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A farra com dinheiro 
público: Vereadores terão 
quase R$ 1,3 milhão a 
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O orçamento da Câmara Municipal de Jaboticabal neste ano de 2014 é 
de R$ 6.878 milhões, ou seja, 6% do repasse da Prefeitura, conforme 
a Emenda Constitucional Municipal nº 34 de 21 de maio de 2012, 
aprovada por unanimidade pelos parlamentares da época: Aloísio 
Tito Rosa (PMDB), Carmo Jorge Marques Reino (PV), Emerson Rodrigo 
Camargo (PSB), Gilberto de Faria (PSB), João Bassi (PPS), José Augusto 
Fagundes Gouvêa (PTB), Mauro Henrique Cenço (PPS), Murilo Gaspardo 
(PV), Nereu Rodolfo Krieger da Costa (PMDB) e Wilsinho Locutor (PV). 

Estou indignada com o descaso   
da prefeitura, diz técnica da        
seleção brasileira de Karatê! 

Prefeitura divulga programação            
ofi cial dos 186 anos de Jaboticabal

Rua sem iluminação    
amedronta vizinhança!

Prefeito e vice de Taiúva têm diplomas e 
direitos políticos cassados além de multas!
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Quem denunciar o paradeiro 
do estuprador Roger 
Abdelmassih ganhará 

R$ 10 mil de recompensa!
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Pedágios em SP têm 
reajuste de zero a 8,57%
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O TRE - SP (Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo) cassou os diplomas do 
prefeito de Taiúva (364 km da 
capital), Mauro Vicente Bersi 
(PMDB), e de seu vice Carlos 
Roberto Marino (PV), por 
suposta compra de votos nas 
eleições de 2012, e ainda, perda 
dos direitos políticos e multas. 
De acordo com a sentença do 
TRE, houve apresentação de 
elementos sufi cientes para 
confi gurar “captação ilícita de 
sufrágio dos então candida-
tos a prefeito e vice-prefeito 
do município”. A decisão pela 
cassação dos diplomas ocorreu 
por maioria de votos - 5 contra 
1. Cabe recurso ao TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral).

ENTENDA O CASO

Na edição 151 do Jornal 
Fonte de 08 de fevereiro de 
2013, publicamos a matéria 
intitulada “Prefeito e Vice de 
Taiúva no banco dos réus” - 
onde dissemos que Mauro 
e Berto corriam o risco de 
ter seus mandatos cassados 
por suposta compra de votos, 
com base na representação nº 
1115-21.2012.6.26.0061, ajui-
zada pelo Ministério Público 
Eleitoral de Jaboticabal de 
acordo com artigo 41-A da 
lei 9.504/97, que versa que 
constitui captação de sufrágio, 
vedada por esta Lei, o candi-
dato doar, oferecer, prometer, 
ou entregar, ao eleitor, com o 
fi m de obter-lhe o voto, bem ou 
vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive emprego ou 

Prefeito e vice de Taiúva têm diplomas e 
direitos políticos cassados além de multas!

função pública, desde o regis-
tro da candidatura até o dia da 
eleição, inclusive, sob pena de 
multa de mil a cinquenta mil 
Ufi r, e cassação do registro ou 
do diploma. Dissemos ainda, 
que no dia 18 de janeiro de 
2013,

foram ouvidas 20 testemu-
nhas, além dos 2 réus Mauro e 
Berto, e, que na grande maioria 
houve contradições nos depoi-
mentos. Falamos também de 
um acidente ocorrido com 
um veículo de propriedade 
de Adilson Junior Pereira e 
Mauro pagou o conserto ale-
gando que o veículo era con-
duzido por seu fi lho Bruno 
Bersi, mas segundo testemu-
nhas tudo não passou de uma 
tramoia. Mostramos inclusive 
cópias de cheques repassados 
para a mãe de Adilson, Ednéia 
de Souza em uma clara com-
pra de votos.

Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2013/Jornal_
Fonte_151.pdf - e saiba mais. 

ABSOLVIÇÃO

Na edição 154 de 11 de abril 
de 2013, publicamos a matéria 
intitulada “Alegando falta de 
provas juiz absolve prefeito de 
Taiúva” – Na Sentença de 01 
de abril de 2013, o juiz da 61ª 
Zona Eleitoral ( Jaboticabal, 
Taiúva e Taiaçu), Alexandre 
Gonzaga Baptista dos Santos, 
absolveu o prefeito de Taiúva 
Mauro Vicente Bersi (PMDB) 
na Ação Penal nº 109797, 
movida pelo Ministério 
Público Eleitoral por suposta 

compra de votos nas eleições 
de outubro de 2012.

Na decisão, diz o magis-
trado: “JULGO IMPROCE-
DENTE a ação penal que a 
JUSTIÇA PUBLICA move 
contra Mauro Vicente Bersi, 
Adilson Júnior Pereira e Edi-
néia de Souza, e ABSOLVO-
-OS por insufi ciência de pro-
vas para a condenação com 
fundamento no art. 386, inc. 
VII, do CPP”. 

Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2013/Jornal_
Fonte_154.pdf - e saiba mais.

RECURSO

Na edição 156 de 16 de maio 
de 2013, publicamos a matéria 
intitulada “Promotora recorreu 
de sentença favorável a prefeito 
de Taiúva” A promotora de 
justiça eleitoral de Jaboticabal 
Ethel Cipele interpôs recurso 
Eleitoral em 11 de abril de 
2013, ao TRE/SP (Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo), contra a sentença favo-
rável a Mauro Vicente Bersi e 
Carlos Roberto Mariano, res-
pectivamente prefeito e vice de 
Taiúva, prolatada pelo juiz elei-
toral Alexandre Gonzaga Bap-
tista dos Santos, na representa-
ção nº 115-21.2012.6.26.0061, 
por captação ilícita de sufrágio 
(compra de votos).

Outra apelação da promotora 
datada de 17 de abril de 2013, 
interpôs recurso contra a sen-
tença do mesmo magistrado 
que inocentou Mauro Vicente 
Bersi, Adilson Júnior Pereira e 
Edneia de Souza na Ação Penal 

nº 1097-97.2012.6.26.0061, 
por infração ao artigo 299 do 
código eleitoral, combinado 
com artigo 29. “Art. 299 - Dar, 
oferecer, prometer, solicitar ou 
receber, para si ou para outrem, 
dinheiro, dádiva, ou qualquer 
outra vantagem, para obter ou 
dar voto e para conseguir ou 
prometer abstenção, ainda que 
a oferta não seja aceita”. ”Art. 
29 - Quem, de qualquer modo, 
concorre para o crime incide 
nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade”.

ENTREVISTA

Em entrevista ao G1 por 
telefone, Bersi e Mariano 
disseram que irão recorrer da 
decisão assim que a sentença 
for publicada. “Vamos entrar 
com recurso de efeito sus-
pensivo para continuarmos 
no cargo até o julgamento da 
ação e publicação de nova sen-
tença”, afi rmou o prefeito, que 
negou qualquer tipo de nego-
ciação para comprar votos dos 
eleitores.

“A história de compra de voto 
é coisa de quem não sabe per-

der. A pessoa perde e depois da 
eleição faz as denúncias. Em 
Jaboticabal, que é na comarca, 
eu ganhei o processo. A pro-
motoria recorreu, foi para São 
Paulo. Lá, tem 100 processos 
por dia para votar. Aí, votaram 
pela cassação”.

OPINIÃO JF

Não é do nosso conhecimento 
que os candidatos derrotados 
no pleito de 2012, Marcelo 
Ramos (PT) e Renato Vidal 
(PR), tenham sido os denun-
ciantes dessa suposta compra 
de votos, ou sequer contratado 
advogados para acompanhar o 
processo de cassação do atual 
prefeito e seu vice. 

As denúncias partiram de 
eleitores inconformados com 
a forma que Mauro e Berto 
agiram no período eleitoral. 
Portanto, culpar Marcelo ou 
Renato é no mínimo uma 
incoerência, ou uma maneira 
de quererem se justifi car 
perante a opinião pública dos 
seus crimes eleitorais supos-
tamente cometidos, por eles e 
sua equipe.

Mauro BerciMauro Berci Berto MarianoBerto Mariano

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 3000877-35.2013.8.26.0291 - 1920/2013O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do 

Foro Foro de Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ana Paula Camargo de Oliveria, 
Av.Marechal Hermes, 129, São Benedito, Taiacu-SP, Companheira, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Cícero 
Aguinaldo de Oliveira, alegando em síntese: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE LIMINAR do menor Washington Vinicius 
de Oliveira, nascido os 17 de janeiro de 2011e da menor HINGRID RENATA DE OLIVEIRA, nascida aos 05 de maio de 2008 em face de Ana Paula Camrgo 
de Oliveira . 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 e para 
que, no prazo de  20 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)
(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum 
localizado na Praca do Cafe, s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-SP. 

Jaboticabal, 04 de julho de 2014.
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A farra com dinheiro público: Vereadores 
terão quase R$ 1,3 milhão a mais em 2015!
O orçamento da Câmara 

Municipal de Jaboticabal 
neste ano de 2014 é de R$ 
6.878 milhões, ou seja, 6% 
do repasse da Prefeitura, con-
forme a Emenda Constitucio-
nal Municipal nº 34 de 21 de 
maio de 2012, aprovada por 
unanimidade pelos parlamen-
tares da época: Aloísio Tito 
Rosa (PMDB), Carmo Jorge 
Marques Reino (PV), Emer-
son Rodrigo Camargo (PSB), 
Gilberto de Faria (PSB), João 
Bassi (PPS), José Augusto 
Fagundes Gouvêa (PTB), 
Mauro Henrique Cenço 
(PPS), Murilo Gaspardo 
(PV), Nereu Rodolfo Krieger 
da Costa (PMDB) e Wilsinho 
Locutor (PV). 

Essa Emenda foi proposta 
pelo ex-vereador Murilo 
Gaspardo, para compensar o 
acordo fi rmado entre algumas 
entidades (OAB, ACIAJA, 
CDL, Sindicatos, Lojas 
Maçônicas e outras), que esta-
vam representando a popula-
ção que insistia em manter 10 
vereadores [uma campanha 
lançada pelo Jornal Fonte] - e 
não 15 como queriam repre-
sentantes políticos, o acordo 
então, foi fi rmado em 13 
cadeiras e a redução de 1% no 
orçamento anual do Palácio 
“Ângelo Berchielli”.

QUEBRA DE ACORDO

Os atuais vereadores: Dra. 
Andréa Delegada (PSDB), 
Junior De Vitto (PTC), Dr. 
Edu Fenerich (PPS), Carmo 
Jorge (PV), Jan Nicolau (PP), 
Prof. Amaral (PV), Maria Car-
lota (PT), Roberto Raymundo 
(PSC), Rubinho Gama (PTB), 
Serginho Ramos (PPS), Vitó-
rio De Simoni (PMDB) e 
Wilsinho Locutor (PV), que-
braram o acordo, e revogaram 
a Emenda 34, e aprovaram 
a Emenda Constitucional 
Municipal nº 38 de 17 de 
março de 2013, proposta pela 
Mesa Diretora, mas aprovada 
por unanimidade que retornou 
o orçamento do Palácio para 
7%. Caso fosse mantido os 6%, 
o orçamento em 2015, seria R$ 
7.701 milhões, mas com 7%, 
será de R$ 8.984 milhões em 
números redondos, R$ 1.283 
milhão. O que para muitos, 
essa quebra do acordo foi uma 
traição às entidades e a popu-
lação. Veja ao lado o teor das 
Emendas 34 e 38. Enviamos 
e-mail para todos os vereado-
res, sobre o assunto. Mas até 
a conclusão desta edição nin-
guém se manifestou. O Jornal 
Fonte se coloca a disposição 
para publicação de respostas 
em sua próxima edição.

Em 2 de julho de 2014, pela 
primeira vez, o Centro de 
Esterilização da APA (Asso-
ciação Protetora dos Animais 
de Jaboticabal),  localizado na 
UNESP, conseguiu esterili-
zar numa manhã 44 animais. 
Recorde absoluto! 

Foram 37 fêmeas e 8 
machos, ou seja, 30 cadelas, 7 
gatas, 6 cães e 1 gato. O Cen-

APA bate recorde!
tro contou, naquele dia, com a 
disposição e colaboração dos 
voluntários, excelentes cirur-
giões veterinários, que opera-
ram todos os animais que lá 
se encontravam, além de uma 
cadela com tumor de mama, 
todos com sucesso. 

Parabéns a todos que colabo-
raram. 

Aproveitamos para divulgar 

que só este ano já foram esteri-
lizados 1.099 animais. 

Apesar de todo esse esforço 
voltado exclusivamente para o 
controle da natalidade canina 
e felina em nossa cidade, 
deparamos com um grande 
número de animais em nossa 
cidade, os quais precisam ser 
castrados. 

Essa luta não pode nunca 

ser interrompida e esperamos 
que nossos voluntários estejam 
sempre dispostos para colabo-
rar com este projeto social e 
mais ainda que a população se 
conscientize da necessidade de 
castrar seus animais, e jamais 
os abandonem.

Colabore com a construção 
do novo centro de esterilização 
da APA – Doe qualquer valor 

– Banco Santander – Agên-
cia 0023 – Conta Corrente 
13002869-0 e Banco do Brasil 
– Agência 00269-0 – Conta 
Corrente 10654-2 – E, para 
maiores informações Acesse 
www.apajaboticabal.org.br – 
ícone atividades.

Parabéns ao mestre Jeff rey e 
sua grande equipe de voluntá-
rios. 
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EDITAL PARA CONHE-
CIMENTO DE TERCEI-
ROS, EXPEDIDO NOS AU-
TOS DE INTERDIÇãO DE 
Fabiano Torres de Luna, RE-
QUERIDO POR Arcenio Fer-
reira de Lima - PROCESSO 
Nº0003387-09.2012.8.26.0291. 
 426/2012

O(A) Dr(a). Alexandre 
Gonzaga Baptista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara do Foro de Jaboticabal, 
Comarca de 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 
01/08/2013, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de Fa-
biano Torres de Luna, CPF 
391.041.509-10, 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). Arcenio Ferreira Lima. 
O presente edital será publi-
cado por três vezes, com in-
tervalo de dez dias, e afi xado 
na forma da lei. Nada mais. 
Dado e passado na cidade de 
Jaboticabal em 10 de junho de 
2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESO Nº 0005791-96.2013.8.26.0291 - 638/2013
O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. 

Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro Foro de Jaboticabal, da Comar-
ca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Edgar Teixeira da Silva, AVENIDA LUCIANO 
DE BONA, 3350, ARPOADOR II - CEP 11750-000, Peruibe-SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial Em 
Divórcio por parte de Maria Juscelina Batista, alegando em síntese: . 
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 
e para que, no prazo de 15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, 
afi xado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na 
Praca do Cafe, s/nº, ., Aparecida - CEP 14870-230, Fone: (16) 3203-
3211, Jaboticabal-SP. 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Joseane Elias dos 
Santos, REQUERIDO POR Cleide Elias dos Santos - PROCESSO 
Nº0001970-84.2013.8.26.0291 - 236/2013

O(A) Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara do Foro de Jaboticabal, Comarca de de Jabotica-
bal 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 11/09/2013, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Joseane Elias dos Santos, CPF 347.825.208-32, 
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). Cleide Elias dos Santos. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afi xado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 
25 de junho de 2014.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Josiane de Souza 
Tomaz, REQUERIDO POR Antonio Alceu Bellodi - PROCESSO 
Nº0006201-57.2013.8.26.0291.

O(A) Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara do Foro de Jaboticabal, Comarca de de Jaboti-
cabal 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 11/09/2014, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Josiane de Souza Tomaz, CPF 348.599.048-50, 
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). Antonio Alceu Bellodi. O presente edital 
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afi xado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 
25 de junho de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO  - Prazo 20 (vinte) dias. 
Processo nº 0012834-21.2012.8.26.0291 - 1610/2012
O(A) Dr (a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) 

de Direito da 3ª Vara, do Foro Foro de Jaboticabal da Comarca de 
Jaboticabal do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a Everton Enivaldo Gomes da Silva, Rua Verea-
dor Daniel da Cruz, 272, Conjunto Habitacional Angelo G - CEP 
13453-586, Santa Barbara D’Oeste-SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Alimentos requerida por G.G.M.S., constando 
da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa em 
R$ 569,29, referente aos meses de setembro/2012 à novembro/2012. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, que 
fl uirá após o decurso do prazo do presente edital , 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, justifi que 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, afi xado no local de costume e publi-
cado pela imprensa na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal em 25 de junho de 2014.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ LUIS 
COTILLO, REQUERIDO POR MARIA RITA COTILLO 
PAZINI  PROCESSO Nº000702783.2013.8.26.0291.  785/2013

O(A) Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. 

Juiz(a) de Direito da 3ª Vara do Foro de Jaboticabal, Comarca de 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 27/05/2014 15:08:52, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ LUIS COTILLO, 
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). Maria Rita Cotillo Pazini. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afi xado 
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal 
em 26 de junho de 2014.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Maria Inez de 
Souza, REQUERIDO POR Maria do Carmo de Carvalho Rodri-
gues - PROCESSO Nº0002976-29.2013.8.26.0291. - 354/2013

O(A) Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª Vara do Foro de Jaboticabal, Comarca de de Jabotica-
bal do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimen-
to tiverem que, por sentença proferida em 31/03/2014, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de Maria Inez de Souza, CPF 217.205.328-77, 
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). Maria do Carmo de Carvalho Rodrigues. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez 
dias, e afi xado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade 
de Jaboticabal em 30 de junho de 2014.

EDITAL PARA CONHE-
CIMENTO DE TERCEI-
ROS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE INTERDIÇãO 
DE Valci Chagas, REQUE-
RIDO POR Maria Joana de 
Lima Chagas - PROCESSO 
Nº0001800-15.2013.8.26.0291. 
- 218/2013

O(A) Dr(a). Alexandre 
Gonzaga Baptista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara do Foro de Jaboticabal, 
Comarca de 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 
24/03/2014, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de Valci 
Chagas, CPF 186.406.348-
31, declarando-o(a) absolu-
tamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida 
civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). 
Valci Chagas. O presente 
edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez 
dias, e afi xado na forma da lei. 
Nada mais. Dado e passado na 
cidade de Jaboticabal em 27 de 
junho de 2014.
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A técnica da seleção brasi-
leira de karatê Simoni Yona-
mine Mota, enviou e-mail para 
a redação do Jornal Fonte se 
dizendo indignada com a falta 
de reconhecimento e apoio da 
Prefeitura de Jaboticabal. Leia 
abaixo a íntegra do correio ele-
trônico.

“Karatê Brasileiro é Cam-
peão Sul-Americano 2014 
em Sucre/Bolívia,parabéns 
aos Professores Paulo Mota e 
Simone Yonamine Mota!

Guerreiros, que mesmo 
sofrendo com o descaso, falta 
de reconhecimento e apoio  
da Prefeitura Municipal de 
Jaboticabal, continuam com 
a seriedade em seu trabalho 
trazendo glórias para a nossa 
cidade e ao nosso País. 03 (três) 
atletas de Jaboticabal sendo 02 
delas suas fi lhas conquistaram 
06 medalhas no Campeonato 
Sul-americano de Karatê ocor-
rido neste fi nal de semana na 
cidade de SUCRE/BOLÍVIA 

Estou indignada com o descaso da prefeitura, 
diz técnica da seleção brasileira de Karatê! 

e com este resultado alcançam 
o índice para a Bolsa Atleta 
Internacional do Governo 
Federal no valor de R$ 22 mil 
para cada atleta participante 
nas categorias individuais.

ATLETAS MEDALHISTAS

- Nicole Yonamine Mota (02 
OUROS / 01 PRATA)

- Monique Yonamine Mota 
(01 OURO / 01 BRONZE)

- Noelle Praxedes Felipe (01 
OURO)

Estes professores são profi s-
sionais focados na formação e 
educação de seus alunos, que 
se tornaram:  atletas, cida-
dãos e campeões no Tatami e 
principalmente na vida! Que 
ensinam seus alunos a viverem 
com regras, onde, o respeito é 
praticado, vivido e exercitado.

O projeto “karatê na forma-
ção do cidadão do futuro” atin-
giu 1.250 crianças em Jaboti-
cabal e foi extinto de uma hora 

para outra com a “promessa” de 
que passada a crise fi nanceira 
da Prefeitura o projeto seria 
reativado, mas até hoje nada.

Agora lhe pergunto:  Quais 
profi ssionais em Jaboticabal 
conseguiram até hoje colocar 
10 atletas na Seleção Brasileira 
OFICIAL e que possui 01 
Técnica integrando a mesma? 

Quais técnicos conseguiram 
04 Bolsas Atletas Interna-
cionais do Governo Federal? 
No valor total de R$ 88 mil 
– sendo R$ 22 mil para cada 
um, e mais 05 Bolsas Atletas 
Nacionais do Governo Fede-
ral, no valor total de R$ 55 mil 
– sendo R $11 mil para cada 
um. Totalizando R$143 mil  
em Bolsas Atletas para uma 
mesma modalidade?

Será que Jaboticabal ganha-
ria em termos de Formação e 
Educação com profi ssionais 
deste nível?  

Será que no fi nal a Prefeitura 
não economizaria visto que em 

pouco tempo teria vários atle-
tas se mantendo sozinhos com 
este benefício?

Quantos atletas poderiam 
conquistar esta bolsa com a 
volta do Projeto? Garanto que 
muitos!

Deixamos estas perguntas 
em aberto para uma breve 
refl exão da população sobre as 
ações que estão sendo realiza-
das em nossa cidade e no caso 
do esporte, se existe alguma 
modalidade que traz tantos  
resultados e benefícios..

Até hoje nos calamos, porque 
achávamos que os resultados 
por si só fariam com que os 
dirigentes de nosso município 
olhassem para este belíssimo 
trabalho... pois, “contra fatos 
não existem argumentos” os 
excelentes resultados com-
provam a competência destes 
profi ssionais. 

Mas como isso não aconte-
ceu, cabe a nós (professores, 
familiares, atletas e futuros 

atletas) deixar explícita nossa 
indignação e dividir com a 
população nossas glórias que 
muitos tentaram ofuscar.

PRÓXIMOS EVENTOS

Agosto: Campeonato Pan-
-americano Karatê – Lima/
Peu (03 atletas classifi cadas)

Outubro: Campeonato Bra-
sileiro Karatê - Brasília/DF 
(17 atletas classifi cados)

Novembro: Campeonato 
Mundial Karatê - Bremen /
Alemanha (03 atletas classifi -
cadas) 

Novembro: Jogos Abertos 
Interior (06 atletas contrata-
dos pelo Município Santos e 
03 por Piracicaba).  

Os atletas acima sequer foram 
convidados para uma seletiva 
para integrarem a equipe de 
Jaboticabal e por este motivo 
competiram pelos Municípios 
acima onde se sagraram Cam-
peões pela 1ª Divisão.”

A Avenida Guerino Abramo 
Pappa, situada entre as Aveni-
das Pintos e Carlos Berchieri, 
está causando transtorno e 
medo aos usuários daquela via 
especialmente à noite quando a 
escuridão é total já que aquele 
trecho de aproximadamente 
300 metros não tem sequer um 
poste de luz, mas é utilizado 
por trabalhadores, estudantes 
e empresários que residem nas 
proximidades.

O pedido de iluminação foi 
objeto da indicação nº 829/09, 
de autoria do ex-vereador José 
Augusto Fagundes Gouvêa 

Rua sem iluminação amedronta vizinhança!
(PTB), e 6 anos depois nada 
foi feito. A indicação de Gou-
vêa foi acompanhada de uma 
planta que mostra a necessi-
dade da instalação de 8 postes, 
que com toda rede de energia 
custaria na época em torno de 
R$ 18 mil.

OUTRO PEDIDO

O vereador Junior De Vitto 
(PTC), encaminhou ofício 
que contou com o apoio da 
maioria dos seus pares para a 
Prefeitura, além de um abaixo 
assinado dos moradores com 

cerca de 1.300 assinaturas, 
mas a iluminação até hoje 
não aconteceu, o processo que 
tramita na Prefeitura com o 
pedido de iluminação da via 
recebeu o nº 1.759/2013, e foi 
protocolado por Lino Apare-
cido Peçanha.

OUTRO LADO

O prefeito Raul Gírio 
(PSDB), garantiu em entre-
vista ao programa Fonte Livre 
que vai ao ar todos os sábados 
das 11 às 13 horas pela Rádio 
Gazeta FM 107,9, apresentado 

por João Teixeira com Alexan-
dre Rocha e Fábio Penariol, no 
sábado dia 28/06, que a ilumi-

nação será feita ainda este ano, 
e o custo da obra é de R$ 37 
mil.
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Em pleno ano eleitoral, o governo do Estado de São Paulo comandado por Geraldo Alckmin 
(PSDB) reajustou as tarifas de pedágios a partir de 1º de julho de 2014. Em todo o Estado o aumento 
vai de zero a 8,57% com percentual médio de 5,29%. Na região de Ribeirão Preto o reajuste médio 
foi de 5,44%, em Jaboticabal o preço pulou de R$ 10,40 para R$ 11, apesar de um famoso vereador 
ter alardeado aos quatro cantos que os veículos emplacados em nosso município seriam isentos do 
pagamento ou teriam uma redução para R$ 3. Esta é a primeira alta depois dos protestos de junho de 
2013. Veja a tabela de preços da nossa região em Reais.

Praça Rodovia P. anterior P. atual

Sales de Oliveira Anhanguera  (Km 350) 8,80 9,30

Ituverava Anhanguera (Km 405) 10,70 11,30

São Simão Anhanguera (Km 281) 5,80 6,10

Sta. R. P. Quatro Anhanguera (Km 253) 5,80 6,10

Araraquara Washington Luís (Km 282) 12,90 13,60

Agulha Washington Luís (Km 346) 8,60 9,10

Catiguá Washington Luís (Km 398) 12,20 12,90

Monte Alto Orlando C. Ometto (Km 19) 4,60 4,80

Itápolis Laurentino Mascari (Km 179) 5,60 6,00

Colina Brig. Faria Lima (Km 407) 7,00 7,30

Pirangi Comendador Pedro Monteleone (Km 184) 7,20 7,50

Jaboticabal Carlos Tonani (Km 110) 10,40 11,00

Batatais Candido Portinari (Km 344) 7,40 7,80

Restinga Candido Portinari (Km 374) 7,40 7,80

Dobrada Brig. Faria Lima (Km 307) 6,00 6,30

Taiúva Brig. Faria Lima (Km 357) 6,10 6,50

Sertãozinho Attílio Balbo (Km 327) 5,30 5,60

Pitangueiras Armando Salles de Oliveira (Km 361) 7,00 7,40

Guatapará Antônio Machado Sant’Anna (Km 46) 11,50 12,10
                                                   
Fonte: ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo)

CAPITAL

Uma viagem de ida e volta de Jaboticabal para São Paulo custará R$ 117,60, ou seja, dependendo 
do veículo, o gasto com pedágio será maior que com combustível (veja tabela abaixo). Aliás, esse é o 
caso de Jaboticabal para Ribeirão Preto que o valor total de ida e volta é de R$ 33,20, lembrando que 
são apenas 114 Km. Portanto, sempre que possível, vá e volte por Pradópolis, é claro que os cuidados 
devem ser redobrados por causa do excesso de caminhões. 

Rodovia Denominação e KM Localidade Valor em R$

SP-326 Rod Brig Faria Lima, km. 307 Dobrada R$ 6,30

SP-310 Rod Washington Luiz, km. 282 Araraquara R$ 13,60

SP-310 Rod Washington Luiz, km. 216 Itirapina R$4,40

SP-310 Rod Washington Luiz, km. 181 Rio Claro R$ 7,30

SP-348 Rod dos Bandeirantes, km. 159 Limeira R$ 5,30

SP-348 Rod dos Bandeirantes, km. 115 Sumaré R$ 6,80

SP-348 Rod dos Bandeirantes, km. 77 Itupeva R$ 7,60

SP-348 Rod dos Bandeirantes, km. 36 Caieiras R$ 7,70

Pedágios em SP têm 
reajuste de zero a 8,57%

Quando se tem um bebê em 
casa, é alegria pra todo lado, 
todos querem pegar no colo 
e abraçar. Depois de algum 
tempo a mesma emoção con-
tinua quando a criança começa 
a dar os primeiros passos, é 
nesta mesma etapa que os pais 
devem começar a se preocu-
par. Muitas crianças que hoje 
existem por ai, são mimadas 
demais, e estão acostumadas 
a terem tudo o que quer, deste 
modo quando forem enfrentar 
a vida, vão se dar mal. 

Quando pequeno, as crianças 
estão acostumadas a ganhar 
tudo dos pais, e por isso fazem 
as famosas “birras” e “manhas” 
para ganharem o que desejam, 
e na maioria das vezes o pai 
cede a “chantagem” e assim 
acaba mimando a criança. 
Segundo pesquisas as crianças 
mais mimadas são fi lhos de 
pais que trabalham fora, por 
isso se culpam por não dar 
muito atenção, e quando está 
junto não quer repreender ou 
impor limites. 

A maioria das desculpas que 
se ouvem por ai é que não se 
deve negar um pedido para 
a pessoa que mais se ama na 
vida (no caso, o pedido de um 
fi lho para uma mãe), só que 
isso pode acabar indo longe 
demais, além disso, a palavra 
“sim” não substitui nada, a 
criança deve ter consciência 
de que pra tudo, existe limite 
e que os mesmos devem ser 
respeitados.

Dizer não é complicado, 
principalmente quando se 
trata de um fi lho, mas é essa 
palavra tão dura a encarregada 
de mostrar que nem sempre 
podemos ter tudo o que quere-
mos. Um detalhe importante a 
ser discutido é o diálogo. 

A criança ao ouvir um não, 
merece ao menos uma breve 
explicação do porque está 

Todo limite 
precisa de 
um limite!

sendo impedida de realizar tal 
coisa, claro que tudo tem que 
ser tratado da melhor maneira 
possível e sem gritos e berros, 
o que ao invés de deixar a 
criança consciente vai deixa-la 
assustada.

 Ao falar de impor medi-
das a um fi lho, entramos em 
um assunto parecido, que é o 
limite que temos que dar para 
o próprio limite. 

Alguns pais por exemplo, 
acabam dizendo “não” demais 
para os fi lhos e isso faz com 
que a criança cresça sempre 
com medo e achando que 
não poderá fazer nada. Assim 
quando chegar a fase adoles-
cente, essa pessoa estará “presa” 
e nunca irá se abrir para opor-
tunidades. Lembre-se: “Pren-
der demais também pode ser 
prejudicial”. 

Alguns pais tem que deixar 
o fi lho ir pra frente, seguir sua 
vida e não defender em todos 
os momentos, todas as pessoas 
precisam aprender a se defen-
der sozinha, afi nal vai chegar 
uma hora em que cada um terá 
que tomar suas próprias deci-
sões e encarar os obstáculos da 
vida, que não são poucos.

Com isso, conclui-se então 
que o limite exato para que 
uma criança cresça sabendo 
respeitar seus limites e pronta 
para enfrentar a vida está 
baseada na fórmula da boa 
educação, como por exemplo: 
Saber a hora certa para falar e 
a hora certa para ouvir, saber 
seus direitos, se colocar no 
seu lugar, respeitar o próximo 
e nunca achar que pode tudo. 
São esses alguns dos elementos 
para uma boa educação. 

Os “nãos” ditos pelos pais e 
que quase sempre são reivin-
dicados pelos fi lhos nunca é 
para o mal, e sim para o bem. 
Mas lembrem-se sempre, todo 
limite tem um limite.

Marcos Pitta

COTA CONTEMPLADA
Carta de crédito contemplada R$ 250 Mil  Reais para Imóvel
Quero R$ 27 mil, e transfi ro o saldo devedor 16-99737-0260
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Acertados os últimos deta-
lhes para o início das festivi-
dades em torno dos 186 anos 
de Jaboticabal. A programação 
ofi cial inclui a Festa do Qui-
tute e Expofeira de Arte e 
Artesanato, a visita do Núncio 
Apostólico, Dom Giovanni 
D’Aniello, concerto dos 102 
anos da Corporação Musical 
Gomes e Puccini e o Culto de 
Ação de Graças em homena-
gem ao aniversário de Jaboti-
cabal.

O Prefeito, Raul Girio, con-
vida a população a participar 
dos eventos. “Jaboticabal chega 
aos 186 anos de fundação. 
Convido a população a pres-
tigiar os diversos eventos que 
marcam a data, em especial a 
Festa do Quitute, que começa 
em 15 de julho”. Veja abaixo a 
programação ofi cial:

06 DE JULHO

8h - 59ª Undo Kai
Local: Associação Nipo Bra-

sileira

04 A 27 DE JULHO

Parque de Diversões
Local: Centro Esportivo 

Antônio Mônaco

13 DE JULHO

8 h -29ª Corrida Athenas 
Paulista

Saída e chegada – Via de 
Acesso Major Hilário Tavares 

Prefeitura divulga programação ofi cial dos 
186 anos de Jaboticabal

Pinheiro

15 DE JULHO

19h - Abertura da 32ª Festa 
do Quitute e Expofeira de 
Arte e Artesanato

Corporação Musical Gomes 
e Puccini e Coro Cantares

Apresentações Musicais:
Palco 1 - 20h30 – Banda 

Caverna - 23h – FALA-
MANSA

Palco 2 - 20h30 – Silviolino - 
22h – Rafa Th or

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina - entrada gra-
tuita

16 DE JULHO - ANIVERSÁ-
RIO DO MUNICÍPIO

8h - Hasteamento das Ban-
deiras Nacional, Estadual, 
Municipal e do Vaticano. 
Presença de Dom Giovanni 
D’Aniello – Núncio Apostó-
lico no Brasil.

Participações: Corporação 
Musical Gomes Puccini , Coro 
Cantares e Tiro de Guerra 
02018 de Jaboticabal

Local : Praça Doutor Joa-
quim Batista

10h - Missa Solene pela 
cidade em comemoração aos 
85 anos da Diocese

Presidida por Dom Giovanni 
D’Aniello – Núncio Apostó-
lico no Brasil

Local: Sé Catedral de Nossa 
Senhora do Carmo

11h - 32ª Festa do Quitute 

e Expofeira de Arte e Artesa-
nato

Apresentações Musicais:
Palco 1 - 12h – João Paulo 

e Rangel - 14h- Débora e 
Ronaldo  e 

15h Centopéia - 20 h- Musi-
cal Classic Show - 22h – 
Grupo KeepSamba

Palco 2 - 11 h- Manú Vaz 
- 13h – Big Band Jabutica-
beira - 15h- Centopéia - 19 h 
– Grupo Quatro - 21h – Semi 
& Novos.

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina – entrada gra-
tuita

19h30 – Concelebração 
Eucarística em comemoração 
aos 85 anos da Diocese de 
Jaboticabal

Presidida por Dom Giovanni 
D’Aniello – Núncio Apostó-
lico no Brasil

Local - Ginásio Municipal 
de Esportes “Dr. Alberto Bot-
tino”

20h - Sessão Solene em 
homenagem ao Aniversário de 
Jaboticabal

Local: Câmara Municipal de 
Jaboticabal

17 DE JULHO

19h - 32ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e Artesa-
nato

Apresentações Musicais:
Palco 1 - 20h– Orquestra Sul 

América - 22h – Neto Braz 
canta Péricles

Palco 2 - 19h – Almanac - 
21h – Banda Kolt

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina – entrada gra-
tuita

18 DE JULHO

19h - 32ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e Artesa-
nato

Apresentações Musicais:
Palco 1 - 20h – Luana Costa 

e Banda - 23h – NU BATU-
QUE

Palco 2 - 19h – Martini 
Bianco - 21h – Max Greggio

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina – entrada gra-
tuita

19h30 – Culto de Ação de 
Graças em homenagem ao 
aniversário de Jaboticabal

Local – Cine Teatro Munici-
pal Manoel Marques de Mello

19 DE JULHO

19h - 32ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e Artesa-
nato

Apresentações Musicais:
Palco 1 - 20h – Jhonny e 

Henrique - 23h – ULISSES E 
MOISÉS

Palco 2 - 19h – Os Desajus-
tados – 21h – Seresteiros do 
Sonho

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina – entrada gra-
tuita

20 DE JULHO

11h - 32ª Festa do Quitute 
e Expofeira de Arte e Artesa-
nato

Apresentações Musicais:
Palco 1 - 11h- Pai e Filho - 

12h – J. Carlos e Banda Forró 
da Hora - 13h- Clayton e 
Adão - 14h- Pedro Lima e 
Mariano - 15h – Juliano e 
Gabriel e Banda - 16h30 – 
Bateria Show

Palco 2 - 11h – Lee Ane 
- 12h30 - A4Band - 14h – 
Parallelo - 15h30 – Askan 
Raggae

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina – entrada gra-
tuita

22 A 24 DE JULHO

9º - Fórum Municipal de 
Educação

23 A 25 DE JULHO

21ª Festagri - Festa do Agri-
cultor

Local: Associação Nipo Bra-
sileira

26 de Julho
9h - Missa em homenagem 

ao Agricultor
Local: Igreja de Nossa 

Senhora Aparecida

26 E 27 DE JULHO

Festa Aviatória
Horário: 10h às 16h
Local: Aeroporto de Jaboti-

cabal

11 A 29 DE AGOSTO

4º Jogos Escolares do Muni-
cípio de Jaboticabal dia 11 – 
19horas - Abertura

Ginásio Municipal de Espor-
tes “Dr. Alberto Bottino”

28 DE AGOSTO

20h - Concerto dos 102 
Anos da Corporação Musical 
Gomes e Puccini

Local: Escola de Arte Fran-
cisco Berlingieri Marino

27 DE AGOSTO

8h – 5º Fórum da Rede Social 
de Proteção dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

Sociedade Filarmônica Pie-
tro Mascagni

05 A 07 DE SETEMBRO

31ª Exposição Nacional de 
Orquídeas de Jaboticabal

Local: Estação de Eventos 
Cora Coralina - entrada gra-
tuita

07 DE SETEMBRO

8 h - Desfi le em Comemo-
ração ao dia da Independência 
do Brasil

Local – Rua Rui Barbosa
19h - Concentração Profé-

tica

20 DE SETEMBRO

22h30 - Baile de Aniversário 
do Clube Velha Guarda - 42 
Anos

Local: Clube da Velha 
Guarda
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[02/07/2014]
A demanda por água é cres-

cente no planeta, ao mesmo 
tempo em que a oferta desse 
bem sofre com problemas 
como distúrbios climáticos, 
poluição e desperdício. Diante 
desse quadro preocupante, as 
universidades precisam colabo-
rar na busca de soluções, prin-
cipalmente por meio de pesqui-
sas e prestação de serviços para 
a sociedade.

Em seu número de julho, 
o Jornal UNESP apresenta 
as propostas e iniciativas de 
especialistas de vários campus 
envolvidos com esse tema, que 
recentemente foi abordado 
em dois eventos promovidos 

Importância da água é o assunto 
de capa do Jornal UNESP
Caderno Fórum debate desafi os como tornar a educação à distância mais acessível

pela UNESP: o 
workshop Água 
e o workshop 
Mar. Os encon-
tros coloca-

ram em contato os grupos de 
pesquisa voltados para esse 
assunto, a fi m de organizar 
linhas de pesquisa que atendam 
às necessidades do país.

A UNESP vem se consoli-
dando numa posição de cres-
cente prestígio no panorama 
universitário internacional. O 
jornal publica os resultados 
divulgados em maio pelo site 
QS University Rankings, que 
avaliou as instituições de ensino 
superior da América Latina. 
Nesse ranking, a UNESP pas-
sou a ocupar a nona posição 
entre as melhores universidades 
da região. Esse foi o segundo 
avanço seguido: nas edições 
anteriores do ranking, ela já 

havia passado do 17º para o 11º 
lugar no contexto latino-ame-
ricano. Outro assunto relevante 
é a educação. O caderno Fórum 
reúne as refl exões de integran-
tes do Núcleo de Educação a 
Distância da UNESP (NEaD), 
que ajudou a tornar a Univer-
sidade uma referência nacional 
nesse campo de ensino. Os 
autores debatem temas como a 
necessidade de garantir que os 
usuários, em especial aqueles 
com algum tipo de defi ciência, 
tenham o máximo de acessibi-
lidade nos ambientes virtuais 
de aprendizagem.

Ainda no campo educacio-
nal, o jornal traz o método de 
alfabetização desenvolvido pela 
professora Onaide Schwartz 
Mendonça, do Campus de Pre-
sidente Prudente. O município 
sofria com altas taxas de crian-
ças analfabetas que chegavam 
à sexta série da rede pública. 

Aplicado a partir de 2011 nas 
duas primeiras séries da cidade, 
o método obteve resultados 
como um porcentual de mais de 
85% de alunos alfabetizados no 
fi nal da segunda série, em 2012.

A edição também divulga um 
processo de adubação biológica 
desenvolvido no Campus de 
Jaboticabal pelo professor Mar-
cos Omir Marques. A solução 
se coloca como alternativa aos 
fertilizantes químicos, à base 
de nitrogênio, com a vanta-
gem de ser menos agressiva ao 
ambiente. O produto envolve 
um meio de cultura – destinado 
a estimular o crescimento de 
mircrorganismos – que foi mis-
turado a esterco bovino e doses 
de fertilizantes. Aplicado em 
plantios de cana-de-açúcar, o 
adubo promoveu um aumento 
de 20% a 25% da produção de 
tonelada de cana por hectare, 

além proporcionar uma receita 
líquida 35% maior que a do sis-
tema químico.

Na área das relações da Uni-
versidade com a sociedade, um 
dos destaques é a parceria rea-
lizada entre o Comitê de Artes 
e Cultura, ligado à Pró-reitoria 
de Extensão Universitária 
(Proex), e a Associação Pro-
fi ssional de Artistas Plásticos 
(Apap) de São Paulo. Graças ao 
acordo, desde abril, seis artis-
tas já fi zeram exposições no 
Espaço Cultural da UNESP, 
no Hall da Reitoria, na capital 
paulista. A parceria também 
prevê a possibilidade dessas 
mostras percorrerem as demais 
unidades da UNESP, além de 
outras localidades.

Acesse a edição em 
www.unesp.br/jornal

Assessoria de Comunicação e 
Imprensa
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Maurício China

Na cidade de Jaboticabal 
existem duas áreas Zonas de 
Preservação “Bosque Munici-
pal Francisco Buck” e a “Chá-
cara do Locke”. Estas ZPs, 
segundo Baltasar Fernandes 
Garcia Filho (Professor da 
Faculdade de Educação “São 
Luís” e Mestrando em Susten-
tabilidade na Gestão Ambien-
tal pela UFScar) considera 
apropriado as suas inclusões no 
Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação – SNUC (Lei 
nº 9.985/2000).

O “Bosque Francisco Buck” 
com próximo de 7 hectares é 
coberto por mata nativa sendo 

Alternativas nas preservações do bosque 
municipal e da chácara do Locke

um fragmento fl orestal de 
Mata Atlântica, que deve ser 
protegido integralmente como 
Categoria de Reserva Bioló-
gica. 

A extensão do “Bosque” não é 
favorável ao uso público direto, 
visto que sua capacidade de 
suportar visitantes é mínima. 
Alguns valores fazem com que 
seja protegido integralmente, 
como estar em área posse e 
domínio público municipal, 
com grande valor ecológico 
associado à biodiversidade de 
espécies, bem como à conser-
vação da água, do solo e do ar.

Esta Unidade de Proteção 
Integral “Bosque” tem como 
objetivo básico preservar a 
natureza, admitindo apenas o 

uso indireto dos seus recursos 
naturais, com visitação pública 
somente com autorização 
prévia do órgão responsável, 
com objetivo educacional e de 
pesquisa científi ca, de acordo 
com regulamento específi co. 
Além de abrigar uma Esta-
ção Geoclimatológica, conta 
com o apoio das instalações da 
Polícia Militar Ambiental, do 
Centro de Educação Ambien-
tal, do Centro de Recreação 
“Edson Martini” e da Praça 
“Ernesto Poli”.

A “Chácara do Locke” tem 
próximo de 6 hectares, loca-
liza-se em bairro de grande 
densidade populacional, está 
próximo a área central da 
cidade e deve ser protegida 

como Categoria de Área de 
Relevante Interesse Ecológico 
– ARIE. 

Em geral as ARIEs são de 
pequena extensão, com pouca 
ocupação no seu interior, e 
constituídas por terras públi-
cas ou privadas, podendo ser 
estabelecidas normas e restri-
ções para a utilização.

A “Chácara do Locke” é pro-
priedade privada, cuja caracte-
rística contribui para regular 
as altas temperaturas no verão, 
produzindo muita sombra, 
além de ser reconhecida pelos 
moradores como patrimônio 
histórico natural e cultural. 

A “Chácara” possui no seu 
interior algumas edifi cações 
construídas pelos seus mora-

dores e um estrato arbóreo que 
abriga exemplares da fauna 
regional. Como ARIE poderia 
ser um parque, tendo o obje-
tivo de manter os ecossistemas 
naturais e de regular o seu uso 
admissível, de modo a compa-
tibilizá-lo com os objetivos da 
conservação.

Só faltam nossas autorida-
des se mexerem para viabili-
zar estas alternativas. Então 
senhores Prefeito, Vereadores 
e Promotores, vamos ajudar 
à população neste aconteci-
mento coletivo (ambiental e 
cultural) em favor de Jaboti-
cabal? 

Já chegamos nas 3.000 assi-
naturas de apoio à preserva-
ção!

Maurício China

A Lei Municipal nº 
3.441/2005 limita e até proíbe 
o uso de animais em circo, deve 
ser aplicada para eventos do 
tipo Desfi le em Espaço Público 
ou Privado em Jaboticabal. 
Isto evitaria que “o que seria só 
alegria torna-se tragédia”, triste 
para pessoas e organizações que 
amam os animais e a Natureza.

No domingo, aconteceu o 
desfi le em Comemoração ao 
Rodeio Show na Rua Rui 
Barbosa. Como comentado 
“Domingão de sol... Pessoas boni-
tas, cavalos, éguas, bois... Pais com 
seus fi lhos para comtemplar desfi le 

Égua morre durante desfi le rodeio 
show em Jaboticabal

com animais bem tratados, para 
criadores mostrarem suas cria-
ções... Para depois saborear um 
apetitoso churrasco... Mas uma 
Égua enfartou em pleno desfi le e 
morreu... Momento triste, real, 
sinal para não abusarmos dos 
animais... Um domingo maravi-
lhoso que acabou em tragédia que 
chocou a todos!”.

A beleza de um desfi le sacri-
fi cando inocentes! Qual a dife-
rença do trato em animal de 
circo e em animal de desfi le? 
Até quando isso será permi-
tido? Culpado ou culpados? 
Grupo ambiental fez denún-
cia na Polícia Ambiental e na 
Promotoria de Justiça para que 
sejam averiguados os fatos do 

domingo.
Creio que no domingo havia 

boas intenções. Mas havia trio 
elétrico com som altíssimo, 
carros gaiolas com acelerações 
altíssimas, foguetório altís-
simo. Tudo ótimo para plateias 
e montadores. Tudo péssimo 
e estressante para os animais. 
Imaginem como foi o geral 
descontrole para que um dos 
animais chegasse a morrer, 
dizem, enfartado.

Neste evento desfi le havia 
veterinário responsável? Sem-
pre vejo ambulância e médicos 
para problemas com humanos. 
Para os animais que deveriam 
ser a atração do evento... bau-
bau... E os animais para alguns? 

“Saleiro” neles, assim pula mais, 
fi ca melhor o espetáculo... Chi-
cote, espora roseta, etc., etc...

Têm desfi le que mais parece 
campanha política. Vale tudo, 
Sodoma e Gomorra. Como 
postado no Facebook, “Até 
quando o ser humano vai usar o 
animal a seu bel-prazer? Nojo! 
Odeio espetáculos de horror com 
sofrimento animal para satisfação 
pessoal!”. Perguntaram ao escri-
tor Saramago: “Como podem 
homens sem Deus serem bons?”. 
Ele respondeu: ”Como podem 
homens com Deus serem maus?”.

Outras pessoas já preferem 
dizer “Apenas estava muito triste 
e ainda estou!”, “Isso acontece 
todos os dias!”, “Não devemos jul-

gar, aconteceu, ninguém pode adi-
vinhar o que virá!”, “Enfi m, des-
cansou a pobrezinha!”. Só faltam 
dizerem que o cavalo morreu só 
por vontade de Deus.

Como mensagem: “Abrace a 
causa animal, os animais não 
podem se defender, mas você pode 
fazer isso por eles!”. Denuncie 
no DISQUE-DENÚNCIA, 
telefone 0800-113560. Outros 
telefones que recebem denún-
cias de crime ambiental são 
a Polícia Militar Ambien-
tal (telefone 3202-2122), a 
CETESB (telefone 3203-
9400) e a Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente – SMA-
AMA (telefone 3209-2450).
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Refl exão - Não há progresso sem felicidade
Fernando Stigliano - sobre o texto de Domenico de Masi – Professor e Sociólogo italiano 

O mundo não é FELIZ por-
que oscila entre desorientação 
e medo, afastando-se cada vez 
mais da miragem das revolu-
ções burguesas e proletárias 
que explodiram em nome 
de IGUALDADE, EQUI-
DADE, LIBERDADE, 
SOLIDARIEDADE. 

Atualmente vivemos oitenta 
anos  -- nove a mais que Con-
fúcio, dez a mais que Sócra-
tes  -  e  percebemos que em 
poucas décadas a HUMANI-
DADE conseguiu prolongar a 
duração da vida média, decu-
plicar  a população mundial, 
abolir a escravidão (apesar de 
ela existir em alguns locais 
do nosso Planeta), construir 
obras surpreendentes, fazer 
descobertas científi cas ini-
magináveis, escrever obras-
-primas literárias e músicas 
suaves, inventar próteses úteis 
e confortáveis, explorar célu-
las e Planetas com a mesma 
precisão. Mas também per-
guntamos a nós mesmos por 
que ampliamos até este ponto 
a distância entre POBRES E 
RICOS, abandonamos ao seu 

destino tantos perseguidos, 
exploramos tantas crianças, 
torturamos tantos prisionei-
ros, marginalizamos tantas 
mulheres, discriminamos 
tantas minorias, entregamos 
o poder a tantos incapazes, 
confi amos o nosso destino  a 
tantos criminosos, ferimos 
tão profundamente o meio 
ambiente, nos entregamos a 
tantas guerras sanguinárias, 
alienamos e manipulamos 
tantos seres com Espíritos 
menos evoluídos.

Sempre encontramos uma 
saída culpando ora o Capi-
talismo, ora o Comunismo, 
os Estados Nacionais, a Ide-
ologia Leiga ou o Fanatismo 
Religioso, a Secularização, 
o Consumismo, o  Materia-
lismo, os Grilhões da Tradição 
ou o Estímulo da novidade, a 
Competição pelo sucesso ou a 
Desistência em nome de uma 
Vida tranquila.

Talvez nunca se tenha falado 
tanto em CRISE como a 
partir do momento em que 
começaram a difundirem-se 
as novas tecnologias que assu-

mem o esforço físico do ser 
humano, fortalecem a nossa 
capacidade de memória, de 
cálculo e até de inteligência, 
ajudam a nossa saúde física, 
ampliam nossos conheci-
mentos, descortinam novos 
horizontes para a Biogenética, 
para a Agricultura, os Trans-
portes e permitem --  já aqui 
e agora – transformar o tempo 
do trabalho servil em tempo 
livre para o NOSSO CRES-
CIMENTO  e da COLETI-
VIDADE.

Diante desse paradoxo, dessa 
contradição,  vemo-nos for-
çados a reconhecer que o que 
está em CRISE não é a REA-
LIDADE, mas, sim, a nossa 
maneira de interpretá-la, os 
nossos MODELOS: uma 
vez que as categorias mentais 
oriundas da época industrial 
já não são capazes de explicar 
o PRESENTE, acabamos 
sendo induzidos a desconfi ar 
do FUTURO.

Difi culdades parecidas tam-
bém aconteceram na pas-
sagem da Sociedade Rural 
para a Industrial --  isto é, a 

Fábrica  --  tinha uma intrín-
seca lentidão de difusão. 

Por isso, dois Séculos depois 
desse salto, ainda existem 
amplas zonas do Planeta 
até hoje não alcançadas por 
Assentamentos Industriais  
ou até pelos seus produtos. 

Por mais rápidos que tenham 
sido os processos de industria-
lização, por mais traumáticos 
que tenham sido os efeitos 
das “Catedrais do Deserto”, 
tratou-se mesmo assim de 
transformações que levaram 
anos e que, em muitos casos, 
foram  antecedidas e acompa-
nhadas por intervenções nor-
mativas que  visavam atenuar 
o seu impacto.

Quase sempre, além do mais, 
estes processos de Indus-
trialização comportavam um 
aumento de renda, do poder 
de compra, do bem-estar 
material que de alguma forma 
compensava o desconforto da 
modernização. 

No advento Pós-Industrial, 
por sua vez, um dos elementos 
principais é representado pela 
difusão das informações atra-

vés dos Meios de Comunica-
ção e da rede: um fenômeno, 
portanto, caracterizado por 
uma propagação e uma pene-
tração extremamente rápidas, 
que trazem diretamente à 
baila os Modos de Pensar, os 
Esquemas Mentais, as Tradi-
ções, a Cultura de milhões de 
pessoas.

A transição da Sociedade 
Industrial à Pós-Industrial 
convivem de forma turbulenta 
sejam pelos resquícios rurais, 
sejam as presenças Industriais, 
sejam as inovações pós-indus-
triais. 

A Transição de uma para 
outra fase, com efeito,  não 
signifi ca substituição radi-
cal da primeira por parte da 
segunda: só signifi ca que um 
elemento se torna central no 
lugar do outro, que perde a 
sua hegemonia, mas não sua 
presença e infl uência.  

Daí a nossa sensação de 
CRISE que reduz o desejo 
e a capacidade de planejar 
o FUTURO, projetando a 
sua sombra negativa também 
sobre as gerações futuras.

Reforma Política e Plebiscito Popular
*Murilo Gaspardo

Em 2013, comemoramos 25 
anos de aprovação da Cons-
tituição Federal de 1988. O 
ano também foi marcado por 
muitas manifestações popu-
lares que demonstraram uma 
grande insatisfação com o 
sistema político brasileiro. A 
democracia se consolida no 
Brasil, mas há uma percep-
ção de que precisa passar por 
reformas profundas. Por esta 
razão, há muito tempo são dis-
cutidos, no Congresso Nacio-
nal e na sociedade, diferentes 
projetos de reforma política, 
havendo um consenso de que 

esta seria a base de todas as 
outras reformas. Há muitos 
problemas a serem enfrenta-
dos, como: a infl uência deci-
siva do dinheiro na política, 
desequilibrando o jogo demo-
crático em favor dos mais 
ricos; falta de autenticidade 
dos programas partidários; 
distância entre representantes 
e eleitores; corrupção etc. 

Apesar da gravidade des-
ses problemas e do consenso 
sobre a necessidade de se 
fazer uma reforma política, 
os projetos não avançam, e a 
explicação para isto parece ser 
bastante clara: os deputados e 
senadores não têm interesse 
mudar um sistema que bene-

fi cia sua perpetuação no poder 
e difi culta o controle popular 
sobre eles. 

Diante disso, diversos movi-
mentos da sociedade civil 
estão defendendo a proposta 
segundo a qual é necessária 
a realização de uma “Consti-
tuinte Exclusiva e Soberana 
do Sistema Político”. Ou seja: 
é necessário eleger represen-
tantes com a função exclusiva 
de realizar uma reforma do 
sistema político brasileiro, os 
quais, inclusive, devem fi car 
impedidos, por pelo menos 
oito anos, de disputar eleições 
para quaisquer cargos públi-
cos, a fi m de que não façam 
uma reforma pensando nos 

próprios interesses.
Para pressionar o sistema 

político a realizar esta Cons-
tituinte é que se está organi-
zando o Plebiscito Popular, 
o qual não tem valor jurí-
dico, mas é um instrumento 
muito rico para promover o 
debate e expressar a vontade 
de milhões de brasileiros. Há 
comitês em todo o Brasil rea-
lizando encontros, debates e 
manifestações em preparação 
para o plebiscito que acon-
tecerá entre os dias 1º e 7 de 
setembro. 

Em Jaboticabal, também há 
um grupo de pessoas engaja-
das neste projeto. No dia 14 
de agosto realizaremos um 

debate, no dia 30 de agosto 
uma manifestação pública e 
na Semana da Pátria teremos 
diversos pontos de votação 
na cidade. Para participar da 
organização do plebiscito 
popular em Jaboticabal, entre 
em nosso grupo no Facebook 
(Plebiscito Constituinte – 
Jaboticabal). Maiores infor-
mações sobre o projeto podem 
ser encontradas em: http://
www.plebiscitoconstituinte.
org.br.

*Murilo Gaspardo – É 
Advogado, Professor Univer-
sitário, Membro do Comitê 
do Plebiscito Constituinte 
e foi vereador pelo PV por 2 
mandatos de Jaboticabal.  
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A Secretaria da Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo está oferecendo uma 
recompensa de R$ 10 mil, 
para quem fornecer informa-
ções que possa levar a prisão 
do ex-médico Roger Abdel-
massih, condenado a 278 anos 
de prisão por ter estuprado 
suas pacientes. O valor da 
recompensa não é muito pela 
periculosidade desse maníaco 
lunático, mas o que está em 
jogo são os princípios morais 
de homens e mulheres de bem 
deste país que correm o risco 
de passar pela agrura de um 
estupro na família por esse 
desajustado enquanto ele esti-
ver solto, a exemplo de deze-
nas de mulheres que tiveram 
suas vidas destruídas por esse 
mentecapto tarado. Portanto, 
é sumamente importante que 
todos os brasileiros colaborem 
com as autoridades para botá-
-lo na cadeia o mais rápido 
possível antes que ele cometa 
novos crimes. 

DENÚNCIAS

Os interessados em denun-

Quem denunciar o paradeiro do estuprador Roger 
Abdelmassih ganhará R$ 10 mil de recompensa!

ciarem devem entrar no site 
http://webdenuncia.org.br/ e 
fazer o procedimento normal 
no serviço online e tem asse-
gurado o seu anonimato. 

Ao fi nal do processo, o 
denunciante recebe um 
número de protocolo e uma 
senha para que ele possa acom-
panhar anonimamente o uso 
da sua informação assim como 
é feito em todos os casos da 
ferramenta online. As denún-
cias podem ser encaminhadas 
também para o E-mail (cor-
reio eletrônico) vitimas-unidas 
@hotmail.com - que serão 
direcionadas para as autorida-
des, sempre mantendo o sigilo 
absoluto. 

A PRISÃO 

Roger Abdelmassih fi cou 
preso de agosto a dezembro 
de 2009, quando foi solto por 
força de um habeas corpus 
concedido pelo ex-presidente 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) Ministro Gilmar 
Mendes. 

Abdelmassih está foragido 
desde 06 de Janeiro de 2011, 

após a juíza Cristina Escher 
da 16ª Vara Criminal de São 
Paulo, mandar prendê-lo por 
solicitação do MPE (Ministé-
rio Público Estadual), que foi 
avisado pela Polícia Federal de 
que Abdelmassih tentou reno-
var o seu passaporte, embora 
esteja condenado a 278 anos 
de prisão. 

O CASAMENTO

Após sair da prisão de Tre-
membé em dezembro de 2009, 
Roger Abdelmassih se casou 
em 12 de fevereiro de 2010 
com a jaboticabalense Larissa 
Maria Sacco que passou a 
assinar Larissa Maria Sacco 
Abdelmassih, ela com 33 anos 
e ele com 67 anos na época, 
conforme certidão de casa-
mento matrícula 112375 01 55 
2010 2 00086 263 0006171 20.

DESCONFIANÇA

Segundo o programa 
“Domingo Espetacular” da TV 
Record, que foi ao ar na noite 
de 15 de junho de 2014, Roger 
Abdelmassih fi cou escondido 

em Jaboticabal por cerca de 1 
ano numa casa que teria sido 
alugada por sua cunhada, e por 
esses laços familiares, especial-
mente em Jaboticabal e Bebe-
douro, autoridades e membros 
da Associação Vitimas Abdel-
massih desconfi am que ele 
permaneça na região.

CERCO FECHADO

Essas autoridades e membros 

da associação garantem que o 
cerco está fechado, todos os 
aeroportos, rodoviárias, estra-
das, inclusive, vicinais, portos, 
familiares e amigos desse desa-
justado estão sendo vigiados 
24 horas por dia, pelas polí-
cias Federal, Civil e Militar, 
incluindo as polícias rodovi-
árias e a Organização Inter-
nacional de Polícia Criminal, 
mundialmente conhecida pela 
sua sigla Interpol. 

Desfi le de Cavaleiros
Domingo, 22/07, às 10 horas, 

Jaboticabal recebeu o 4º Des-
fi le de Cavaleiros. 

O evento organizado pelo 
Vereador e Presidente da 
Câmara Municipal Wilsinho 
Locutor ocorreu na Rua Rui 
Barbosa, percorrendo desde 
o Ginásio de Esportes até a 
Praça 9 de Julho.

O objetivo do desfi le é res-
gatar a cultura sertaneja e as 
raízes do povo do interior, 
além de proporcionar entrete-
nimento para as famílias jabo-
ticabalenses.

O desfi le contou com a parti-
cipação dos atiradores do Tiro 
de Guerra de Jaboticabal, ban-
das, vários carros alegóricos e 
comitivas de cavaleiros.
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ANIVERSARIANTES 

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

Taú completará dia 29/07 e     
Milton dia 23/07, mais um ano 
de vida. Parabéns e felicidades.

Igor Stigliano completou mais um 
ano de vida em 03/07. Papai, 

mamãe, a irmã Rafaella e os avós 
Fernando e Cecília parabenizam por 

1 aninho de vida”.

O prefeito de Jaboticabal Raul Girio,
completou mais um ano de vida 

no dia 02 de Julho.

Parabéns, Saúde, Prosperidade 
e muita Paz.

Lorenzo, completou um aninho 
dia 04/07. Parabéns, Saúde, 

prosperidade, Sorte e Paz.

Rafaella Stigliano completará 
mais um ano de vida dia 06/08.  
Um grande abraço do papai, da 

mamãe, do irmãozinho Igor e dos 
avós Fernando e Cecília”.

SEM MEDO DO CÂNCER!
Na noite de 27/06, o médico onco-

logista Sérgio Nechar (foto), minis-
trou uma palestra no Cine Teatro 
Municipal de Jaboticabal, e deixou 
claro os perigos e como essa terrível 
doença se manifesta. “Mas ela tem 
cura, desde que haja as devidas pre-
cauções”, disse Dr. Nechar. Nechar 
é um verdadeiro combatente dessa 
doença, e todas as quintas feiras 
atende seus pacientes, no Hospital e 
Maternidade Santa Isabel.


