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Prefeitura gastou R$ 426 mil, 
com a Festa do Quitute!

As comemorações do 186º 
aniversário de Jaboticabal 
(16/07), que também coinci-
dem com a famosa Festa do 
Quitute e Expofeira de Arte 
e Artesanato, e, que neste 
ano aconteceram de 15 a 20 
de julho, teve um custo total 
de R$ 578.292 mil. Porém, 
arrecadou R$ 152.380 mil 
com o bar, parque de diversão 
e aluguel de espaços, ou seja, 
o gasto total da administra-
ção pública representa R$ 
426.249,20 mil. Assim discri-
minados, conforme prestação 
de contas fornecida ao Jornal 
Fonte pela Comissão Organi-
zadora presidida por Sérgio de 
Souza Nakagi com base na Lei 
da Transparência Pública.

ARTISTAS

Grupo Falamansa - R$ 62 mil.
Grupo Ulisses e Moisés e 
Banda – R$ 7,9 mil.
Grupo Nu Batuque Rock Soul 
– R$ 10 mil.
Bandas da cidade de Jabotica-
bal – R$ 32.630 mil.
TOTAL......R$ 112.530 Mil.

INFRAESTRUTURA E ORGA-
NIZAÇÃO – EMPRESAS 
CONTRATADAS ATRAVÉS DE 
LICITAÇÃO (PREGÃO PRE-
SENCIAL)

Locação e montagem de equi-
pamentos de som e luz – R$ 
65,9 mil.
Empresa de Segurança e 
Vídeo-monitoramento – R$ 
71.899,20.
Instalação e ma nutenção de 
tubulação de gás – R$ 12 mil.
Aquisição de 80 cilindros de 
Gás GLP (P-45) – R$ 9,5 mil.
Montagem de tenda, pisos, 
palcos, estruturas metálicas e 

stands – R$ 240 mil.
Banheiros químicos – R$ 13 
mil.
Gerador de 250 Kva, trifásico 
127/220V – cabo e operador 
R$ 6 mil.
Montagem de eventos – R$ 28 
mil.
Iluminação Decorativa – R$ 
19,8 mil.
TOTAL...........R$ 466.099,20

ARRECADAÇÃO

Bar – R$ 80 mil.
Parque de diversão – R$ 55 mil.
Microempreendedores – 41 
espaços R$ 180 cada – Total 
R$ 7.380 mil.
Mais um espaço de 25 metros 
quadrados – R$ 300.
Artesãos – 22 stands 6 metros 
- R$ 250 - R$ 5,5 mil.
Artesãos – 14 stands 9 metros 
– R$ 300 – R$ 4,2 mil.
TOTAL........R$   152.380 mil. 

ESPAÇOS CEDIDOS PARA 
ENTIDADES

AAPROCOM – 15 metros 
quadrados
Centro Espírita Caridade e Fé 
– 13 metros quadrados
Centro Espirita Universal – 
15 metros quadrados
Clinica Viver “Clara Moreira” 
– 14 metros quadrados
Conferência Vicentina São 
Judas Tadeu – 13 metros qua-
drados
Fraternidade Feminina “Cru-
zeiro do Sul” – 18 metros qua-
drados
Lions Clube – 26 metros qua-
drados
Recanto Menina – 25 metros 
quadrados
Rotary Club – 25 metros qua-
drados
UNENLAR – 8 metros qua-

drados
ABC DOWN – 6 metros 
quadrados
APÁS – 5  metros quadrados
Associação Comandante 
Glauco Souza – 5 metros qua-
drados
Casa da Amizade – 7 metros 
quadrados
Paróquia Nossa Senhora do 
Carmo – 7 metros quadrados
CEREA – 6 metros quadrados
CEVER – 7 metros quadrados
Loja Maçônica Major Hilário 
T. Pinheiro – 8 metros quadra-
dos
Fundação Nossa Senhora do 
Carmo – 6 metros quadrados
SECIV – 8 metros quadrados
Amor Exigente – 5 metros 
quadrados
Asilo São Vicente de Paulo – 9 
metros quadrados
Fundo Social de Solidariedade 
– 6 metros quadrados
Seicho-No-Ie Pomba Branca 
– 2,50 metros quadrados
SETE – 2,50 metros quadrados
APAE – 5 metros quadrados
ASIADE  - 5 metros quadrados

ONG. Amor Solidário – 5 
metros quadrados
Associação Nipo Brasileira – 
550 metros quadrados
AVCC  - 5 metros quadrados
Casa do Menor Aprendiz 
Joana de Ângelis  - Prédio 
próprio
Centro Espirita A caminho da 
Luz – 7 metros quadrados
SEICHO-NO-IE do Brasil – 
5 metros quadrados

VERBA PÚBLICA

A comissão organizadora não 
nos informou a prestação de 
contas das entidades fi lantró-
picas conforme havíamos soli-
citado, sob a alegação que elas 
não recebem repasse de verba 
pública. Diretamente sim, mas 

indiretamente recebem, afi nal 
de contas toda infraestrutura 
para instalar essas entidades, 
e, até o gás que elas consomem 
na preparação dos quitutes que 
são vendidos a preços pouco 
acessíveis são custeados com 
dinheiro público. 

OPINIÃO

Nunca fomos e jamais sere-
mos contra festas e todo tipo 
de lazer ou diversão, especial-
mente a tradicional Festa do 
Quitute e Expofeira de Arte e 
Artesanato. 
Mas na nossa modesta opinião 
ela tem que ser revista, porque 
não é justo que esse alto valor 
paire só sobre os ombros do 
povo.
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Veículos da Câmara passaram mais de 
a5 mil vezes por pedágios em 2013!

Através da Lei da transpa-
rência Pública, o Jornal Fonte 
teve acesso aos extratos/
fatura de pagamentos efetu-
ados pela Câmara Municipal 
de Jaboticabal para o sistema 
Sem Parar dos quatro veícu-
los Toyota modelo Corolla 
usados pelos vereadores. 
Cada automóvel passou em 
média pelos pedágios paulis-
tas 1.251 vezes totalizando 
5.004 no ano de 2013, o que 
custou para os cofres públicos 
R$ 42.372 mil.

FINAIS DE SEMANA

O exagero e o abuso são 
notórios, não há o que se dis-
cutir. 

Não é atoa, que neste 
mesmo ano o povo jabotica-
balense pagou R$ 78.679,93 
mil de refeições durante 
as viagens de vereadores e 
alguns funcionários conforme 
publicamos na Edição168 - 
Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2014/Jornal_
Fonte_168.pdf - nos chamou 
a atenção também, o excesso 
de viagens nos fi nais semanas, 
sábados e domingos (veja ao 
lado). 

Onde podemos observar que 
o veículo Placas DMN-8139, 
se desloucou para a capital do 
Estado duas vezes num único 
fi m de semana, ou seja, no 
sábado 17/08 e no domingo 
18/08. 

A pergunta que fi ca é: com 
essa quantidade de viagens 
nossos Edis têm tempo para 
acompanhar o que acontece 
no município de Jaboticabal? 
As demais fi cam por conta 
dos nossos leitores.

Dia Data Pedágios

Corolla DMN-8122

Sábado 23/11 Jaboticabal – Sertãozinho - Sertãozinho – Jaboticabal.

Domingo 08/12 Jaboticabal – Sertãozinho – Sertãozinho – Jaboticabal.

Sábado 26/01  Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Nova Odessa Sul – Itupeva Sul – Caieiras 
Sul – Campo Limpo Norte – Itupeva Norte – Nova Odessa Norte – Limeira Norte – Rio Claro Norte – Itirapina Norte – 
Araraquara Norte – Dobrada Norte.

Sábado 16/02 Jaboticabal Leste – Jaboticabal Oeste.

Sábado 16/03 Jaboticabal Leste – Jaboticabal Oeste.

Sábado 09/03 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul – Itupeva Sul – Caieiras Sul – 
Campo Limpo Norte – Itupeva Norte – Sumaré Norte – Limeira Norte – Rio Claro Norte – Itirapina Norte – Araraquara 
Norte – Dobrada Norte.

Sábado 23/03 Ituverava Sul – Sales de Oliveira Sul – Sertãozinho Oeste – Jaboticabal Oeste.

Sábado 13/04 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Itirapina Norte – Araraquara Norte – Dobrada Norte. 

Sábado 29/06 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Nova Odessa Sul – Nova Odessa Norte – 
Limeira Norte – Rio Claro Norte – Itirapina Norte – Araraquara Norte – Dobrada Norte. 

Sábado 24/08 Jaboticabal Leste – Sertãozinho Leste – Sertãozinho Oeste – Jaboticabal Oeste.

Sábado 14/09 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul -  Itupeva Sul – Caieiras Sul – 
Campo Limpo Norte – Itupeva Norte - Nova Odessa Norte – Limeira Norte –Rio Claro Norte – Itirapina Norte  - Ara-
raquara Norte – Dobrada Norte.

Domingo 04/08 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul -  Itupeva Sul – Caieiras Sul – 
Campo Limpo Norte – Itupeva Norte - Nova Odessa Norte – Limeira Norte –Rio Claro Norte – Itirapina Norte  - Ara-
raquara Norte – Dobrada Norte.

Sábado 09/11 Jaboticabal Leste – Sertãozinho Leste – Sertãozinho Oeste – Jaboticabal Oeste.

Corolla DMN-8139

Domingo 08/12 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul  – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Nova Odessa Sul – Itupeva Sul – Caieiras 
Sul – Campo Limpo Norte – Itupeva Norte – Sumaré Norte – Limeira Norte - Rio Claro Norte – Itirapina Norte – Ara-
raquara Norte – Dobrada Norte.

Domingo 17/12 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Araraquara Norte – Dobrada Norte.

Domingo 12/05 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul – Itupeva Sul – Caieiras Sul – 
Campo Limpo Norte – Itupeva Norte – Sumaré Norte – Limeira Norte – Rio Claro Norte – Itirapina Norte – Araraquara 
Norte – Dobrada Norte.

Sábado 25/05 Agulha Norte – Catiguá Norte – Catiguá Sul – Agulha Sul – Itápolis Oeste – Itápolis Leste.

Sábado 06/07 Jaboticabal Leste – Sertãozinho Leste – Sales de Oliveira Norte – Sales de Oliveira Sul – Sertãozinho Oeste – Jaboticabal – Oeste. 

Sábado 17/08 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul -  Itupeva Sul – Caieiras Sul – 
Campo Limpo Norte – Itupeva Norte - Nova Odessa Norte – Limeira Norte –Rio Claro Norte – Itirapina Norte  - Ara-
raquara Norte – Dobrada Norte.

Domingo 18/08 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul -  Itupeva Sul – Caieiras Sul – 
Campo Limpo Norte – Itupeva Norte - Nova Odessa Norte – Limeira Norte –Rio Claro Norte – Itirapina Norte  - Ara-
raquara Norte – Dobrada Norte. 

Sábado 09/11 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Araraquara Norte – Dobrada Norte – Dobrada Sul – Araraquara Sul – Araraquara Norte – 
Dobrada Norte.

Domingo 17/11 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Araraquara Norte – Dobrada Norte.

Corolla DMN-8169
Sábado 24/04 Dobrada Sul – Araraquara Sul – Itirapina Sul – Rio Claro Sul – Limeira Sul – Sumaré Sul -  Itupeva Sul – Caieiras Sul – 

Campo Limpo Norte – Itupeva Norte - Nova Odessa Norte – Limeira Norte –Rio Claro Norte – Itirapina Norte  - Ara-
raquara Norte – Dobrada Norte. 

Corolla DMN-8159
Sábado 21/09 Jaboticabal Leste – Sertãozinho Leste – Sertãozinho Oeste – Jaboticabal Oeste.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPAEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ALZIRA ZORATTI OLIVA, RE-
QUERIDO POR NEUSA TERESINHA OLIVA MEIRA - PROCESSO 
Nº0004872-44.2012.8.26.0291. – 609/2013

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 11.07.2014, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
ALZIRA ZORATTI OLIVA, CPF 083.441.388-41, 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).AMÉRICO APARE-
CIDO OLIVA. 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 agosto de 2014.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ LUIS COTILLO, 
REQUERIDO POR MARIA RITA COTILLO PAZINI - PROCESSO 
Nº0007027-83.2013.8.26.0291 – 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, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ 
LUIS COTILLO, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoal-
mente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DE-
FINITIVO, o(a) Sr(a). MARIA RITA COTILLO PAZZINI. 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 21 de agosto de 2014.

“EDITAL DE CITAÇÃO  - Prazo 20 (vinte) dias.

processo nº 0001999-08.2011.8.26.0291 - - 336/2011

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 Feliciano Martins da Silva, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Ali-

mentos requerida por Poliana Gabriele Pereira da Silva, constando da inicial que o débito, a título 

de pensão alimentícia, importa em R$ 1.616,32, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 

2011. 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 publicado pela imprensa na forma da lei. 

Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal em 12 de agosto de 2014.”

“EDITAL DE CITAÇÃO  - Prazo 20 (vinte) dias.

processo nº 0000093-12.2013.8.26.0291 - 078/2013

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 Eduardo Meira, RUA JOÃO JOSÉ TRINDADE, 20, VILA RAUL, Queiroz-SP, 

que lhe foi proposta uma ação de Execução de Alimentos requerida por M. E.Z.M.,constando da inicial 

que o débito, a título de pensão alimentícia, importa em R$ 634,42, referente aos meses de OUT/2012 

À DEZ/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 publicado pela imprensa na forma da lei. Nada 

mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal em 03 de setembro de 2014.”

EDITAL PARA 
CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE JULIO CESAR CALIXTO 
JERONIMO, REQUERIDO POR 
CASA DO MENOR APRENDIZ  
JOANA DE ANGELIS - 
PROCESSO Nº0011916-
80.2013.8.26.0291. – 1195/2013

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 
04/08/2014 11:15:00, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de JULIO CESAR 
CALIXTO JERONIMO, CPF 
407.653.608-88, 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). Julio 
Cesar Calixto Jeronimo, representado 
por José Paulo Lacativa Filho. 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 29 
de agosto de 2014.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE SUELI APARECIDA NA-
TAL, REQUERIDO POR ANGELA MARIA NATAL - PROCESSO 
Nº0008839-34.2011.8.26.0291.-1539/2011

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 16/06/2014, foi decretada a INTERDIÇÃO 
de SUELI APARECIDA NATAL, 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). ANGELA MARIA NATAL. 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 03 de setembro 
de 2014.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE A.P.A., REQUERIDO POR CÉSAR 
ARMENTANO E OUTRO - PROCESSO Nº0006754-07.2013.8.26.0291.

O(A) Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara do Foro de Jaboticabal, Comarca de de 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 31/03/2014, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
ALEXANDRE PALAZZO ARMENTANO, 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). César Armentano, Maria 
José Arré Palazzo Armentano. 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 03 de setembro de 2014.

A essência da empresa
Aucélio Gusmão - Médico

Numa grande alma tudo é 
grande (Blaise Pascal). A alma 
tem ilusões como os pássaros 
têm asas, e delas faz sua vibra-
ção para os enfrentamentos da 
vida, isto é que a sustenta.

Que adianta uma empresa 
ganhar o mundo, se vier a per-
der a alma. Ao perdê-la, na ver-
dade, perdeu sua essência, seu 
espírito, seu ânimo, sua razão 
de ser. 

Uma empresa é a personali-
dade jurídica de um conjunto 
de pessoas, tal qual o corpo 
humano é a imagem da alma 
humana. Então surge a com-
petitividade, construindo e se 
destruindo. Daí imaginarmos 

que seu ânimo estivesse no 
mercado. Vem à indagação: 
sem clientes ou com clientes 
decepcionados, não há con-
tinuidade, ela sucumbe, pois 
estes são a razão de sua exis-
tência.

O mercado é uma guerra, 
onde o que vale é o impiedoso 
jogo, ganhar ou perder. Pois 
bem, estaria então na tecnolo-
gia? 

Seria o desejo permanente de 
inovação? Inovar no sentido de 
concepção, de proposição e da 
realização de algo novo!

Mas a tecnologia leva à exclu-
são violenta, cria multidões de 
desempregados. Estaria então 
a alma da empresa na ordem 
e na programação? É ela que 
multiplica o esforço humano 

para realizações.
Tudo isto é verdadeiro, mas 

os programas e a ordenação 
levam o homem à escravidão 
e ao aniquilamento, pela roti-
nização, pelas regras e pelo 
autoritarismo que determinam 
três características que anulam 
a criatividade.

Encontraríamos a essência 
das empresas em seus produtos 
ou serviços? 

É por aí que há garantia de 
qualidade, no entanto, por trás 
de tudo isto se encontra o lucro 
- obsessivo e ganancioso - con-
centrando riquezas e excluindo 
pessoas.

Imaginamos estivesse na 
informação e no conheci-
mento. Estas quebram para-
digmas, fazendo surgir à ino-

vação, a economia virtual e a 
globalização. 

Contudo, esses meios fantás-
ticos ao serem transformados 
em fi ns e sem ética, limitam a 
visão e inibem o pensamento.

A alma da empresa está na 
missão! São os valores que sus-
tentam seu futuro, no entanto, 
assistimos a cultura compe-
titiva desenvolver crenças e 
condicionamentos desintegra-
dores e predatórios. 

E a responsabilidade social? 
É o bem que valida o desem-

penho lucrativo. De repente 
torna-se seu discurso limitado 
a ações para encobrir a culpa.

Encontrei a alma lá no porão, 
no inconsciente da empresa, à 
espera da luz vivifi cadora que 
irá renovar. Eram pessoas, 

mercado, tecnologia, organiza-
ção, produtos e serviços, infor-
mação e conhecimento, missão 
e responsabilidade.

Esta luz encontra-se no cora-
ção do homem, precisa ser res-
gatada, fortalecida, ampliada 
e convertida em consciência 
humana. 

É aí que reside a alma da 
empresa (Francisco Gomes de 
Matos – Visão e Parábolas).

Empresas sensacionais ruí-
ram ao longo da história, sim-
plesmente porque foram inca-
pazes de tomarem consciência 
que possuíam uma alma, que 
precisa ser preservada e desen-
volvida.

Perderam a alma, o espírito, a 
essência, a animação e a con-
dição básica de sua existência!
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Raul Girio luta pela instalação da 4ª vara do Fórum

Após 48 anos a 
UNESP terá uma ETE

Unesp lança aplicativo pioneiro 
sobre Dermatologia Veterinária

O prefeito de Jaboticabal 
Raul Girio (PSDB) partici-
pou no mês de agosto de uma 
reunião com o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, José Renato 
Nalini, com juízes de Jabotica-
bal, representantes da Câmara 
Municipal e da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil). Na 
pauta, a instalação da 4ª vara 
do Fórum de Jaboticabal. O 
encontro aconteceu em São 
Paulo.

Girio relembrou o empe-

nho da Prefeitura no projeto. 
“Apoiamos desde o início, 
inclusive com a reforma de 
um prédio próximo ao Fórum, 
desafogando a estrutura atual. 
A expansão é importante para 
‘abrir espaço’ aos novos proje-
tos. 

Os juízes terão mais tran-
quilidade para trabalhar, ace-
lerando os processos que estão 
na justiça”, informa.

A expectativa é que o pedido 
seja atendido em 2015. “Esta-
mos trabalhando intensamente 

para o projeto entrar em fun-
cionamento no ano que vem. 
Fiquei muito contente com 
a recepção; fomos acolhidos 
muito bem. 

Estamos confi antes”, diz o 
prefeito.

Participaram da reunião a 
secretária de Negócios Jurídi-
cos Mirela Ficher Senô, o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Wilsinho Locutor, juízes de 
Jaboticabal e o presidente da 
OAB, Alício Cunha, além de 
outras autoridades.

Na edição 96 de 22 de janeiro 
de 2010, denunciamos que a 
UNESP jogava seus dejetos 
fi siológicos no Córrego Jabo-
ticabal há 44 anos. Em 07 de 
Janeiro daquele mesmo ano 
o então diretor Raul Gírio 
conseguiu junto à secretaria 
de meio ambiente do Estado 
uma verba de R$ 371 mil para 
construção da ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto), que 
desde então sua construção 
vem capengando, mas fi cará 
pronta, segundo informou a 
atual diretora Maria Cristina 
Th omaz em cerca de 30 dias. 
“Tivemos, ao longo do tempo, 

alguns problemas com esta 
obra. Porém, no momento, 
está reiniciada, pois duas bom-
bas que eram necessárias para 
levar o esgoto até a estação, 
foram entregues pela Empresa 
somente há alguns dias. Agora 
as obras estão a todo vapor e 
esperamos que dentro de 20 ou 
30 dias, fi nalmente, ela esteja 
completamente fi nalizada”, 
disse por e-mail ao JF Maria 
Cristina.

Acesse http://www.jfonte.
com.br/pdfs/2010/Jornal_
Fonte_96.pdf e leia a matéria 
completa publicada na página 
07.

A Faculdade de Medi-
cina Veterinária e Zootecnia 
(FMVZ) da Unesp, Câmpus 
de Botucatu, acaba de lançar o 
primeiro aplicativo sobre Der-
matologia Veterinária do país 
e um dos poucos mundiais. 
A iniciativa é do Serviço de 
Dermatologia Veterinária da 
Faculdade.

O objetivo do aplicativo, 
desenvolvido pelos docentes 
Luiz Henrique de Araújo 
Machado, do Departamento 
de Clínica Veterinária e Fabí-
ola Soares Zahn, professora 
substituta do Departamento 
de Reprodução Animal e 
Radiologia Veterinária da 
FMVZ, é contribuir para a 
formação de estudantes e para 
o aprimoramento de profi ssio-
nais de medicina veterinária 
sobre o tema.  

O aplicativo traz informações 
interessantes, material didático, 
científi co, links e divulgação de 
eventos da área. ”São materiais 

utilizados em nossa rotina 
do serviço de Dermatologia 
Veterinária da FMVZ Unesp 
campus Botucatu, compilados 
com a função de disseminar o 
conhecimento”.

Android:
https://play.google.com/

store/apps/details?id=com.
conduit.app_b36eb22d6e-
6b4fd4b112ad35bd6313b8.
app&hl=pt_BR

Apple:
https://itunes.apple.com/br/

app/dermatovet-unesp-botu-
catu/id906660413?mt=8

Assessoria de Imprensa da 
FMVZ/Botucatu

Maria Cristina Diretora

Recurso traz material didático, científi co, links e divulgação de eventos da área
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Este serviço já funcionou 
em Jaboticabal por meio de 
parquímetros que utilizava 
moedas e cartões recarregáveis. 
A tarifa era de R$ 0,01 por 
minuto parado, e a cobrança 
era feita por frações mínimas 
de 30 minutos e o estaciona-
mento tinha o tempo limitado 
em duas horas. 

O controle era feito através 
de uma empresa privada con-
tratada através de licitação no 
governo da ex-prefeita Maria 
Carlota Niero Rocha (PT). 
Inclusive, 5% do dinheiro arre-
cadado era repassado para o 
Fundo Social de Solidariedade 
do Município. 

E, Apesar do sistema de 
moedas e cartões recarregáveis 
utilizados em parquímetros ser 
similar aos usados em alguns 
países da Europa, em Jabotica-
bal não deu certo por picuinhas 
políticas e durou pouco tempo.

SISTEMA ATUAL

São cerca de 70 jovens con-
tratados através do programa 
menor aprendiz que é reali-
zado desde 2008, e para par-
ticipar eles devem ter entre 18 

Para que serve a Área Azul?
e 22 anos, ensino 
fundamental ou 
médio completos 
e/ou em anda-
mento, residir em 
Jaboticabal e ter 
renda per capta 
familiar não supe-
rior a 2/3 (dois 
terços) do salário 
mínimo. A con-
tratação obedece 
às normas de CLT. 
Portanto, o contra-
tado tem direito a férias, 13° 
salário, PIS, FGTS e previdên-
cia, e ainda um salário de R$ 
380 (por 20 horas de trabalho 
semanal) e vale transporte. 

Lembrando que além desses 
jovens, a área azul é dirigida 
por um funcionário de carreira 
e mais uma auxiliar com cargo 
de assessora. 

O serviço desses rapazes e 
moças é “fi scalizar” se os veí-
culos estacionados nas ruas 
e avenidas demarcadas para 
área azul estão com o cartão de 
estacionamento, que é adqui-
rido no comércio. Caso não 
estejam, eles fazem uma noti-
fi cação de irregularidade, que 
tem validade por 10 minutos. 

Passado esse tempo, o agente 
de trânsito ou a Polícia Militar 
aplicam a multa. 

Ocorre que essas multas não 
estão sendo aplicadas por falta 
de fi scalização, conforme nossa 
reportagem constatou em ruas 
centrais, vários veículos esta-
cionados há horas, com essas 
notifi cações de irregularidades 
e que não foram multados. 
Portanto, a área azul nos mol-
des como está “funcionando” 
não serve para nada e não passa 
de um sumidouro de dinheiro 
público. 

Comerciantes com os quais 
conversamos já não querem 
mais revender os cartões de 
estacionamento, porque não 

há procura pelos 
motoristas já que não 
há qualquer puni-
ção. Leia abaixo o 
que postou em nossa 
página https://www.
facebook.com/Jornal-
Fonte - o internauta 
Luiz Madeira.

“Luiz Madeira A 
área está irregular, não 
adianta fi scalizar! Se 
o contribuinte recor-
rer, ele vai ganhar à 

parada! O Sr. Diretor de trân-
sito já sabe o que precisa fazer, 
se não o fi zer, o Ministério 
Público fará ele fazer !  Ou 
ele ou quem o substitua. Não 
temos nada contra ele e muito 
menos queremos o CARGO 
dele. 

Nós queremos somente que 
ele cumpra a lei, tão negligen-
ciada e que coloca o município 
numa VALA enorme!

A área azul, quando sina-
lizada corretamente é um 
importante instrumento para 
a rotatividade dos veículos 
estacionados na área onde 
ela abrange, dando condições 
melhores para o comércio 
local, vender mais e conse-

quentemente estimular con-
sumidores para a compra, pois 
facilita e muito a vida de quem 
precisa comprar ou consumir 
algo na região onde a área azul 
está presente. 

Infelizmente aqui em Jabo-
ticabal, não é assim e não é 
assim por causa da omissão 
de quem governa o município 
que constituiu uma equipe 
fraca e que não tem e não 
sabe fazer um planejamento 
adequado de trabalho. E não 
estou falando em falta de 
dinheiro, estou falando em 
falta de capacidade mesmo. 
Os gestores brasileiros ao 
longo da história conviveram 
com DINHEIRO farto e con-
sequentemente esbanjaram e 
gastaram como quiseram. Só 
que hoje os tempos são outros. 
Estamos vivendo tempos difí-
ceis, onde não se tem mais 
como CAMUFLAR a inca-
pacidade e a incompetência. 
Bons gestores devem apren-
der a Administrar a escassez, 
escassez que fará parte da 
gestão pública até que muitas 
cidades fi quem INSOLVEN-
TES e quebrem de vez, como 
talvez seja o caso da nossa!” 

Projeto urbanístico da “CHÁCARA DO LOCKE”
• Restaurações: Casas Rua 

Prof. Vicente Quirino, portais 
das entradas, caminhos exis-
tentes;

• Implantação de um sistema 
de segurança.

• Captação de água pluvial 
para equipamentos sanitários.

• Tenda para eventos, recitais 
de música, teatro, jardinagem, 
compostagem, arborização, 

exposições, etc.
• Utilização do espaço para a 

percepção ambiental.
• Espaços recreativos: equipa-

mentos para infantis e idosos, 
aparelhos de ginástica, cami-
nhos para passeio ou exercícios, 
ciclismo, arborismo, etc.

• Implantação de “cerca viva” 
em todo o entorno de Casa 
Principal uso dos proprie-

tários ou uso comercial dos 
mesmos (sem alteração na 
arquitetura).

• Área destinada aos animais 
estimação.

• Equipamentos como biblio-
teca, borboletário, orquidário, 
etc.

• Entidades como ONGs 
ambientais, Voluntariados da 
Proteção Animal, Grupo de 

Projeto Condomínio Dr. Locke Projeto Parque/Bosque Chácara do LockeChácara do Locke

Escoteiros, Associações Cultu-
rais e Grupos da Pró-Mobili-
dade.

VIABILIDADE ECONÔMICA 
DA “CHÁCARA DO LOCKE”

• Aluguel: 3 casas restauradas 
(instituição ambiental)

• Isenções: IPTU para toda a 
área

• Entradas: espaços culturais, 
recreativos e eventos. 

• Aluguel: bicicletas, carrinhos 
elétricos e quadra poli espor-
tiva.

• Donativos: entidades inte-
ressadas (UNESP, FATEC).

• PSA: Pagamento por Servi-
ços Ambientais.

• Crédito de carbono, Turismo 
ambiental e ICMS ecológico.
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Desfi le da Independência em Jaboticabal
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RasTracer faz apresentação de Parkour 
no desfi le da independência!

O RasTracer foi criado em 
Jaboticabal no ano de 2012, 
quando Adriano Fain e Rafael 
Sudário ( Japa), iniciaram no 
parkour em 2008, resolveram 
focar mais nos treinos, na 
evolução e na amizade que 
fi rmaram ao longo dos saltos.

O Parkour é uma técnica 
militar de deslocamento, 
desenvolvida por soldados 
franceses durante a Guerra 
do Vietnã, e ela foi adaptada 
às ruas e vem conquistando 
adeptos e admiração por aqui. 
Na nossa região o Parkour 
tem despertado interesse da 
imprensa e constantemente 
seus praticantes têm sido con-
vidados para entrevistas.

O RasTracer conta com 

cerca de 30 membros entre 
homens e mulheres com idades 
que variam de 11 a 28 anos, 
nos municípios de Jaboticabal, 
Monte Alto e Guariba que 
frequentemente treinam juntos 
sob a orientação dos mestres 
Fain e Japa. Dentre as conquis-
tas, veio o tão sonhado “Pico” 
(Pista de Treinamento Plane-
jada), através do Prefeito de 
Jaboticabal Raul Girio que tam-
bém patrocinou os uniformes. 

Os convites para apresenta-
ções cada dia que passa aumenta 
mais. O grupo arrancou muitas 
palmas do público presente, ao 
participar do desfi le do último 
7 de setembro (dia da indepen-
dência) em Jaboticabal. 

O nome RasTracer é a união 

de RAS (Rastafari alusão a 
música Reggae) e Tracer (como 
é conhecido o praticante de 
parkour), partiu da união entre 
Fain e Japa,  ‘loucos’ pelo gênero 

Crise Financeira
A administração pública de 

Jaboticabal está passando por 
maus bocados com a crise 
fi nanceira que se arrasta Brasil 
afora. 

No caso específi co do nosso 
município nada sabemos ofi -
cialmente porque as infor-
mações são contraditórias e 
as autoridades se limitam a 
dizerem que medidas estão 
sendo tomadas para solucionar 
o problema, mas de concreto 
pouco ou quase nada estamos 
sabendo.

SAÚDE

Em 22 de agosto fomos 
informados que estava faltando 
cerca de 40 tipos de medica-
mentos. Imediatamente entra-
mos em contato por telefone 
e depois pela rede social com 
a secretária da saúde Renata 
Assirati que se comprometeu 
nos dar uma resposta no dia 25, 
mas a resposta não veio.

Nos dias 26 e 27, tentamos 
contato com o secretário de 
planejamento André Nozaki 
que estava respondendo tam-
bém pela secretaria de fi nanças, 
sem êxito. 

Na impossibilidade de falar 

com o secretário, a pedido da 
assessoria de imprensa, no 
dia 28, enviamos por e-mail 
as seguintes perguntas para o 
senhor Nozaki: 

Quais as medidas que foram 
tomadas para reduzir despe-
sas?  Que despesas serão cor-
tadas, se nelas incluem medi-
camentos? Qual a quantidade 
de assessores? Quanto é gasto 
mensalmente com esses asses-
sores, incluindo custas sociais, 
como INSS, Vale refeição e 
outras? Haverá corte de pessoal 
(assessores) e quantos? Qual a 
dívida total do município com 
fornecedores e outros? Qual 
o valor da dívida deixada pela 
administração anterior (Hori)? 
Qual o valor da dívida ativa 
do município? Quanto a Pre-
feitura gasta com aluguel de 
imóveis para uso dela, para o 
Estado, e entidades fi lantrópi-
cas? Quanto a Prefeitura gasta 
para fornecer alimentação para 
a Polícia Militar, Bombeiros e 
com funcionários cedidos para 
ambos?

FALTA DE LEITE

No dia 3 de setembro, rece-
bemos informações que Maria 

Eduarda Carlos de 10 anos 
de idade, que teve paralisia 
cerebral e se alimenta de um 
suplemento especial por sonda 
fornecido pela Prefeitura. Mas 
a mãe de Maria Eduarda disse 
que recebeu um aviso através 
da Farmácia Municipal que o 
suplemento seria cortado no 
mês de setembro por falta de 
verba. Fomos até a casa dela 
e fi zemos uma campanha na 
nossa página no Facebook - 
https://www.facebook.com/
JornalFonte e a solidariedade 
da população inclusive de 
outros municípios foi imediata, 
com doação do suplemento e 
até cestas básicas. 

No dia 4 de setembro a TV 
Club – Band tomou conhe-
cimento do caso através da 
rede social, e no dia 5 mandou 
uma equipe para fazer uma 
reportagem, sobre o caso que 
envolvia outra criança William 
de 15 anos que sofre da mesma 
doença e também se alimenta 
do mesmo suplemento. 

Só no dia 5, recebemos uma 
“Nota Ofi cial” (Sem assinatura 
e papel timbrado), informando 
que os medicamentos não 
haviam sido cortados, e que 
alguns itens estavam em falta 

devido a mudanças no proce-
dimento de compra, e o suple-
mento alimentar das crianças 
será mantido. 

A mesma informação que foi 

passada para a TV.
As perguntas feitas através 

de e-mail para o senhor André 
Nozaki, até a conclusão desta 
edição não as recebemos.   

Maria Eduarda

William Araujo

musical e pelos saltos. O Ras-
Tracer é um grupo aberto à 
todos aqueles que quiserem 
aprender sobre parkour! Para 
treinar, basta calçar um par 

de tênis e comparecer, tudo 
será ensinado sem nada ser 
cobrado. Mais um esporte que 
sem dúvidas fará parte da cul-
tura jaboticabalense e região.
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Imprensa: A maioria ainda 
escolhe a minoria que comanda!

Mais de cem anos atrás, o 
crítico austríaco Karl Kraus 
havia dito qual a Imprensa 
estaria afundando o vapor 
do  Esclarecimento, que ela 
estaria tornando as pessoas 
cegas para o horror que estava 
por vir. Os Jornalistas de seu 
tempo teriam corroído a lin-
guagem, usando-se de clichês 
e pensamentos prontos, que 
teriam impedido as pessoas de 
pensar racionalmente. Teriam 
mesmo conduzido a Hitler.

É certo que a manipulação 
linguística é uma estratégia 
perversa que faz as pessoas 
serem ludibriadas sem ter 
tempo de pensar. Por exemplo:  
quando os patrões falam em 
“colaboradores” é porque não 
querem pronunciar a palavra 
“trabalhador”; no caso, eles 
estão manipulando, descarre-
gando o termo da energia his-
tórica e de luta que nele estão 
embutidas. “Colaborador” 
não é nada, o confl ito social 
desaparece e a luta de classes 
vira uma coisa do Passado. 
Letra morta. Pela linguagem, 
nós podemos minar todo um 
movimento social. 

A linguagem faz com que 
certos procedimentos que vio-
lentam a liberdade de cada um 
sejam vistos de forma humo-
rada ou ingênua. Veja-se, por 
exemplo, o “sorria, você está 
sendo fi lmado”. Em princípio, 
o que acontece aí é uma vigi-
lância, uma invasão do direito 

de não ser fi lmado, mas, com 
essa frase banal, as pessoas 
são envolvidas num contexto 
de brincadeira. Certo seria 
dizer: “Tome cuidado, esta-
mos te fi lmando!”. É o caso 
também dos Supermercados 
dizerem “este estabelecimento 
está sendo fi lmado para sua 
segurança”, quando, todos 
sabemos se trata pura e sim-
plesmente da segurança do 
próprio Supermercado.

E assim vai. Frases aparen-
temente ingênuas escondem 
por trás de si um espírito 
autoritário e mesmo totalitá-
rio, de impor procedimentos 
repressivos com um sorriso 
os lábios. Como se isso amai-
nasse  a violência dos atos e 
das coisas.

Nossa Imprensa hoje não 
age no mesmo contexto de 
que falava Kraus, nos inícios 
de 1900, mas sua fúria e seu 
poder  de virulência equiva-
lem a isso. 

Desde Janeiro deste ano 
estamos assistindo a um 
verdadeiro assalto dos gran-
des Meios de Comunicação, 
tentando impor à sociedade 
brasileira uma versão detur-
pada das coisas, que só inte-
ressa a eles: há como que uma 
orquestração da Folha, da 
Abril, da Globo, dos Mes-
quita contra a tendência polí-
tica que se delineia para 2014. 
A grande Imprensa resolveu 
mostrar seus dentes. E não 

faltam Mercenários para isso.
Isso data do início do ano, 

mas se acirrou com a Copa. Se 
os revoltosos de Rua lançaram 
o slogan “Não vai ter Copa”, a 
grande Imprensa torceu ardo-
rosamente para isso acontecer. 
Lamentavelmente, para eles, 
houve Copa. E deu certo. 
E, com isso, fi cou exposta 
a ambiguidade das grandes 
cadeias, pois também lucra-
ram, visto que sem Copa não 
haveria negócios. Agora, ter-
minada a Copa, não há mais 
como apelar para o slogan, é 
preciso inventar outros.

Digamos que a batalha 
começa agora. Desta vez a luta 
será contra o ódio. A grande 
Imprensa está fabricando o 
ódio em doses sucessivas. 

Ódio de todos os tipos e 
contra as pessoas mais res-
peitáveis da Vida Pública 
brasileira. Porque, acreditam 
eles, o ódio mudará o rumo da 
política. Pode até mudar, mas 
vai mudar para pior.

Sabemos que, de fato, histo-
ricamente, o ódio prevaleceu 
em certos Regimes Políticos, 
especialmente os totalitários, 
e a grande Imprensa hoje não 
se vê intimidada em convocá-
-los novamente para que 
assumam o Poder.

Não há, efetivamente, maior 
inimiga da Democracia do 
que a Grande Imprensa.

Vimos isso em 1964. Seus 
métodos são perversos, sua 

mentira descaradamente dis-
seminada, pessoas de Bem são 
execradas em Praça Pública. 
Não há nenhuma moral em 
nada disso. Nenhum Princí-
pio que justifi que essa mar-
cha pela violência, a não ser 
a subserviência ao Poder, ao 
dinheiro, ao tradicionalismo 
retrógrado. Que Deus nos 
livre desses inquisidores.

A pergunta que não quer 
calar é como sairemos dessa 
manobra dos poderosos, 
incomodados com a perda de 
seus privilégios. Como acabar 
com o banquete dos pobres e 
restabelecer o privilégio dos 
400 metropolitanos que man-
dam neste País?   

Acreditamos que uma das 
grandes falhas é na fi scali-
zação dos benefícios que são 
concedidos aos mais pobres... 
Deveria haver uma maneira 
de encaminhar os benefi cia-
dos para trabalharem e se auto 
sustentarem... Depois de um 
determinado prazo.

No Chile, a solução foi a 
grande greve dos caminho-
neiros, financiada pelos ame-
ricanos, que criou o desabas-
tecimento em todo o País e 
pôs no poder um sanguinário 
genocida. As feridas chilenas 
até hoje não cicatrizaram. 
Aqui, ainda não chegamos 
a isso, mas soluções desse 
tipo não serão descartadas. A 
guerra mal começou.

Por enquanto, para a grande 

Imprensa, porta-voz do Poder 
político e econômico institu-
ído, a resposta é simples: usar 
muito dinheiro para bom-
bardear a opinião pública, 
contratar a canalhada  que 
serve a esse regime a altos sol-
dos, plantar insistentemente 
mensagens mentirosas na 
Imprensa e na TV. A pergunta 
que sobra é: vai dar certo? 
Seguramente que não, e eles 
próprios sabem disso.

O grande desafi o é outro. 
Já que não vão conseguir 
convencer as pessoas com 
argumentos políticos mini-
mamente razoáveis, as gran-
des redes vão insistir no 
bombardeio, na arregimen-
tação das forças mais reacio-
nárias da sociedade para lhes 
vir em apoio, em suma, vale 
tudo para pôr em marcha à 
ré a nossa história e cassar os 
direitos recém-conquistados 
dos desprivilegiados.

Nossa Democracia está 
sendo posta em xeque. 
Quando interessa à Quinta 
Coluna, a Democracia deve 
ser respeitada. 

Quando ela não consegue 
controlar o Processo Demo-
crático com votos de cabresto, 
pelegos de toda sorte e his-
triões (palhaços, bobos) de 
diversos matizes, ela vira a 
mesa. Prova de que, para os 
poderosos, Democracia é 
uma farsa se não utilizada em 
seu próprio benefício. 

José Fernando Stigliano - Refl exão sobre texto do jornalista Ciro Marcondes Filho

Hori tem suas contas aprovadas!
O ex-prefeito de Jabotica-

bal José Carlos Hori (PPS) 
[2005/2012] – foto -  teve 
suas contas relativas ao ano 
2012 aprovadas pelo TCE 
(Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo), com 21 
ressalvas, ou seja, pontos que 

devem ser corrigidos. 
As contas foram aprovadas 

em 7 de agosto de 2014, pelo 
o presidente em exercício do 
Tribunal e Relator Robson 
Marinho que foi afastado da 
Corte de Contas 5 dias depois 
por determinação da justiça 

de São Paulo. 
Ele é suspeito de receber 

propina da multinacional Als-
tom para favorecer a empresa 
francesa em um contrato com 
estatais de energia elétrica. 
A decisão foi da juíza da 13ª 
Vara da Fazenda Pública de 

São Paulo e em caráter 
liminar e foi baseada 
na lei de improbidade 
administrativa. Robson 
Marinho recorreu, mas 
na quarta-feira, 03/09, a 
Justiça o manteve afas-
tado.
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18 de Setembro: A chegada 
da televisão no Brasil

Marcos Pitta

Setembro, o mês em que 
se comemora a inauguração 
da televisão no Brasil. Isso 
mesmo. Foi exatamente no dia 
18 de Setembro de 1950 que 
a TV TUPI estreou no nosso 
país, mais precisamente na 
cidade de São Paulo. Mais de 
200 aparelhos foram trazidos 
para cá de forma clandestina 
pelo empresário Assis Chate-
aubriand.

Neste dia, a pequena Sônia 
Maria Dorce com apenas cinco 
anos de idade, apresentava ao 
vivo a estreia da programa-
ção. Com um cocar na cabeça, 
representando uma indiazi-
nha que vinha também a ser 
a logomarca da emissora. A 
primeira frase dita na televisão 
pela menina foi “Está no ar, e 
televisão no Brasil”. 

Ao contrário do que muitos 
pensam a inauguração da TV 
não foi nada fácil. Isso porque, 
minutos antes da entrada ao 
vivo, uma das duas câmeras 
que transmitiriam a programa-
ção pifou e a data tão esperada 
quase foi cancelada. Engenhei-
ros estrangeiros que estavam 
no local preferiram adiar a 
data, mas o diretor Cassiano 
Gabus Mendes resolveu colo-
car a TV TUPI no ar mesmo 

assim. Naquele dia, o impro-
viso virou marca registrada, e 
tudo foi exibido com apenas 
uma câmera e com grande 
sucesso.

Nos anos 50, pequena parte 
da população tinha um apare-
lho televisivo em casa, apenas 
quem tinha dinheiro tinha 
acesso ao aparelho. No ano 
seguinte (1951) a TV TUPI 
estreava no Rio de Janeiro. 
No dia 21 de Dezembro do 
mesmo ano, uma grande revo-
lução aconteceu. Tratava-se, da 
estreia da primeira telenovela 
brasileira, que era exibida com-
pletamente ao vivo. A novela 
se chamava “Sua Vida Me 
Pertence” estrelada por Wal-
ter Forster e Vida Alves. Esta 
também esta gravada na mente 
dos brasileiros e dos noveleiros 
de plantão, por ser a primeira 
novela a exibir um beijo entre 
duas pessoas. 

Vida Alves, foi a responsável 
pelo primeiro beijo na televisão 
brasileira, e se consagrou como 
a pioneira da televisão brasi-
leira. Hoje, com 85 anos, Vida 
se diz emocionada por ainda 
ser lembrada e elogiou Th iago 
Fragoso e Mateus Solano pelo 
primeiro gay em uma teleno-
vela no Brasil (entrevista ao 
site G1 do dia 01/02/2014). A 
atriz ainda tem um museu den-
tro da própria casa, que retrata 

momentos inesquecíveis e his-
tórias de vida que acompanha-
ram o crescimento da televisão, 
e das novelas. Na entrevista, 
afi rma ainda que o fotografo 
da TV TUPI não quis registrar 
o momento do primeiro beijo, 
pois naquela época o pudor 
era grande, e com certeza não 
seria publicado nos jornais e na 
mídia no dia seguinte.

Finalmente, após conhecer 
um pouco sobre a origem da 
televisão no nosso país, che-
gamos em 2014, onde a tecno-
logia está avançada e comple-
tamente diferente de 60 anos 
atrás. Hoje maioria da progra-
mação é gravada e não mais 
ao vivo como antes. Apenas os 
telejornais e alguns programas 
são exibidos em tempo real. 
As telenovelas deixaram de ser 
exibida ao vivo há mais de 50 
anos e hoje é um dos maio-
res fenômenos, o que torna o 
Brasil o país da telenovela. As 
obras escritas e exibidas aqui, 
são absoluto sucesso no exte-
rior, como é o caso da recente 
“Avenida Brasil”. A história 
de Nina e Carminha parou a 
Argentina e ainda faz sucesso 
por onde quer que passe.

Vamos consagrar essa data 
que para muitos fi cou esque-
cida. 18 de Setembro, o dia 
em que a televisão chegou ao 
Brasil para fi car.

Projeto Alternativo Preservação Ambiental e 
Cultural “Chácara do Locke”

Maurício China
As áreas verdes urbanas de 

Jaboticabal constituem ele-
mentos importantes para 
o bem estar da população, 
pois infl uencia diretamente 
na sua saúde física e mental. 
Os poderes públicos devem 
buscar solução econômica 
para que não seja irreversível 
a perda dessas áreas em prol 

de especulações imobiliárias 
totalmente contra a preserva-
ção e utilização das “ÁREAS 
ARBORIZADAS URBA-
NAS”.

A Organização Cultural 
e Ambiental – ONG OCA 
propõe o Projeto Alternativo 
do Bosque/Parque para Pre-
servação Ambiental e Cultu-
ral da “Chácara do Locke”. 

Neste Projeto a Arquiteta 

Claudia Stéfani se utiliza do 
conceito de “parque urbano” 
com ênfase na utilização 
urbanística, social, cultural, 
educacional e ambiental. 
Desta forma a “Chácara do 
Locke” seria mantida como 
Zona de Preservação – ZP 
do Plano Diretor, como reco-
menda o Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente 
– COMDEMA.

A criação deste Parque/
Bosque visa à sobrevivência 
e conservação sustentável da 
propriedade. Com estas pre-
missas o Município de Jaboti-
cabal desenvolve um plano de 
gestão continuado, expressa 
na respectiva Lei do Plano 
Diretor de Desenvolvimento 
de Jaboticabal, pensando a 
cidade para a atual geração e 
as futuras.

Lembramos que mudança na 
Lei de Zoneamento só pode 
ser feita em sessão da Câmara 
Municipal e com aprovação 
dos vereadores. Esperamos 
que estes vereadores sejam a 
favor de manter toda a área 
desta centenária “Chácara do 
Locke”, como Zona de Pre-
servação – ZP, como pede o 
abaixo-assinado de mais de 
4.400 assinaturas.

A Prefeitura de Jaboticabal, realiza no dia 11 de outubro, um 
leilão de veículos. Os interessados podem conhecer o lote dispo-
nível nos dias 8,9 e 10 de outubro, no Departamento de Trans-
porte Escolar, no antigo D.E.R.

Os bens serão vendidos no estado de conservação e condição 
em que se encontrarem.

Prefeitura realiza leilão
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Queimadas: Quem paga a conta? 
Quem paga o Crime Ambiental?

Maurício China
Incêndios “criminosos”. 

Incendiários absurdos que 
prejudicam nossa saúde, nossa 
economia, nossa vida e o meio 
ambiente, que é do todo Pla-
neta Terra. Prejudicam a biodi-
versidade, a terra, a água, o ar e 
tudo mais. 

Bem vindos pingos de chuva 
que caem sem parar! O homem 
põe fogo e só por Deus para 
acalmá-lo, pelo amor ou pela 
dor. É fogo na cana, é fogo 
na fl oresta, é fogo no terreno 
baldio, é fogo na árvore da 
calçada... fogo...   no rural e no 
urbano.

Algo precisa ser feito. As 
queimadas praticamente são 
sempre criminosas, estando 
inclusive nas Leis municipais, 
estaduais e federais a obrigação 
das instituições públicas atua-
rem na sua prevenção e repres-
são. Parecem não estarem 
preocupadas as instituições 
pagas pela população, através 

dos impostos e outras formas 
de arrecadação, para cuidar dos 
interesses coletivos. A solução 
dessas queimadas começa em 
processar esses irresponsáveis 
incendiários.

Um internauta postou em 
https://www.facebook.com/
JornalFonte - uma justifi cativa 
que considero em parte com-
preensível: “Vocês que falam 
que os incêndios em nossa 
cidade sempre são “crimino-
sos”, que há uma obscuridade a 
respeito disso, por isso gostaria 
de divulgar algumas informa-
ções. Trabalho na área, e por 
causa de um incêndio desses, 
simplesmente foram queima-
das 450 mil toneladas de cana 
de uma unidade da região. Isso 
signifi ca que a usina a qual 
estava fazendo testes conosco, 
adiará o trabalho, pois não 
conseguirão produzir açúcar 
tipo 2 A. Apenas VHP, um 
açúcar mais amarelo. Fica bem 
claro que outras usinas clientes 
estão perdendo produção e 

caminhões com essas queima-
das. Relatem isso também. Ah, 
quando virem uma queimada, 
avaliem qual usina processará 
essa cana e avaliem os “bene-
fícios” dessa cana junto à uni-
dade. Obrigado”. 

Sim. Podemos afi rmar que as 
queimadas praticamente são 
sempre criminosas, o que não 
quer dizer que seus proprietá-
rios são os supostos crimino-
sos. 

Os donos da terra ou do 
terreno ou da fl oresta devem 
ser questionados sobre os cui-
dados na manutenção de suas 
propriedades. As autoridades 
devem assumir suas respon-
sabilidades perante tanto aos 
ricos quanto aos pobres.

Vamos unir nossas forças e 
achar quem não tenha “rabo 
preso” e receio das consequên-
cias das caras feias e represarias 
dos criminosos ambientais, 
tanto urbanos quanto rurais.

Fotos: João Teixeira – Jornal 
Fonte

Cemitério de animais a céu aberto?
Maurício China

Jaboticabal cercada por lixo 
dos mais diversos. Incêndios 
“criminosos”, entulho e ani-
mais mortos às margens das 
nossas estradas de terra. Este 
“Cemitério” fi ca atrás da mata 
ao lado esquerdo da estrada 
que vai para o aterro sanitário 
entrando pelo bairro Colina 
Verde.

Victor Hugo escreveu: 
“Quem poupa o lobo, sacrifi ca 
a ovelha”. De fato a nossa cha-
mada “sociedade” jaboticaba-
lense perdeu a noção. Este tipo 
de vandalismo praticado por 
supostos maus caráter faz mal 
a todos. Ela acaba sendo pre-
judicial a todos, mesmo sendo 

poucos que praticam este tipo 
de poluição e contaminação do 
ambiente.

Isso tem que acabar. Despe-
jam esses entulhos até de cami-
nhão e ninguém vê! Será que 

ninguém fi scaliza? Novamente 
a discussão do crime ambien-
tal e a aplicação das Leis que 
fi cam somente no papel.

Fotos: João Teixeira – Jornal 
Fonte
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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

Serafi na Bianco 
completou 93 

anos no último dia 
18, ladeada pelos 
fi lhos Giovanni,   

Isidoro, Silvano e 
Rafael. 

Parabéns!

Churrasco & Companhia!
Com a experiência 

deixada pelo saudoso 
Zé Raposa – Irineu 

e Luís Paulo (pai e fi lho), com 50 e 
33 anos no ramo respectivamente, são 
os precursores da Costela no Fogo de 
Chão em Jaboticabal! 

Churrasco & Companhia lhe pro-
porcionará satisfação em suas festas de 
casamento, aniversário, confraterniza-
ções empresariais e eventos em geral 
porque conta com Buff et completo! 

Churrasco & Companhia possui 
sede própria, um local aconchegante 
onde você sua família, seus amigos 
e funcionários passarão momentos 
agradáveis! 

Churrasco & Companhia. Feito por 
gente que sabe e gosta do que faz!

Churrasco & Companhia atende 
toda região – ligue (16) 9-9709-5825 
ou 3203-8570 – falar com Luís Paulo.

https://www.facebook.com/luis-
paulo.pedrolourenco?fref=ts 


