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Vereadores em férias.
Mas veículos da
Câmara não param!
Os vereadores jaboticabalenses têm 54 dias de férias por ano, o chamado
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recesso parlamentar que ocorre de 18 a 31 de julho e de 23 de dezembro
a 1º de fevereiro. Nesses dois períodos os trabalhos dos Edis ficam paralisados, mas os quatro veículos
Toyota modelo Corolla não “descansaram” um só dia, passaram 503 vezes pelos pedágios paulistas, sendo
178 vezes em Janeiro e 247 em julho de 2013. Ou seja, cada um passou pela cancela eletrônica 9,3 vezes
por dia em média. No 1º semestre de 2014, os veículos da Câmara passaram 2.445 vezes por pedágios.
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Vereadores em férias.
Mas veículos da Câmara não param!
Os vereadores jaboticabalenses têm 54 dias de férias por
ano, o chamado recesso parlamentar que ocorre de 18 a 31
de julho e de 23 de dezembro
a 1º de fevereiro. Nesses dois
períodos os trabalhos dos Edis
ﬁcam paralisados, mas os quatro veículos Toyota modelo
Corolla não “descansaram”
um só dia, passaram 503 vezes
pelos pedágios paulistas, sendo
178 vezes em Janeiro e 247 em
julho de 2013. Ou seja, cada um
passou pela cancela eletrônica
9,3 vezes por dia em média. No
1º semestre de 2014, os veículos da Câmara passaram 2.445
vezes por pedágios.
RECESSO
Durante os recessos parlamentar os vereadores só terão
algum trabalho se convocados
extraordinariamente conforme
o Artigo 31 da Lei Orgânica,
que diz: “A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente possível nos
períodos de recesso, dar-se-á:
I – pelo Prefeito Municipal,
quando este a entender necessária; II – pelo Presidente da
Câmara Municipal; III – a
requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara
Municipal. Parágrafo Único:
- Na Sessão Legislativa extraordinária, a Câmara Municipal
deliberará sobre a matéria para
a qual foi convocada”.
2014
Na edição 171publicamos
que os veículos da Câmara
Municipal de Jaboticabal passaram mais de 5 mil vezes por
pedágios em 2013 – Acesse
http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2014/Jornal_Fonte_171.

pdf - no ano de 2014, não foi
muito diferente, no 1º semestre os 4 Corolla passaram
2.445 vezes por pedágios, e o
povo pagou R$ 17.914,10 mil.
Só no mês de janeiro (recesso
parlamentar) foram 78 vezes.
FINAIS DE SEMANA
Veículo/placas: DMN-8122
Dia/Data

Destino

Sáb. – 22/02

São Paulo

Dom. – 16/03

Ribeirão Preto

Dom. 09/03

Jaboticabal/Jaboticabal*

Dom. – 23/03

Ribeirão Preto

Sáb. – 05/04

Ribeirão Preto

Dom. – 06/04

Ribeirão Preto

Sáb. – 12/04

São Paulo

Dom. – 13/04

Ribeirão Preto

Sáb. - 05/04

Ribeirão Preto

Dom. – 27/04

Ribeirão Preto

Sáb. – 10/05

Ribeirão Preto

Dom. – 11/05

Ribeirão Preto

Dom. – 18/05

Ribeirão Preto

Sáb. – 31/05

Ribeirão Preto

Sáb. – 07/06

Ituverava**

Sáb. – 14/06

São Paulo

Dom. – 15/06

Ribeirão Preto

Sáb. - 07/06

São Paulo

Sáb. – 24/05

Destino incerto***

Veículo/placas: DMN-8139
Dia/Data

Destino

Sáb. – 08/03

São Paulo

*Jaboticabal/Jaboticabal – o
veículo DMN-8122 e seus
ocupantes passaram pelo
pedágio sentido leste às 20:54
horas, e novamente sentido
oeste às 23:07 horas.
**Ituverava – tudo leva a crer
que o veículo DMN-8122 e
seus ocupantes pernoitaram

na cidade de Ituverava, já que
passaram pelo pedágio de
Jaboticabal – no sábado, 07/06
às 06:41 horas – seguindo para
Sertãozinho, Sales de Oliveira
e Ituverava às 07:59 horas. O
sentido inverso ocorreu no
domingo, 08/06, saindo de
Ituverava às 20:20 horas, Sales
de Oliveira – Sertãozinho e
Jaboticabal às 22:59 horas.
***Destino incerto – O
veículo DMN-8122 e seus
ocupantes passaram pelos
pedágios de Campo Limpo –
Itupeva – Sumaré – Limeira –
Rio Claro – Itirapina – Araraquara – Dobrada e Dobrada.??
CRISE ORA CRISE!
Nos últimos meses a palavra
CRISE tem sido pronunciada
em todos os idiomas. No
“jaboticabalês” especialmente!
Mas se existe um lugar que
ela sequer ronda é o Palácio
“Ângelo Berchieri” (Câmara
Municipal).
É comum ouvirmos os vereadores “descendo a lenha” na
administração municipal em
programas de rádios pagos
pelo povo e na Tribuna da Casa
nas sessões quinzenais. Porém,
nunca os ouvimos se autocriticarem pelos seus exageros
ou pelas suas incompetências
para investigarem o porquê da
CRISE, e claro apresentarem
soluções.
Aliás, alguém já ouviu falar
que vereador ou funcionários
de Poderes Legislativos ﬁcaram sem receber salário? E
sabem por que isso não acontece? Porque o Artigo 29-A da
Constituição Federal em seu
parágrafo 2º diz que Constitui crime de responsabilidade
do Prefeito Municipal: Artigo
II - não enviar o repasse até
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o dia vinte de cada mês; ou
Artigo III -enviá-lo a menor
em relação à proporção ﬁxada
na Lei Orçamentária. Em
outras palavras, signiﬁca dizer
que pode faltar dinheiro nas
Prefeituras para atender as
áreas sociais, mas jamais para
as Câmaras.
E-MAIL
Leiam abaixo o e-mail (correio eletrônico) que recebemos
de um leitor:
“Caro Sr. João Teixeira de
Lima,
Com respeito à reportagem
do Jornal Fonte - Edição nº
171, conﬁrma minha crença de
que nossos Políticos - começando por vereadores e terminando na Presidente da República, não têm o menor pudor
em relação à coisa pública,
pois com toda certeza acreditam que somos todos otários e
idiotas, o que na verdade não
somos, “ESTAMOS OTÁRIOS E IDIOTAS”.
Essa reportagem sobre o
assunto em referência, nos
mostra o quanto de desrespeito
esse pessoal tem com o suado
dinheirinho que os perversos
impostos nos tomam, e que
com toda certeza seriam muito
melhor administrados com
aplicações em Saúde, Educa-

ção, Segurança, e por ai vai...
Mas nossa esperança permanece viva enquanto pessoas
abnegadas como o Sr., tiverem ânimo e disposição para
investigar e descobrir maracutaias desse pessoal “TARJA
PRETA”.
Com certeza isso não é nem a
ponta do Iceberg.
Atenciosamente,
Orlando Jorge Caralota”
REQUERIMENTO
O Jornal Fonte teve acesso a
essas informações com base na
Lei 12.527, de 18 de novembro
de 2011, Decreto Presidencial nº 7.724, de 16 de maio
de 2012, QUE REGULA O
ACESSO A INFORMAÇÕES (Lei da Transparência
Pública), previsto no inciso
XXXIII do artigo 5º, no inciso
II do parágrafo 3º do artigo 37
e no parágrafo 2º do artigo 216
da Constituição Federal.
E, ainda, com base nesta
mesma Lei no dia 18/09, protocolamos um requerimento
solicitando os nomes dos vereadores que requisitaram os veículos para viagens em ﬁns de
semana e durante os recessos
parlamentar, incluindo gastos
com combustível, refeições e
horas extras dos motoristas,
objetivando matéria jornalística.

Diagramação: rudyhenrique@gmail.com
Projeto Gráfico: www.ivanhp.com.br.
Tiragem: 3.000 exemplares.
Os artigos e matérias assinadas não representam a opinião deste jornal.
As matérias assinadas são de inteira resposabilidade de seus autores.
Anuncie ou assine o Jornal Fonte! Ligue para (16) 3202-7509.
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Unimed de Jaboticabal amplia seu Serviço de
Farmácia para toda a Rede Grotta & Santos
O imóvel onde funciona a Farmácia Unimed, na Rua Santo André, 354, será desativado.
A partir de 27 de Setembro,
os clientes Unimed ganham
novas opções de atendimento
pela Farmácia Unimed. Eles
já poderão contar com o serviço nas quatro unidades da
rede de Farmácia Grotta &
Santos. A Unimed acaba de
anunciar.
A parceria com a Rede
Grotta & Santos vai oferecer
mais comodidade ao cliente
Unimed e ganhará com novos
descontos oferecidos pela

Farmácia Unimed.
“Pesquisamos o mercado
e identiﬁcamos que a Rede
Grotta & Santos se identiﬁca
perfeitamente com os objetivos do serviço de Farmácia
Unimed. Possui tradição e
conﬁabilidade nos produtos que comercializa, com
medicamentos de procedência. Pesou também na nossa
decisão os padrões de atendimento à cliente e respeito
ao consumidor, além, é claro,

dos preços competitivos praticados”, destaca o diretor
vice presidente da Unimed
de Jaboticabal, Dr. Marcos da
Silveira.
Os quatro endereços da rede
Grotta & Santos receberão
identiﬁcadores para que os
clientes Unimed possam
reconhecer as unidades que
prestam o serviço de Farmácia Unimed.
O imóvel localizado na Rua
Santo André, 354 onde fun-

ciona a Farmácia Unimed,
será desativado e todos os
colaboradores realocados em
novas funções na Cooperativa.
Para maiores informações,
ligue: 3209-2433.
ENDEREÇOS DA REDE
GROTTA
SANTOS
MANIPULAÇÃO
3202.2910
sac@grottasantos.com.br
Rua 24 de Maio, 639 - Centro

FARMÁCIA GROTTA &
SANTOS - Matriz
3202.0125 - Pça. Dom
Assis, 25 - Centro
FARMÁCIA GROTTA &
SANTOS
Filial 1 - 3202.3223
Av. Pintos, 1430 - Sorocabano
FARMÁCIA GROTTA &
SANTOS
Filial 2 - 3202.1299
Rua 24 de Maio, 639 –
Centro

Fundo Social divulga balanço de ações
O Fundo Social de Solidariedade divulgou um balanço
contendo as principais atividades realizadas desde o início de
2013.
O relatório apresenta ações
que vão da formação proﬁssional a ações sociais voltadas a
população.
Mais de 1800 pessoas são
atendidas por mês.
“Oferecemos serviços que
vão além do assistencialismo.
Cuidamos da nossa população com carinho e auxiliamos
para que tenham um futuro
melhor”, pontua a presidente e
primeira-dama, Cidinha Girio
(foto).
POLO REGIONAL DE ESCOLA
DA BELEZA
Em 10 meses, 160 proﬁssionais formados nos cursos
de assistente de cabeleireiro;
manicure e pedicure; depilação
e designer de sobrancelha; e
maquiador.
A quinta turma deve iniciar
o curso já na semana que vem.
E, em novembro, a sexta turma
começa suas aulas.
PADARIA ARTESANAL
Mais de 200 pessoas ﬁzeram
o curso que envolve o aprendi-

zado de 10 tipos
de pães doces e
salgados.
O curso é itinerante. Já passou
pelos
CRAS’s,
CREAS e EMEB
de Córrego Rico.
O Fundo Social
também vai levá-lo aos moradores
de Lusitânia.
INFORMÁTICA
BÁSICA
O curso com ênfase no mercado de trabalho tem duração
de 2 meses.
Mais de 100 alunos, divididos em cinco turmas, recebem
formação proﬁssional.
As aulas acontecem nas
EMEB’s Coronel Vaz e Tereza
Noronha de Carvalho (Córrego Rico).
O Distrito de Lusitânia também será beneﬁciado.
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
O projeto consiste em
implantar hortas educativas
em unidades de ensino públicas, como um instrumento de
educação ambiental e alimentar de forma interdisciplinar e
vivenciada.

É uma iniciativa do Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo – FUSSESP, em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade
de Jaboticabal.
No município é realizado
pelos educadores e equipe
multidisciplinar das secretarias
de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer e Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.
Atualmente é desenvolvido
nas EMEB’s Paulo Freire,
Walter Barione, Tereza Noronha, de Carvalho, Coronel Vaz
e Afonso Tódaro.
ENVELHECIMENTO ATIVO
O Fundo Social abriga o
Conselho Municipal do Idoso,

que atende em
média 100 casos
por mês.
O Centro de
Convivência
do
Idoso está sob a
responsabilidade
do Fundo Social.
Cerca de 600 pessoas frequentam o
local e participam
das atividades. A
Academia da Terceira Idade também está sob os
cuidados do Fundo
Social e atende em média 100
idosos.
AÇÕES SOCIAIS
O Fundo Social arrecada
leite, cestas básicas, fraldas,
itens hospitalares, óculos e
roupas que são repassados aos
que necessitam.

Também realiza a Campanha
do Agasalho. Em 2014, quase
30 mil peças foram arrecadadas.
A Casa Amor está sob os
cuidados do Fundo Social que,
quando necessário, envia alimentos ao local.
O prédio será reformado, em
breve.
AÇÕES COMUNITÁRIAS
O Fundo Social se prepara
para realizar o Casamento
Comunitário. As inscrições
estão abertas.
Durante a Festa do Quitute
e Expofeira de Arte e Artesanato vende doces.
Os recursos arrecadados são
revertidos para manutenção de
atividades e auxílio da população. Ações Comunitárias nas
praças também estão englobadas nas atividades.
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE JOÃO JOAQUIM, REQUERIDO POR JOÃO GUILHERME JOAQUIM  PROCESSO Nº0004651
27.2013.8.26.0291  521/2013
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 01/04/2014,
foi decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO JOAQUIM, 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). João Guilherme Joaquim.
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado na cidade de Jaboticabal em 25 de setembro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0011010-27.2012.8.26.0291
O(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) Thermas Regional, RUA CORONEL UBALDO G. SPINOLA S/N,

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
MARISA ELVIRA FATORI, REQUERIDO POR ANGELA SUSETTE FATORI  PROCESSO Nº3002126
21.2013.8.26.0291  2171/2013
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 16/06/2014
14:55:07, foi decretada a INTERDIÇÃO de MARISA ELVIRA FATORI, CPF 231.726.66859, 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 Susette Fatori. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e
aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 25 de setembro de 2014.

JARDIM SANTO ANTONIO - CEP 14750-000, Pitangueiras-SP, CNPJ 60.249.018/000234, Polares Cobranças Comerciais Ltda, AVENIDA MASCOTE, 455, SALA 02, VILA
MASCOTE - CEP 04363-000, São Paulo-SP, CNPJ 00.502.182/0001-07, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de Carmem Gonçalina dos Santos,
alegando em síntese: que mesmo fechado e encerrado suas atividades veio a autora ser cobrada
e teve seu nome inserido no SCPC, requerendo desta forma, o pagamento em consignação dos
débitos causadores do cadastro no órgão. 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 ﬂuirá 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, aﬁxado 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, 29 de setembro de 2014.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE SUELI APARECIDA NATAL, REQUERIDO
POR ANGELA MARIA NATAL  PROCESSO Nº000883934.2011.8.26.0291.
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 APA
RECIDA 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 aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de
Jaboticabal em 25 de setembro de 2014.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇãO DE Priscila de Fátima Silva Nunes, REQUERIDO POR
Santa Gonçalves Nunes - PROCESSO Nº0009419-30.2012.8.26.0291. – 1196/2002
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 26/05/2014 16:34:54, foi decretada a INTERDIÇÃO de Priscila
de Fátima Silva Nunes, 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).Santa Gonçalves Nunes . O presente edital será publicado por três vezes, com
intervalo de dez dias, e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de
Jaboticabal em 11 de setembro de 2014.
Grata, Leticia P S de Miranda
Escrevente Técnica Judiciaria – 3º ofício- Jaboticabal

Quem pensa dá trabalho!
Marcos Pitta
Votar não é apenas digitar
números e conﬁrmar. Votar é
mais que isso, vai além de qualquer outra coisa, mas muitos
não pensam assim. O nosso país
passa por um processo muito
delicado e o maior problema não
está nos governantes, e sim nos
próprios brasileiros que os elegem. Existem vários problemas
acontecendo todo dia, toda hora,
e ninguém vê, ou melhor, todos
veem, mas ﬁngem que não. É
com pensamentos assim que o
Brasil está nesta precária situação.
Durante programas políticos
na televisão, cada partido, obviamente defende suas propostas de
governo e mostra apenas o que
foi feito de bom, mas é difícil o
mesmo mostrar que foi incapaz
de realizar ou melhorar alguma
coisa. Horário político se tornou
uma coisa “pobre” de se ver, é partido acusando partido, é calúnia
atrás de calúnia e verdade que é
bom nada. O público não precisa
ser convencido, e sim orientado.
As pessoas precisam aprender a
votar, analisar a história e a competência do candidato. Mas infelizmente isso não acontece.
Educação, saúde, saneamento
básico, segurança pública, e,
vários outros tópicos que precisam ser seriamente repensados
em um país que sem sombra de
dúvidas tinha tudo para estar em
outro patamar. Tudo se resume

na educação que se recebe. Hoje
em dia, vemos nos telejornais,
alunos que batem em professores,
e isso não pode acontecer. Ainda
nos telejornais, vemos pacientes
recebendo atendimentos nos corredores dos hospitais, isso quando
recebem atendimentos. Podemos
acompanhar ainda notícias trágicas de uma família que sai para
passear e é assaltada no meio
da rua, ou então de uma pessoa
simples e inocente que morre
vítima de uma bala perdida de
um traﬁcante qualquer que deveria estar na cadeia, mas não, está
ali matando inocentes, e sabe por
que ele saiu da cadeia? Porque
não tem antecedentes criminais,
ou obteve bom comportamento,
na maioria das vezes, é este o
motivo.
Após ver todas essas notícias
sendo veiculadas e discutidas na
mídia, o brasileiro pode ver em
seguida a propaganda eleitoral,
onde os governantes responsáveis
pelo país chamam quem está do
outro lado da telinha de “meu
amigo”, “companheiros” e tantos
outros, sinceramente, não da pra
acreditar que uma pessoa tem
a maior cara de pau de aparecer
em rede nacional e dizer que o
país está se desenvolvendo, sendo
que minutos antes, ou até mesmo
minutos depois, apenas tragédia
será divulgada na mídia.
Voltando a falar de educação
que ao contrário do que mui-

tos pensam, não é obrigação da
escola, e sim da família. Esse
ponto no Brasil é indiscutível,
está sem nenhuma dúvida devastada, tanto no sentido familiar,
quanto escolar (que são duas
coisas completamente diferentes).
As crianças vão pra escola para
conversar, e serem mal educadas
com os seus superiores, chegando
lá encontram a “pobreza” que o
governo oferece. Matéria “mastigada” resumida em apostilas que
todos os alunos recebem isso pelo
menos no Estado de São Paulo.
O professor que foca o aprendizado nessas apostilas, não forma
aluno descente. É necessário ir
além do que está proposto ali, e
isso não depende apenas dos educadores, depende também dos
alunos que devem pedir incentivo e a querer aprender mais, mas
eles não aprenderam isso, eles
aprenderam que o que está ali é o
correto e o necessário. É isso que
os governantes querem que todos
pensem. Com isso, escolas não
liberam alunos bons, e sim jovens
com nível básico. Fiquem atentos,
o governo não quer jovem inteligente, porque quem é inteligente
pensa, e quem pensa dá trabalho.
Portanto, não seja básico, seja
avançado, você só tem a ganhar. E
quanto às eleições, nunca é tarde
para pesquisar e avaliar cada candidato vote com sabedoria, como
gente que pensa, e não deixe ninguém pensar por você.

Jaboticabal, 02 de Outubro de 2014
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NOITE DE HOMENAGENS
Na noite de sexta-feira, 19/09, a Câmara Municipal de Jaboticabal entregou 3 títulos de cidadãos jaboticabalenses e um diploma de honra ao
mérito para o Hospital São Marcos. Todas as honrarias foram propostas pelo vereador Jan Nicolau

Carlos Nabil Ghobil - ex-secretário
adjunto da agricultura

Ethel Cipele - promotora de justiça de
Jaboticabal

José Renato Nalini - desembargador presidente do TJ-SP

Garcia Junior - Hospital São Marcos de
Jaboticabal

Banda VEGGA lança mais um excelente trabalho!
ticular, experiências do cotidiano e fatos comuns a todas
as pessoas.
Seu mais recente trabalho foi
lançado dia 20 de setembro de
2014. Dessa vez, um novo EP
que se chama “Oceano”.
Nele a banda traz a carga
desses anos de estrada, muito
suor, vontade e coragem para
continuar lutando pela música

e pautas particulares dos integrantes.
Temas como: religião, dogmas, sociedade e moral então
distribuídos em 6 canções, que
acima de tudo, tentam despertar o que há de bom dentro de
cada um, deixando claro que
a maior força que existe está
dentro de quem quer fazer e,
faz.

Link para download gratuito
do CD, no site: http://www.
veggaoﬁcial.com.br
Facebook: http://www.facebook.com/veggaoﬁcial
Youtube:http://www.youtube.com.br/veggaoﬁcial
Informações/ Pré-venda /
Shows: contato@veggaoﬁcial.
com.br - Fone: (16) 99304
1165 (André Antunes)

EM BREVE

Avenida Benjamin Constant, 527 - Esquina com a 24 de maio em frente a Caixa Econômica Federal - Centro - Jaboticabal - SP
R$ 1.000,00

A Vegga foi fundada por
Guilherme Constant (Voz),
Fernando Ramalho (Bateria), André Luís Antunes
(Guitarra) e Lucas Constant
(Baixo), em Jaboticabal/SP,
com uma proposta sincera e
nobre de fazer sempre músicas
próprias, que abordam inﬁnitos assuntos, mas que preza
por dizer, de uma forma par-
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Mulher conta como perdeu sua filha no parto

Os pais: Ana Carla e Rodrigo

Ana Carla de Campos, 34,
moradora na Rua Nestor
Alves, 302 – Parque das Araras em Jaboticabal com muita
tristeza, mas com riqueza de
detalhes contou para o Jornal Fonte como perdeu sua
primeira ﬁlha de parto no
HMSI (Hospital e Maternidade Santa Isabel) de Jaboticabal. Tudo teria começado
no domingo, 07/09/2014 às
22 horas.
A HISTÓRIA SEGUNDO ANA
CARLA
Eu, meu marido Rodrigo e
a minha mãe Tereza fomos ao
Hospital. Tão logo fui atendida falei para o plantonista
Dr. Mauro que estava com
dor e perdendo sangue. O
Doutor disse que era normal
porque bebê estava encaixando e o sangue era mucosa
do deslocamento do útero.
Enfermeira fez compressa por
20 minutos, depois o Doutor
analisou e viu que não estava
sangrando e me liberou para

eu voltar para casa.
Segunda 03 horas – Voltei
para o Hospital com o meu
marido, e falei para o Dr.
Mauro que estava com muita
dor, não aguentava mais e não
estava sangrando. Dr. fez o
toque e disse que era normal
e o bebê estava encaixando. E,
novamente me mandou para
casa.
Segunda 06 horas – Em
casa, comecei a sangrar mais
que antes (saía pelotas de sangue), inclusive, falei com irmã
Karina.
Segunda 06:30 horas – Voltei ao Hospital acompanhada
do Rodrigo e da minha mãe,
e lá aguardei para ser atendida
pelo novo plantonista. Estava
com receio que o Dr. Mauro
me mandasse para casa novamente.
Segunda 07 horas – Fui
atendida pela plantonista
Dra. Talita. Que não deixou o
Rodrigo e Tereza participarem
da consulta. Falei para a Doutora que estava com muita dor
e sangrando. Ela fez exame de

toque e falou que estava normal
como Dr. Mauro havia dito,
e estava querendo me liberar
para voltar para casa. Repeti
para a Doutora que estava com
muita dor, e pedi para ela me
dar alguma coisa para dor que
era insuportável e pedi para ela
observar que minha calcinha e
o absorvente estavam cheios de
sangue. Então ela me encaminhou para o PA (Pronto Atendimento) para eu tomar soro
com Buscopan.
Segunda 07:30 horas – No
PA sempre foi atendida por
enfermeira. E depois de tomar
soro com Buscopan, a dor não
passou em nenhum momento.
Falei para minha mãe que não
entendia porque a dor não passava.
Segunda 09 horas – Ainda no
PA, eu insistia em dizer que a
dor não passava. A enfermeira
colocou outra dose de Buscopan no soro. Me levantei da
cama e falei que era impossível,
uma dor tão grande só para o
bebê encaixar.
Segunda 09:30 horas – O
meu primo Mauro Cesar
chegou no PA e falei para
ele, na presença de Rodrigo
e Tereza, que estava com dor
insuportável que não passava.
Me levantei da cama e senti
o sangue escorrer (estava com
absorvente). Rodrigo e Cesar
foram ao Hospital enquanto
Tereza ﬁcou comigo no PA.
A Doutora mandou que uma
pessoa me levasse ao Hospital
numa cadeira de rodas.
Segunda 10 horas – No Hospital só o meu marido pôde me
acompanhar, mas teve que ﬁcar
na sala de espera, não entrou

comigo para a consulta. A
Doutora obstetra colocou um
aparelho (fone) para escutar o
coração do bebê. Daí a pouco
chegou a Doutora Talita e
também foi ouvir com o fone
o coração do bebê. A Doutora
obstetra saiu. A Doutora Talita
me falou que se eu quisesse
continuar lá até poderia, mas
teria que ser numa salinha de
observação, porque ela não ia
interná-la porque o bebê não
estava preparado para nascer.
A Doutora obstetra voltou e
examinou novamente com o
fone para escutar o coração do
bebê. A Doutora Talita saiu
e voltou com outro aparelho
(fone) porque dizia que o fone
anterior estava chiando e não
dava para escutar direito. As
duas Doutoras me levantaram
da maca e neste momento o
sangue escorreu pelas minhas
pernas. Perguntei se era normal
este sangramento? A Doutora
obstetra falou que não e que eu
estava subindo para cesariana.
Doutora obstetra disse que se
fosse fazer ultrassom não daria
tempo de pegar o resultado
do exame e poderia ser muito
tarde.
Segunda 10:30 horas - Fui
levada para a sala de cirurgia.
Observei que não estavam
fazendo os procedimentos
preparatórios para cirurgia
(colocação de máscara, touca
e outros). Entrei na sala de
cirurgia de maca, em seguida
passaram para a maca de cirurgia e me deram injeção. Fui
perdendo os sentidos (comecei
a dormir) e senti que estavam
apertando a minha barriga
para o bebê descer e a partir

deste momento não vi mais
nada.
Segunda - não me lembro
do horário – Não sei quando
acordei. Fui trocada de maca
e levada para salinha do lado.
Perguntei onde estava meu
bebê e ninguém respondeu,
dizendo que não sabiam.
Fiquei muito tempo neste
local.
Segunda 13:30 horas - Fui
levada para o quarto onde
estavam esperando Rodrigo e
Tereza. Perguntei pelo bebê e
os dois começaram a chorar.
A Dra. Talita a Dra. Érika e
a Dra. Obstetra, falaram que
ﬁzeram o que podiam para
salvar o bebê, mas não teve
jeito. Falei para a Dra. Talita
que a culpa tinha sido dela. A
Dra. Talita me disse que eu
estava procurando um culpado para jogar a culpa. Eu
disse que não, que se a se ela
tivesse feito a cesariana mais
cedo nada teria acontecido.
A Dra. Talita respondeu que
descolamento de placenta não
tem como eles verem, é coisa
de segundos.
Terça 07 horas - O Dr. Juscelino me falou que ia me dar
alta, que Dra. Talita já tinha
passado o acontecido para ele,
que não deveria ﬁcar triste,
que deveria dar graças a Deus
por estar viva e que era muito
raro salvar a mãe quando há
descolamento de placenta.
Terça 08:30 horas – Vim
para minha casa sem meu
bebê. Leia na página ao lado
(pág. 11) A Carta Aberta a
comunidade de Jaboticabal do
Hospital Maternidade Santa
Isabel.
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Carta aberta à Comunidade de Jaboticabal
A mesa diretora, corpo clínico e colaboradores trabalham para fazer do Hospital e Maternidade
Santa Isabel uma instituição para o reestabelecimento da saúde e da vida da comunidade.
Por isso, a morte de um bebê, ocorrida em nosso hospital é motivo de profunda tristeza para
todos.
Compartilhamos desse sentimento com a família e toda a comunidade. E tudo faremos para
reafirmar a verdade. Nosso compromisso é com a saúde, a razão de ser deste Hospital, por isso,
repudiamos as manifestações de desrespeito aos nossos profissionais e vamos manter a
comunidade informada de todos os passos de nossa conduta para o rigoroso esclarecimento do
caso.
O HMSI criou uma comissão de verificação, para apurar as causas da morte ocorrida em nossa
Maternidade no dia 08 de setembro de 2014, com total transparência, para que todos os fatos
possam ser conhecidos pela comunidade, que sempre confiou em nossos serviços.
Até o momento, as apurações que estão sendo realizadas pela Comissão de Ética do Hospital
e Maternidade Santa Isabel de Jaboticabal, baseiam-se em documentos.
O primeiro deles, é o prontuário do atendimento médico prestado à mãe do bebê, desde a noite
de 07 de setembro. Outro documento de que dispomos para a investigação é o laudo emitido a
partir da análise da placenta da paciente, assinado pelos médicos patologistas do Laboratório MM

Análises Clínicas de Ribeirão Preto.
O laudo é conclusivo e aponta para uma possível ocorrência do descolamento prematuro
da placenta, doença de rápida evolução, causado por uma grande quantidade de fatores,
que acomete cerca de 1% das gestantes e que pode causar a morte do bebê e também da
mãe, em 25% dos casos.
O HMSI também abriu suas portas para que a Delegacia de Polícia lavrasse o boletim de
ocorrência, procedimento exigido para que o corpo do bebê fosse encaminhado para exame
do Serviço de Verificação de Óbito - SVO de Ribeirão Preto. O SVO, instituição oficial,
emitirá o laudo sobre as circunstâncias e as causas da morte, documento fundamental para
a conclusão da apuração pela Comissão de Ética e apresentação das causas da morte à
sociedade.
O HMSI conta com o Núcleo de Segurança do Paciente que irá estudar exaustivamente
as circunstâncias que levaram à perda destas vidas tão esperadas para concluir se
houveram falhas dos nossos processos de cuidado que tenham contribuído para este triste
desfecho. Seguiremos a metodologia recomendada pelo Ministério da Saúde
(http://svs.aids.gov.br/cgiae/vigilancia/).

A Verdade

Não são verdadeiros os boatos e especulações que correm pela internet sobre a ocorrência de um grande número de mortes de bebês e fetos no Hospital. De janeiro a julho de 2014, o HMSI,
que o local de nascimento da maioria da população jaboticabalense, apresentou a menor taxa de mortalidade infantil neonatal dos últimos quatro anos, segundo o SUS.

As taxas de mortalidade estão em queda:
Mortalidade fetal
Feto com mais de 500 gramas de peso

Mortalidade neonatal precoce
A que ocorre de 0 até antes de 7 dias completos de vida.

Microrregião de Jaboticabal

Microrregião de Jaboticabal

Região Horizonte Verde
Município de Jaboticabal

Região Horizonte Verde
Município de Jaboticabal

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – Ministério da Saúde, agosto 2014
http://svs.aids.gov.br/dashboard/mortalidade/infantil.show.mtw

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – Ministério da Saúde, agosto 2014
http://svs.aids.gov.br/dashboard/mortalidade/infantil.show.mtw

Em 2014, no período de janeiro até o dia 11 de setembro, o Hospital e Maternidade Santa Isabel realizou 557 partos, registrando um total de
5 óbitos, incluindo o registrado no dia 8 de setembro.

Entre os óbitos registrados.

Em 4 casos, foram óbitos intrauterinos, ou seja, os fetos já chegaram ao hospital sem vida, devido à causas como eclâmpsia, má formação
fetal. Há laudos para três óbitos já em posse das pacientes.

Desde 2007, o Hospital não registra óbitos maternos.

O Hospital passou a avaliar as condições de vida dos recém-nascidos até os seis dias de vida, desde primeiro de setembro de 2014. Ao
receberem alta, mãe e bebê são consultados e recebem orientações sobre cuidados com a saúde materno-infantil. Eles já deixam o hospital
com a consulta de retorno agendada.
O HMSI é um Hospital centenário, que tem orgulho de sua missão e reforça o seu compromisso com a vida, com a saúde, com o bem-estar
e com a felicidade de todo jaboticabalense e também da comunidade da microrregião que atende.
Queremos que as futuras mamães e suas famílias tenham a certeza de que têm em nossos profissionais mãos confiáveis para viverem o
momento mais importante de suas vidas.
Não abrimos mão da nossa responsabilidade com nossas clientes grávidas que, presenciando esses acontecimentos, passam a sofrer a
insegurança desencadeada por comentários ainda prematuros mas que podem trazer sofrimento desnecessário. Tomaremos todas as
providências necessárias que tragam a tranquilidade que, nesse momento, precisam. Não permitiremos que sejam vítimas silenciosas.

Anos

Hospital e Maternidade

Santa Isabel
JABOTICABAL
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O meio ambiente de Jaboticabal UPA ainda sem previsão
para ser inaugurada!
e as eleições 2014
Aos senhores candidatos
e senhores eleitores. Aí vai
uma mensagem que circula
na internet “Aprendi que, se
a gente espalhar coisa boa por
onde passar, a vida se encarrega de trazer outras melhores
ainda”.
Os altos orçamentos estimados e aprovados para
2014 justiﬁcam a condição
do Brasil ser a sétima economia mundial (orçamento
de R$ 2,38 trilhões = R$
2.380.000.000.000,00),
do
Estado de São Paulo ser a

maior economia do Brasil (R$ 189 bilhões = R$
189.000.000.000,00), e o
Município de Jaboticabal
estar na chamada Califórnia
Brasileira (R$ 229 milhões =
R$ 229.076.100,00).
Os políticos tem o compromisso de se manifestar
e representar a população,
de onde recebem seus votos.
Nestas eleições é de se esperar um perﬁl mais ambientalista dos eleitos, seja ele dos
cargos executivos (presidente
e governadores) ou dos cargos legislativos (senadores e
deputados federais e estaduais).

Interessante ver a quantidade de candidatos que nesta
próxima eleição de 2014 tem
levantado bandeira em defesa
do meio ambiente. Desmatamento, queimada, maus tratos animais, destruição dos
ambientes da fauna e ﬂora
silvestre. Poluição da água, do
solo e do ar.
Um compromisso dos futuros
eleitos é a atenção com a cada
vez mais crítica falta de água,
sendo provável consequência
da mudança climática e do
aquecimento global. Devemos
sempre lembrar que “Tomar
água nos dá vida, tomar
consciência nos dá água”.

COMDEMA – Jaboticabal elege novo
Presidente com expectativa de ações
Maurício China
O Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente –
COMDEMA de Jaboticabal
elegeu como seu novo presidente a Engenheira Agrônoma
Maria Cândida Sacco Marcelino, representante da CATI em
Jaboticabal.
Esta instituição ambiental é
requisitada em função das constantes ações que interferem no
meio ambiente, na cidade e no
campo. Pertencente ao grupo
das entidades civis que compõe
o COMDEMA, a ONG Organização Ambiental e Cultural –
OCA tem demonstrado grande
dinamismo.
Como exemplo da participação
da ONG OCA na defesa das
causas ambientais, foi encaminhado novo ofício (Of. OCA
nº 067/2014) ao COMDEMA
em que solicita urgente análise
e parecer sobre Projeto Alternativo de Preservação Integral
da Chácara do Locke, de acordo
com classe Zona de Preservação- ZP do Plano Diretor de
Desenvolvimento de Jaboticabal.
O Jornal Fonte, em seu site
virtual na Internet https://www.
facebook.com/JornalFonte, tem

recebido diversas denúncias, as
quais são encaminhadas às respectivas instituições de competência e esclarecidas.
Em uma delas um internauta
postou indignado a seguinte
denúncia: “Enquanto as associações de defesa do meio ambiente
ﬁcam discutindo sobre a preservação de matas, não estão percebendo o que está acontecendo.
Moro perto da chácara.... e tenho
escutado o barulho de moto serra.
Estão acabando com a mata e
vocês que ﬁcam discutindo não
perceberam. Passem pela Rua
Vicente Quirino e vocês observarão o quanto de árvores já
foram cortadas do meio da mata.
É preciso ação e ﬁscalização. O
povo que tem poder está agindo
e vocês defensores só estão
ﬁcando nas palavras. A hora que
resolverem agir vai ser tarde e a
mata já estará no chão. Entrem
lá e vejam o quanto de árvores já
cortaram”.
Em outra denúncia, o internauta também indignado postou
o seguinte texto sobre a derrubada de uma árvore de grande
porte localizada entre os Bairros
Parque do Trevo e Jardim das
Rosas: “Mais um pedaço do
nosso verde sendo dizimado”.
(fotos).

Estas e outras denúncias também devem ser encaminhadas
para conhecimento do Promotor Público do Meio Ambiente
(Forum de Justiça). Procurem os vários conselheiros do
COMDEMA para que tenham
conhecimento do que acontece
em nossa cidade.
Quando estas coisas estiverem
acontecendo também denunciem no DISQUE-DENÚNCIA AMBIENTAL (telefone
0800-113560). Outros telefones
que recebem denúncias de crime
ambiental são a Polícia Militar
Ambiental (telefone 3202-2122),
a CETESB (telefone 32039400) e a Secretaria Municipal
de Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente – SMAAMA
(telefone 3209-2450).

O prédio da UPA (Unidade
de Pronto Atendimento) de
Jaboticabal será concluído em no
máximo 30 dias, mas ainda não
há previsão para sua inauguração,
porque a partir da conclusão da
obra, vem à compra de equipamentos e contratação de pessoal,
mas segundo informações tudo
está caminhando para começar a
funcionar em breve.
ENTENDA O CASO
A construção da UPA, localizada na Rua Sete de setembro,
teve início em 24 de novembro
de 2010 e deveria ter sido concluída em 24 de maio de 2011,
na administração do então prefeito José Carlos Hori (PPS
– 2005/2012). O custo inicial
da obra foi de R$ 1.442.829,93
milhão, sendo R$ 1,4 milhão do
Governo Federal (Ministério da

Saúde) através de Emenda do
deputado Federal Dr. Nechar. A
concorrência licitatória 01/2010,
foi ganha pela empresa Sparton
– Construções e Incorporações
Imobiliárias Ltda., EPP. Que
segundo consta, faliu e abandonou a construção. Acesse http://
www.jfonte.com.br/pdfs/2011/
Jornal_Fonte_124.pdf e saiba
mais.
Em entrevista concedida ao
Jornal Fonte em 05 de fevereiro
de 2014, o atual prefeito Raul
Girio (PSDB), disse que a inauguração seria em junho. Acesse
http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2014/Jornal_Fonte_164.
pdf - mas não aconteceu porque
foram encontradas uma série
de falhas na construção, a mais
grave teria sido na tubulação de
oxigênio que está sendo toda
refeita porque foi instalada tubulação para gás de cozinha.

CNPJ Jornal Fonte: 10.713.136/0001-00 - R$ 1.000,00

Maurício China
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Refl
exão
A
caminho
da
luz
Fernando Stigliano - Reflexão sobre texto do Sociólogo Domenico de Masi
Oscar Niemeyer, um dos
criadores de Brasília, mesmo
sendo um dos maiores Arquitetos do nosso Tempo, amava
dizer: “O que vale não é a
Arquitetura, mas a Vida, os
Amigos e esse Mundo injusto
que devemos modiﬁcar.” E
acrescentava: “Um senso de
Solidariedade me acompanhou por toda a Vida. Eu me
envergonharia se fosse um
homem rico”.
Oscar era Comunista: um
comunista que nunca se
esquecia de sê-lo, permanentemente dedicado ao pensamento e à inclusão do mar de
pobres de seu País.
Quando completou cem
anos de Vida, todo o Brasil
festejou com orgulho, mas
a homenagem que mais o
comoveu foi aquela dos habitantes da Rocinha, a maior
favela do Brasil: uma enorme
faixa estendida sobre os barracos, visível a quilômetros de
distância, dizia: “Felicidades
ao nosso irmão Oscar”.
Uma vez lhe foi perguntado:
“Você também crê, como Dostoiévski, que a beleza salvará
o Mundo?” E ele, que criara
tanta beleza, respondeu: “A
beleza nunca salvou ninguém.
O que pode nos salvar é a
revolução.”
Oscar Niemeyer era sempre revoltado contra os ricos,
e soltava um palavrão, com
referência a eles... Mas estou
certo de que não seria capaz
de tocar-lhes sequer um ﬁo
de cabelo porque repudiava
a ideia de tortura e odiava a
violência, que sofrera no exílio
durante a Ditadura Militar.
Como conta um velho blues,
em alguns Estados do Sul,
os negros dos Estados Unidos tinham a obrigação de
caminhar no lado ensolarado
da Estrada, onde era maior
o calor, mas onde era possível dialogar com os próprios
semelhantes e com o Sol, abraçados pela sua luz fecunda.
Oscar Niemeyer preferia
caminhar no sunny side of the
street ( do lado ensolarado da

Rua), junto de Mahatma Gandhi, Antônio Gramsci, Hélder
Câmara, Nelson Mandela e
Albert Schweitzer: uma lista
de homens diferentes entre si,
mas unidos por um amor sem
limites pelos semelhantes graças a uma necessidade quase
instintiva de Comunismo. No
discurso fúnebre proferido na
morte do amigo, Engels disse
de Marx: “Ele combateu com
uma paixão, com uma tenacidade e com um sucesso como
poucos combateram.”
Diríamos que amaram o próximo, os pobres, os explorados
como poucos outros no curso
de toda a história humana.
O primeiro aprendizado
que nos vem da existência
deles e do seu Modelo é que
no Mundo, junto de tantas
presenças diabólicas existem
também presenças angélicas
com as quais se pode contar,
pessoas naturalmente devotadas à generosidade e à beleza,
dispostas a sacriﬁcar toda sua
Vida pela felicidade do Ser
Humano.
Às ﬁlhas que lhe perguntavam qual seria a sua máxima
preferida, Marx respondeu
com uma citação de Terêncio:
“Nihil humani a me alienum
puto”. Nada do que é humano
me é estranho. Essa indicação
ilumina todo o pensamento de
Marx: quando denuncia que
“a desvalorização do Mundo
Humano aumenta em relação
direta com a valorização do
Mundo das Coisas”; quando
testemunha que o melhor
modo para ser feliz é tornar os
outros felizes; quando diz que,
diante da prevaricação desenfreada, faltando outros meios,
se é autorizado a responder
com a revolução. Mesmo o
Mahatma Gandhi, por sua vez,
disse que “quando resta apenas
a escolha entre a covardia e
violência, creio que aconselharia a violência”.
Se a Marx e Engels devemos
no plano teórico, a Lênin e a
Stálin devemos no plano prático, pelos ensinamentos que
nos deram com seus sucessos e

sobretudo com seus erros.
O Modelo Igualitarista nos
ensina que a ação política não
é nunca improvisada, mas preparada pacientemente seja no
Plano teórico seja no do proselitismo (da conversão) e da
organização. Ensina-nos que
as mudanças Estruturais são
acompanhadas das Culturais;
que em todo Sistema Social o
Poder é o resultado zero entre o
melhoramento de uma Classe
somado à piora de Outra; que
toda Mudança Progressista
deve prestar contas às Resistências Conservadoras; que o
entusiasmo coletivo move as
massas e ajuda-as a suportar
grandes sacrifícios em vista de
grandes vantagens; que a planiﬁcação requer informações
conﬁáveis, participação emotiva dos produtores, adesão
racional por parte de todos os
sujeitos envolvidos.
O Modelo Igualitarista foi
surpreendente seja pela rapidez com que se ﬁrmou e depois
se difundiu, seja pela velocidade como se dissolveu. O que
signiﬁca que grande foi a sua
inteligência, mas ainda maiores foram seus erros. Também
destes podemos extrair ensinamentos preciosos.
Assim como foi realizado no
último Século XX, o Modelo
Igualitarista mostrou-se incapaz de eliminar as diferenças
de Classe, o clientelismo, a
ineﬁciência, a depressão, a
pouca qualidade dos bens de
consumo, o excessivo poder
burocrático e policialesco.
Mostrou que Montesquieu
tinha razão quando defendia
que a separação dos poderes é
condição imprescindível para a
democracia e liberdade. Ensinou-nos que as diferenças de
Classe, derrubadas pela força,
reaparecem sob outra forma
e com igual injustiça também
onde a propriedade privada
é formalmente suprimida. É
arriscado reprimir nos seres
humanos a religiosidade, a
necessidade de Vida Privada e
de unidade familiar, a tendência a competir e se destacar,

a diversidade de opiniões, as
eleições livres. A liberdade da
Arte e a vitalidade estética são
indispensáveis para dar tom,
variedade e cor à sociedade. As
massas são facilmente manipuláveis, mas, cedo ou tarde,
percebem truques e passam a
odiar os mágicos.
Os defeitos cultivados pelos
regimes Comunistas, mais
ainda que os induzidos pelo
Fascismo e pelo Nazismo
sobrevivem aos próprios regimes e projetam nas gerações
sucessivas a sombra oblíqua do
autoritarismo, do retrocesso
político, do clientelismo, da
corrupção, da desconﬁança.
A Lênin e mais ainda a Stálin podemos aplicar o pensamento de Lacan, quando
diz que o contrário do Amor
não é o Ódio, mas o Poder.
O Modelo Industrial Igualitarista fracassou pelo modo
como foi aplicado ou contém
em si os germes genéticos do
fracasso? O ser humano tem
necessidade de diferenciar-se de seus semelhantes pelos
gostos, pelas vocações, pelas
habilidades, pela necessidade
insaciável de riqueza, de status, de luxo, do supérﬂuo, do
Poder?
Devemos ser mais orgulhosos
da Igualdade ou da Diferença
com os nossos semelhantes?
É impossível que um Modelo
Igualitarista consolide-se sem
recorrer à violência?
O Igualitarismo está fadado
a permanecer uma Utopia
ou a Humanidade, graças ao
Progresso Tecnológico e à
Globalização, será capaz de
arquivar de uma vez por todas
o problema Econômico para
dedicar-se à solução dos seus
problemas Culturais?
Uma vez Fidel Castro perguntou a um de seus entrevistadores: “O que aconteceria se
cada Indiano, cada Esquimó,
tivesse um automóvel?” Vamos
saber em poucos anos, já que
cada Chinês e cada Indiano
está para conquistar não apenas um automóvel, mas também outros equipamentos

mecânicos que os Ocidentais
já possuem.
Não podemos identiﬁcar a
disputa entre Capitalismo e
Igualitarismo como uma luta
entre todo o Bem de um lado e
todo o Mal de outro.
O Capitalismo produziu
duas Guerras Mundiais e muitas locais, inquisições religiosas e perseguições civis; gerou
a escravidão e o colonialismo
com a devastação do Terceiro
Mundo, o industrialismo, com
a exploração do assalariado, o
Fascismo, com a supressão das
liberdades constitucionais, o
Nazismo, com o genocídio de
milhões de inocentes, o Sistema ﬁnanceiro, com as especulações e o desperdício de
enormes riquezas. Essas aberrações autorizaram o jornalista
Australiano Jeﬀ Sparrow a
aﬁrmar: “Tudo aquilo que nos
causava medo do Comunismo
– que perderíamos nossas casas
e as nossas economias, que
seríamos obrigados a trabalhar
todo o tempo por um salário baixo e que não teríamos
nenhuma voz contra o Sistema
– tornou-se realidade graças ao
Capitalismo”.
Nos dias em que caiu o
Muro de Berlim, Václav Havel
(5/10/36-18/12/11escritor, dramaturgo, foi o último
Presidente da Tchecoslováquia e o primeiro Presidente
da República Checa) numa
Rádio disse: “O Comunismo
era capaz de distribuir a
riqueza, mas não de produzi-la; o Capitalismo é capaz de
produzir a riqueza, mas não de
distribuí-la. Por isso o Comunismo perdeu, mas o Capitalismo não venceu.”
Reafirmo o que já escrevi
neste espaço: Nós somos egoístas, egocêntricos e orgulhosos. Falta-nos solidariedade.
Por isso não estamos preparados para viver em comunidade. Ainda não sabemos
dividir o necessário para que
todos os seres que habitam
no planeta terra vivam com
dignidade. Somos aprendizes
a caminho da luz!
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Lutti deixa secretaria e
mais dois estão na lista!
O prefeito de Jaboticabal
Raul Gírio (PSDB) demitiu na
manhã de 1º de outubro de 2014,
Valdemir Lutti secretário da
Indústria, Comércio e Turismo,
e mais 2 estão na lista, mas os
nomes ainda não estão deﬁnidos.
Além de Lutti também deixaram
o governo, César Tomé (trânsito), Luiz Fernando (Acessa São
Paulo) e Paulo Tavares (arrecadação). Até agora, já foram exonerados 15 cargos comissionados,
sendo 1 secretário, 3 diretores
e 11 assessores, mas extra oﬁcialmente cometam-se que esse
número poderá chegar a de 40
a 50.
As secretarias que perderem
seus titulares serão encampadas por outros secretários sem
qualquer remuneração, como no
caso da Indústria, Comércio e
Turismo que passou para Sérgio
Nakagi da Agricultura.

ECONOMIA
Apenas com a demissão de 3
secretários e seus chefes de gabinete, a economia mensal será de
R$ 41 mil, sem contar os encargos sociais.
DESACELERAÇÃO
Em nota a Prefeitura informou
que, com a desaceleração da economia e constantes quedas no
PIB (Produto Interno Bruto), a
arrecadação dos impostos federal
e estadual estão caindo (FPM,
IPI, ICMS e FUNDEB), reﬂetindo diretamente nas receitas
municipais, e com a recessão,
houve aumento na inadimplência
da população e das empresas da
cidade que deixaram de pagar R$
62 milhões aos cofres municipais.
Mas está trabalhando para combater a crise. A primeira medida,
além de outras, foi reduzir os cargos de conﬁança para equilibrar

Prefeitura gasta mais
de R$ 38 mil com
aluguel de 20 imóveis!
Segundo o Jornal Oﬁcial do município de Jaboticabal edição 259
de 22 de agosto de 2014, a Prefeitura gasta por mês R$ 38.604,80
mil com aluguel de 20 imóveis espalhados pela cidade. Veja a relação abaixo.
Locatário
Valor em R$
Ricardo Alexandre Lustri
1.716,94
Marlene Ascari Boarini Morano
1.096,36
Stéfani Nogueira Incorporação e Construção Ltda.433,29
Elena Procópio de Oliveira Filardi
1.457,99
San Marino Empreendimentos imobiliários Ltda.1.275,25
Condomínio Edifício Alice
1.059,78
Assoc. Desp. Classista Stéfani/convênio
3.500,00
Borsari Planejamento Imobiliário Ltda.
1.000,00
Orlando Labella
1.200,00
H. Carone Imóveis Ltda.
1.242,51
H. Carone Imóveis Ltda.
1.408,62
VPinheiro da Silva Santos
2.994,55
Diocese de Jaboticabal
4.589,52
Maria Cristina de Oliveira Trevisoli
2.100,00
Alcides da Rocha Tavares
2.500,00
Morada Imóveis
1.650,00
Cláudio Roberto Fuzisaki
1.171,76
San Marino Empreendimentos Imobiliários Ltda.1.740,94
Imobiliária Nova Casa Jaboticabal Ltda.
1.694,31
Irmandade de Misericórdia de Jaboticabal
3.116,68

as contas, sem comprometer os
serviços de qualidade à população - saúde, creches, escolas,
pagamento de salários, coleta do
lixo e obras.
E A KOIKE?
A Prefeitura através da Secretaria da Indústria, Comércio e
Turismo, anunciou em 2012, no
ﬁnal do mandato do ex-prefeito
José Carlos Hori (PPS), com
toda pompa, a instalação da
Multinacional Koike em Jaboticabal ao lado do aeroporto
no galpão da Biondi, até ﬁnal
de 2014, e geraria mais 1.000
empregos diretos e indiretos. O
ano está acabando, o secretário se
foi junto com Tomé que também
foi secretário da mesma pasta, e
nada da Koike. Acesse http://
www.jfonte.com.br/pdfs/2013/
Jornal_Fonte_150.pdf - e leia a
matéria completa.

AG R A D E C I M E N T O
A Família de Pedro Stigliano
agradece pela forma carinhosa
digna e fraterna que ele foi cuidado
por ocasião de seu Atendimento,
e posterior Internação, no Pronto
Atendimento, no Quarto e Centro de Terapia Intensivo (CTI)
do Hospital e Maternidade Santa
Isabel, no período de 05 a 23 de
Setembro de 2014.
Nossa Eterna Gratidão aos Funcionários da Recepção e Administração; bem como aos Enfermeiros,
Enfermeiras, Médicos e Médicas
do referido Hospital. Em todos os
momentos foram extremamente
atenciosos e fraternos com meu
pai e conosco. Estendemos nossa
gratidão aos Diretores do Sistema
UNIMED/SUS, à Prefeitura de
nossa cidade e à Loja Maçônica
“Fé e Perseverança”, e, ﬁnalmente,
aos Funcionários e Diretores do
PREVER/Jaboticabal e Funerária
Santa Isabel. Quem trata os outros
com genuína gentileza, Consideração e Respeito –para dizer Amor e
Compaixão – convive bem consigo
mesmo.
QUE DEUS, NA SUA
INFINTA BONDADE, NOS
DÊ SAÚDE E LUZ... SEMPRE!!
José Fernando Stigliano – ﬁlho

Aproxima-se a festa da
democracia!
Domingo, 05 de outubro
de 2014, é dia de eleição, é
dia de festa da democracia e
141.824.607 milhões de eleitores brasileiros irão às urnas
para votarem em presidente,
governadores,
senadores,
deputados federais e estaduais.
JABOTICABAL – 61ª ZONA
ELEITORAL
A população em 2014,
segundo
estimativa
do
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geograﬁa e Estatística)
é de 75.236 mil habitantes,
e conforme o Cartório Eleitoral 53.411 eleitores, com
16 locais para votação e 142
seções.
TAIAÇU
População estimada 6.179
mil habitantes e 4.759 mil
eleitores com 2 locais de votação e 12 seções.
TAIUVA
População estimada 5.605
mil habitantes e 4.784 eleitores com 2 locais de votação e
13 seções.
HORÁRIO DE
PARA VOTAÇÃO

BRASÍLIA

No 1º turno: dia 5.10.2014,

das 8h às 17h;
No 2º turno (se houver): dia
26.10.2014, das 8h às 17h.
O eleitor que estiver na ﬁla
às 17h receberá uma senha
numerada e a votação continuará na ordem decrescente
das senhas distribuídas.
DOCUMENTOS
O eleitor poderá votar sem o
título, mas deverá apresentar
obrigatoriamente documento
oﬁcial com foto que comprove
sua identidade.
Embora não seja necessário
apresentar o título para votar,
é importante que o eleitor
saiba qual é a sua seção eleitoral, informação que poderá ser
obtida no título eleitoral ou
por meio de consulta ao site
do TRESP: Consulta ao título
e ao local de votação.
Para votar, o eleitor deverá
apresentar documento oﬁcial
com foto que comprove sua
identidade.
Carteira de identidade, passaporte ou outro documento
oﬁcial com foto de valor legal
equivalente, inclusive carteira
de categoria proﬁssional reconhecida por lei;
Certiﬁcado de reservista;
Carteira de trabalho;
Carteira nacional de habilitação.
Votar é um ato de cidadania.
Vote Bem, Vote Consciente!
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Moradores de prédios da CDHU reclamam das
péssimas condições de alguns apartamentos
Em 13 de julho de 2012,
Jaboticabal recebeu a visita
do governador do Estado, que
entregou 117 apartamentos
da CDHU (Companhia de
Desenvolvimento, Habitacional e Urbano) do Condomínio
Cidade das Rosas. Na época
disse o então prefeito José Carlos Hori (PPS), “Agora, só da
CDHU, são 351 apartamentos
entregues”. “O apartamento
representa uma nova vida para
minha família”, declarou um
dos contemplados.
No entanto, passados um
pouco mais de 2 anos da
entrega, e bem antes disso as
reclamações dos moradores
são muitas, especialmente com
vazamentos e inﬁltrações de

água, sem falar que já houve
até incêndio na canalização de
gás.
A CDHU tem feito alguns
reparos principalmente nas
entradas dos blocos, porém, de
péssima qualidade.
BREVE HISTÓRICO
Dos 351 apartamentos, 117
possuem dois dormitórios e,
234, três.
Todas as unidades contam
com sistema de aquecimento
solar para a água do chuveiro,
piso cerâmico, azulejos nas
áreas molhadas e pé-direito
de 2,6 metros. O investimento
foi R$ 17,9 milhões, sendo de
R$ 300 mil o valor do terreno

liberado pela Prefeitura. O
local também conta com playground, centros comunitário e
esportivo, acesso para portadores de deﬁciências, central

de gás e jardinagem,
medidores individuais de
consumo de água e uma
vaga na garagem para
cada apartamento.

A instalação da 4ª Vara depende da análise da
corregedoria, disse o presidente do TJ-SP
Na noite de sexta-feira, 19 de
setembro de 2014, o presidente
do TJ-SP (Tribunal de Justiça
de São Paulo) Desembargador
José Renato Nalini, esteve em
Jaboticabal para receber o título
de cidadão jaboticabalense e
concedeu entrevista exclusiva
ao Jornal Fonte, e disse que a
instalação da 4ª Vara depende
da corregedoria. Leia abaixo a
íntegra da entrevista.
Jornal Fonte – No mês de
agosto o senhor recebeu uma
comitiva composta pelo prefeito Raul Girio, o presidente
da Câmara Wilsinho Locutor,
Carmen Silvia Alves, Débora
Cristina Fernandes Ananias
Alves Ferreira e Alexandre
Gonzaga Baptista dos Santos,
respectivamente juízes titulares
da 1ª, 2ª e 3ª Varas, além outras
autoridades que foram reivindicar a instalação da 4ª Vara. E,
todos voltaram otimistas pela
sua receptividade à causa. O
senhor conﬁrma a instalação
da 4ª Vara para 2015?
Desembargador José Renato
Nalini – O parecer para ins-

talação da Vara criada desde
2.000 está nas mãos de um juiz
que foi daqui de Jaboticabal,
Dr. Durval Augusto Rezende
Filho que é o assessor do corregedor geral. O presidente
instala, mas o processo passa
pela análise da corregedoria
que é aquela que tem os dados
a respeito da necessidade, da
demanda e dos números, então
há critérios objetivos que estão
sendo examinados pelo Dr.
Durval, espero que ele tenha
boa vontade, porque se a corregedoria sinalizar que é possível, nós assim que tivermos
juiz, porque um dos problemas
que eu falei para comitiva é
que nós temos 400 vagas de
juízes no quadro, é mais do
que um 4º dos juízes em exercício que está faltando. É uma
região imensa onde não há juízes, há casos em que um juiz
está respondendo por 3 ou 4
comarcas, este é um fato impeditivo para instalarmos todas
as Varas que já foram criadas.
Mas tenho toda boa vontade e
teria muita alegria em trazer a

4ª Vara para Jaboticabal.
JF – O seu mandato termina
em 2015 e logo depois se aposenta?
Nalini – Termino em 24 de
dezembro de 2015 e completo
70 anos, mas a essa altura teremos um presidente eleito, e o
Tribunal entra em recesso a
partir do dia 20. Não vou fazer
falta, mas vou sentir falta.
JF – Mas Jaboticabal pode
contar com o apoio do senhor?
Nalini – Sim. Isso eu aﬁrmei
e tenho todo interesse. Veja
que um presidente gosta de
inaugurar Varas, instalar novas
unidades judiciais. É evidente
que tenho todo interesse agora
até maior razão já que sou acolhido como cidadão jaboticabalense, isto me dá mais compromisso. Evidentemente que
se tivermos condições, porque
depende da corregedoria, e se
faltar alguma coisa, falarei com
o pessoal daqui para cumprir
esses requisitos, para que se
possível na minha gestão instalemos a 4ª Vara.
JF – O senhor é contra greve

no serviço público?
Nalini – A justiça deve
funcionar
initerruptamente
como a saúde. Nós admitiríamos uma greve num Pronto
Socorro, da Polícia e de Juízes?
Então funcionário público não
pode fazer greve. Ninguém
é forçado a ser funcionário
público. Quem acha que está
sendo injustiçado procura na
iniciativa privada melhores
caminhos. O serviço público

precisa de sacrifício, de devotamento, de empenho, de dedicação e de pensar que o povo
é um patrão até extremamente
passivo, porque o serviço costuma ser ineﬁciente e mesmo
assim o povo não se revolta.
Sempre chamo a atenção do
funcionalismo de que ele tem
um patrão a quem deve ﬁdelidade.
Por isso sou contra a greve no
serviço público.

O presidente do TJ-SP Concede entrevista ao Jornal Fonte
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ANIVERSARIANTES

Miguel Othávio Macri Garcia, completou
um aninho de vida dia 27/09/2014.
Parabéns, Paz, Saúde e felicidades.

Maurício Gagliardi ao lado da sua mulher
Amanda, completará mais um ano de vida
dia 04/10. Parabéns, saúde e felicidades.

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 / bardabocha@gmail.com

Churrasco & Companhia!
Com a experiência
deixada pelo saudoso
Zé Raposa – Irineu
e Luís Paulo (pai e ﬁlho), com 50 e
33 anos no ramo respectivamente, são
os precursores da Costela no Fogo de
Chão em Jaboticabal!
Churrasco & Companhia lhe proporcionará satisfação em suas festas de
casamento, aniversário, confraternizações empresariais e eventos em geral
porque conta com Buﬀet 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/luispaulo.pedrolourenco?fref=ts

