. Ribeirão Preto, 30 de 
julho de 2013 - Eumauri Lucio 
da Mata – Presidente.

Escola do Legislativ o promove primeira 
palestra com alunos do Ensino Médio

Nesta manhã, 05, às 11 horas, 
os integrantes da Escola do 
Legislativo, Denise Cardoso 
- Diretora do Departamento 
Técnico Legislativo da Câmara 

Municipal de Jaboticabal, Luís 
Carlos dos Santos - Diretor 
da Escola do Legislativo, e Sil-
via Cristina Mazaro Fermino, 
estiveram no Colégio Nossa 

Senhora do Carmo, e recebidos 
pelo Prof. Baltasar Fernandes 
Garcia Filho. Foi o primeiro 
encontro promovido pela 
Escola do Legislativo com alu-

nos do 1º Ano do Ensino 
Médio. Todos de escolas 
públicas e privadas, rece-
berão a visita da Escola do 
Legislativo.
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Jacqueline de Lima - Assesso-
ra de Imprensa

Na manhã desta quarta-feira 
(31), no Centro de Eventos 
Edson Martini, cerca de 60 
pessoas, entre representantes do 
poder público, entidades, assis-
tentes sociais e usuários dos 
serviços do SUAS, participaram 
da IX Conferência Municipal 
de Assistência Social, realizado 
pelo Conselho Municipal e 
Secretaria correspondentes. 

O prefeito Raul Girio, que 
esteve presente no evento, abor-
dou a importância dos serviços 
de assistência social. “O apoio 
às famílias em situação de vul-
nerabilidade é essencial, mas 

Jaboticabal realiza IX Conferência 
Municipal de Assistência Social

dar suporte para seu desenvolvi-
mento é imprescindível. Por isso 
as discussões são tão importan-
tes, pois estudam aperfeiçoar os 
trabalhos já existentes.”

Divididos em grupos, os par-
ticipantes abordaram o tema 
“Gestão e Financiamento na 
Efetivação do SUAS”. Após a 
discussão dos seis eixos temáti-
cos e apresentação das propostas, 
foram eleitos os cinco delegados 
que representarão o município 
na Conferência Estadual.

De acordo com a presidente do 
Conselho Municipal de Assis-
tência Social, Adriane Valéria 
Bage, as discussões desse ano 
foram baseadas nas deliberações 
aprovadas em anos anteriores. 

A ideia era averiguar o que já 

está em andamento e deu certo. 
Das propostas que ainda não 
foram aplicadas, avaliamos o 
que seria pertinente permanecer 
no plano”, esclarece.

Para melhor compreensão dos 
temas avaliados, os organizado-
res realizaram pré-conferências. 
“Durante as pré-conferências a 
sociedade civil tiveram a opor-
tunidade de conhecer mais sobre 
o tema sugerido e chegar prepa-
rado para discutir as políticas de 
assistências social”, acrescentou 
a secretária da pasta, Eliete Tra-
vaine Lopes. 

A etapa estadual será no início 
de outubro. Para mais informa-
ções os telefones de contato são 
(16) 3202-8301 ou (16) 3203-
5515.

AOS NOSSOS PACIENTES
A falta de médicos em pequenos municípios e em vários serviços do Sistema Único

de Saúde (SUS) é um problema sério, que leva sofrimento a muitos cidadãos.
Mas o governo federal apresenta propostas que não resolverão essa situação.
Querem contratar médicos por apenas três anos sem registro em carteira e sem

nenhum direito trabalhista.
Disseram que irão contratar médicos estrangeiros, mas se negam a aplicar uma

prova chamada Revalida. Isso é necessário porque eles precisam provar que sabem
falar português e que sabem exercer a Medicina. Em todo país sério é assim: o médico
estrangeiro é avaliado antes de atender pacientes.

Anunciaram o aumento do curso de Medicina de seis para oito anos, mas as
próprias universidades apontaram o absurdo dessa ideia, que não foi discutida antes
com ninguém.

Querem abrir milhares de novas vagas sem escolas médicas, sem antes dar
estrutura para as universidades públicas que já existem e que estão com dificuldades
em formar bons médicos. As vagas novas, aliás, irão quase todas para o setor privado,
que cobra de R$ 4 mil a R$ 7 mil a mensalidade do curso de Medicina.

As entidades médicas apresentaram propostas de solução, mas o governo não
quer ouvir e prefere jogar a população contra os médicos.

Veja o que defendemos:
➜ o investimento de mais recursos federais para o SUS, pelo menos 10% de tudo

aquilo que o governo arrecada;
➜ a garantia de estrutura mínima dos serviços de saúde, para que os médicos

possam fazer o diagnóstico, tratar e encaminhar os pacientes adequadamente;
➜ a criação de uma carreira para médicos nos moldes do Judiciário e de outras

carreiras públicas;
➜ a garantia de uma vaga de Residência Médica para cada médico formado, que

é a melhor forma de um médico se aperfeiçoar na prática.
Nós concordamos com a contratação emergencial de médicos, desde que

devidamente capacitados, registrados no CRM e conforme as leis trabalhistas.
Todo brasileiro, em algum momento, já contou com a dedicação e o trabalho de

um dos 400 mil médicos que atuam no país.
Por isso, pedimos sua confiança e seu apoio a essa causa que também é sua: em

defesa de um sistema de saúde público e de qualidade para todos.

Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo



8 Jaboticabal, 08 de Agosto de 2013

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

Elisete completou
mais um ano de
vida no dia 03/08.
Com muito amor e carinho
e votos de felicidades de
Edivaldo Pedro e Luiz
Fernando.

Miltão, completou
mais um ano de 
vidano dia 23/07.
Sorte, saúde
e Paz.
Parabéns!

Taú, completou
mais um ano de
vida dia 29/07.
Sorte, saúde
e Paz.
Parabéns!


