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Pacientes de Hemodiálise
do Hospital São Marcos
pedem a permanência da
atual equipe médica!
Os 124 pacientes de Hemodiálise do Hospital São Marcos de Jaboticabal e seus familiares encaminharam um abaixo-assinado com mais de 200
assinaturas, solicitando a permanência dos médicos nefrologistas Edmara
Lúcia Bessa Sanches e Edivaldo César Parigi naquela unidade.
Demonstrando tristeza e revolta pela demissão dos médicos, cujo contrato
se encerra em 24 de novembro de 2014, pacientes e familiares procuraram
a redação do Jornal Fonte alegando a falta de total desconhecimento e os
motivos pelos quais o Hospital tomou tal decisão, já que os profissionais
cumprem seus deveres com amor, atenção e dedicação.
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Alexandre Schwartsman:

“Acho que sou bastante realista, o problema, é que o governo é muito ruim”.
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Alexandre Schwartsman:

“Acho que sou bastante realista, o problema,
é que o governo é muito ruim”.
Na noite de 30 de setembro, Alexandre Schwartsman
(foto), doutor em economia
e Colunista do Jornal “Folha
de S. Paulo” ministrou uma
palestra na ACIAJA (Associação Comercial e Industrial de
Jaboticabal), organizada pela
própria Associação e a UNIMED.
Leia abaixo entrevista exclusiva concedida ao Jornal Fonte.
Jornal Fonte – Temos acompanhado sua coluna no Jornal
“Folha de S.Paulo” e pelas suas
colocações, nada se aproveita
neste governo. O senhor é
muito crítico ou muito pessimista?
Alexandre Schwartsman –
Não. Acho que sou bastante

realista, o problema,
é que o governo
é muito ruim, aí
não tem realmente
como consertar. O
desempenho
tem
sido medíocre, quer
dizer, medíocre foi
a média do desempenho. Crescimento
muito baixo, inflação
muito alta e desequilíbrio externo, e este
ano está piorando
tudo. Se eu fosse otimista estaria mentindo para o distinto
público.
JF – Na economia está tudo
muito ruim?
Schwartsman – Olha o crescimento médio do país nos

últimos 4 anos mal vai passar
de 1,5% ao ano, a inflação em
média 6%, este ano perto de
6,5%. A taxa de emprego está
baixa, isso é verdade, mas a
geração de emprego neste ano
foi zero, não dá para considerar

7ª Coleta de Lixo Eletrônico
A Funep com o apoio da
Unesp/FCAV e da empresa
LED Reciclagem Tecnológica
realizará no dia 20 de novembro a 7ª Coleta de Lixo Eletrônico, ação que faz parte da
Campanha “Minha Atitude
Faz a Diferença”.
O lixo eletrônico é um grande
problema no mundo e principalmente nos países em desenvolvimento. O Brasil é o maior
produtor de lixo eletrônico entre
os países emergentes. Esta situação é muito grave, pois o lixo
eletrônico possui componentes
tóxicos que podem contaminar

o solo e a água, causando danos à
saúde das pessoas.
Já foram coletadas aproximadamente 4 toneladas de lixo eletrônico nas 6 ações realizadas pela
Funep.
Está em dúvida do que é lixo
eletrônico?
Confira abaixo alguns dos itens
que podem ser descartados e
reciclados:
• Telefones celulares
•Telefones fixos
•Aparelhos Eletrônicos
•Monitores
•CPU / Teclados
•Impressoras

•CD / DVD
•Placas de rede / vídeo
•Estabilizadores
•Caixas de som
• Calculadoras
Ajude e colabore com a preservação do ambiente. Participe
desta ação!
Anote na agenda: dia 20/11,
das 8h às 11h e das 14h às 17h,
no Prédio Administrativo da
Funep.
Para mais informações, entre
em contato com a Funep pelo
telefone (16) 3209-1300 ou
pelo e-mail maisatitude@
funep.org.br.

que o país está indo
bem. Temos problemas sérios, não acho
que vamos para uma
crise e não acho que
é uma catástrofe, mas
é um país que precisaria estar crescendo
de 3,5 a 4% ao ano,
não 1,5%. O sentimento de frustração,
e essa mediocridade
que imperam no país,
temos que superar.
Não tenho a menor dúvida que
o que está acontecendo não é
culpa externa, não é um conluio, não é nada, ela é resultado
principalmente de escolhas
equivocadas de políticas econômicas, de uma gestão ruim e

excesso de intervencionismo e
estamos pagando o preço disso.
JF – Como o senhor compararia os governos do PSDB e
do PT?
Schwartsman – Não. Quero
fazer uma comparação diferente, entre o governo Fernando Henrique e o governo
Lula até 2008. Quando foi
colocado um conjunto de
políticas que foi bem. O país
foi muito bem com o governo
Lula enquanto seguia as políticas responsáveis, quando
mudou esse tipo de política
começou a degringolar.
Meu problema não é tanto
com o partido que está no
poder é com quem faz as coisas certas.
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Pacientes de Hemodiálise do Hospital São Marcos
pedem a permanência da atual equipe médica!
Os 124 pacientes de Hemodiálise do Hospital São
Marcos de Jaboticabal e seus
familiares encaminharam um
abaixo-assinado com mais de
200 assinaturas, solicitando
a permanência dos médicos
nefrologistas Edmara Lúcia
Bessa Sanches e Edivaldo
César Parigi naquela unidade.
Demonstrando tristeza e
revolta pela demissão dos
médicos, cujo contrato se
encerra em 24 de novembro
de 2014, pacientes e familiares procuraram a redação do

Jornal Fonte alegando a falta
de total desconhecimento
e os motivos pelos quais o
Hospital tomou tal decisão,
já que os profissionais cumprem seus deveres com amor,
atenção e dedicação.
DIREÇÃO
Nossa reportagem procurou a direção do Hospital
que não quis dar entrevista,
mas nos enviou uma nota
na qual justifica que firmou
parceria com a SENERP

(Serviço de Nefrologia de
Ribeirão Preto), uma clinica
de renome nacional que está
sob a responsabilidade do
Professor Doutor Osvaldo
Merege Vieira Neto, que é o
“papa” na área de nefrologia e
hemodiálise, e sua contratação objetiva maior evolução
nos serviços médicos prestados pelo Hospital.
No entanto, explica a nota
que o novo responsável pelo
setor de Hemodiálise será
o médico nefrologista Alan
Fernandes Laurindo.

J.T. De Lima M.E • CNPJ 10.713.136/0001-00 • Inscrição Municipal 116.231
Jornalista Responsável: João Teixeira de Lima • MTB. 43290
Endereço: Rua Raposo Tavares, 230 • Recreio dos Bandeirantes,
Cep: 14883-418 Jaboticabal/SP • Tel (16) 3202-7509
www.jfonte.com.br - Facebook: www.facebook.com/JornalFonteJab
jfontemail@gmail.com • jfonte@jfonte.com.br

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA!
“O Hospital São Marcos S/A,
ciente de sua vital importância
e necessidade para a população
de Jaboticabal e região, vem
por meio desta esclarecer a
seus pacientes que seu setor de
hemodiálise passou por reformas físicas e administrativas
que visam à melhoria constante de seus serviços. Neste
sentido, o Hospital São Marcos S/A firmou parceria com a
SENERP, serviço de renome
nacional na área de nefrologia

e hemodiálise, sob a responsabilidade do Professor Doutor
Osvaldo Merege Vieira Neto,
para que o setor evolua ainda
mais, trazendo maior experiência administrativa e mantendo a reconhecida qualidade
dos serviços médicos prestados
pelo Hospital São Marcos. A
nova equipe médica do setor
de hemodiálise será coordenada pelo médico nefrologista,
Dr. Alan Fernandes Laurindo,
responsável técnico do setor.”
ABAIXO ASSINADO

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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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 aﬁxado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado na cidade de Jaboticabal em 10 de outubro de 2014.

Processo : 140/2013 - FAZ SABER a(o) Imobiliária Jaboticabal Ltda, Avenida General
Osório, 393, Centro - CEP 14870-100, Jaboticabal-SP, que lhe foi proposta uma ação
de Usucapião por parte de Vanir Pereira Francisco, alegando em síntese: Que a requerente possui posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Avenida Henrique Pratelezzi,
70- bairro Jardim Perina nesta cidade e comarca de Jaboticabal – SP, com registro de nº
02/1.805, 2RG, Folhas 01v de 08/02/1977. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 20 dias, que 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.

Processo : 140/2013 - FAZ SABER a(o) Imobiliária Jaboticabal Ltda, Avenida General
Osório, 393, Centro - CEP 14870-100, Jaboticabal-SP, que lhe foi proposta uma ação
de Usucapião por parte de Vanir Pereira Francisco, alegando em síntese: Que a requerente possui posse mansa e pacífica do imóvel localizado na Avenida Henrique Pratelezzi,
70- bairro Jardim Perina nesta cidade e comarca de Jaboticabal – SP, com registro de nº
02/1.805, 2RG, Folhas 01v de 08/02/1977. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 20 dias, que 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.

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, 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 06 de outubro de 2014.
3ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0009829-20.2014.8.26.0291
O(A) Doutor(a) Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da
3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, da Comarca de de Jaboticabal, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jardelino Batista Carneiro ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando posse de um imóvel situado nesta cidade, de Jaboticabal situado
à rua São Petroucic, 21, Jardim Santa Mônica, CEP 14871-555, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOSÉ LUIS COTILLO, REQUERIDO POR
MARIA RITA COTILLO PAZINI - PROCESSO Nº0007027-83.2013.8.26.0291.
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 27.05.2014, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ LUIS
COTILLO, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
MARIA RITA COTILLO PAZZINI. 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 10 de outubro de 2014.

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA
O DOUTOR ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS, MMº.
Juiz Corregedor do Serviço Anexo das Fazendas Públicas, desta Cidade e Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
F A Z S A B E R a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que designou Correição Ordinária no Serviço Anexo das Fazendas Públicas desta
Comarca, que será realizada no dia 04 de dezembro de 2014, com início às 13h30.
A data poderá sofrer alteração de um a dois dias “a posteriori”, tendo em vista as demais
correições a serem realizadas em outras unidades cartorárias, especialmente devido à
complexidade dos serviços correicionais desenvolvidos.
Todos os serviços deverão estar devidamente preparados, observando-se os seguintes
critérios:
1) – serão relacionados os feitos que estejam fora do cartório, historiando-se os
motivos;
2) – serão relacionados os mandados em poder dos Oﬁciais de Justiça antes do dia
marcado para a Correição;
3) – serão relacionados os autos que estejam em poder dos procuradores, advogados,
peritos, contadores, e etc.,
Outrossim, durante os trabalhos receberá os procuradores, partes, advogados e demais
interessados para as reclamações que porventura queiram fazer.
Para os trabalhos correicionais, ﬁca convocado o Escrivão Judicial II da Unidade e mais
um Escrevente Técnico Judiciário, indicado por aquele, caso for necessário.
Dê-se ciência aos Meritíssimos Juízes da 1ª, 2ª e 3ª Varas, aos Digníssimos
Representantes do Ministério Público lotados na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotorias desta Comarca
e ao Presidente da 6ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil.
No dia da correição, o expediente será seletivo, nos termos da Portaria n.º 001/2014, da
Corregedoria Permanente do SAF.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar
ignorância, mandei expedir o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da
lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos
quinze (15) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e quatorze (2014). EU,(Denise
Aparecida Trevizolli Oliveira), Chefe de Seção Judiciário, que digitei. EU, (Ubiraci
Pereira Guimarães), Escrivão Judicial II, o conferi e assino.
ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
Juiz de Direito Corregedor do SAF

EDITAL PARA CONHECIMENTO
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇãO DE
Maria Inez de Souza, REQUERIDO
POR Maria do Carmo de Carvalho
Rodrigues - PROCESSO Nº000297629.2013.8.26.0291.
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 Maria Inez de Souza,
CPF 217.205.328-77, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a)
Sr(a). Maria do Carmo de Carvalho
Rodrigues. O presente edital será
publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e aﬁxado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado na cidade
de Jaboticabal em 14 de outubro de
2014.
EDITAL PARA CONHECIMENTO
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇãO DE
Maria Inez de Souza, REQUERIDO
POR Maria do Carmo de Carvalho
Rodrigues
PROCESSO
Nº0002976-29.2013.8.26.0291.
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 Maria Inez de Souza,
CPF 217.205.328-77, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria
do Carmo de Carvalho Rodrigues.
O presente edital será publicado
por três vezes, com intervalo de dez
dias, e aﬁxado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado na cidade de
Jaboticabal em 14 de outubro de 2014.
EDITAL
PARA
CONHECIMENTO
DE
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
ALZIRA
ZORATTI
OLIVA,
REQUERIDO
POR
NEUSA
TERESINHA OLIVA MEIRA
PROCESSO
Nº000487244.2012.8.26.0291. – 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)
absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A),
em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a).
AMÉRICO APARECIDO OLIVA.
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 14 de outubro de
2014.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0010810-49.2014.8.26.0291 - 3161/2014
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) Vicente Aparecido Prudêncio, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de
Conversão de Separação Judicial Em Divórcio por parte de Damaris Virgilio Lúcio, alegando em
síntese: “Requer a conversão da separação em divórcio pois separaram-se em 20.10.2006 e foram
cumpridas todas as obrigações assumidas. Pede a citação por edital. Dá à causa o valor de R$
10.070,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 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, presumirse-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, 03 de novembro de 2014.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu, Roberto Luis Ariki, Presidente do Movimento Uniﬁcado de Defesa Ambiental – ONG
MUDA, venho através deste, convidar a toda a Diretoria e Associados para reunião extraordinária
que acontecerá no dia 28/novembro/2014 às 19 horas, na Praça Duílio Poli nº128.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE DIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA,
REQUERIDO POR JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA - PROCESSO
Nº0001687-27.2014.8.26.0291 535/2014
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 10/09/2014 14:52:48, foi decretada a INTERDIÇÃO de DIMAR
RODRIGUES DE OLIVEIRA, CPF 138.880.838-26, 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). Juliana Aparecida de Oliveira. 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 28 de outubro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0005967-46.2011.8.26.0291
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 CITAÇÃO de Rosenaldo Gomes,CPF/MF 024.230.899-61 e RG
38.092.435, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Alimentos por parte de Gustavo
Patrício dos Santos Gomes, alegando em síntese:o executado não vem cumprindo com sua
obrigação alimentar encontrando-se inadimplente do valor R$ 9.594,76, a qual devera ser atualizada até a data do pagamento.
ADVERTÊNCIA: Advirta-o(a)(s) de que não havendo comparecimento aos autos do processo, por meio de advogado, os atos relativos à liquidação serão realizados independentemente
de sua(s) intimação(ões), nos termos do r. despacho de seguinte teor: “Vistos. Atenda-se conforme retro requerido pelo DD. Curador, citando-se por edital para pagamento, nos termos do
art. 732 do C.P.C. Prov. (proc. 1032/2011). 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 * 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-
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Educação familiar e educação
escolar caminham juntas
Marcos Pitta
Nos tempos
atuais, com a
correria do dia
a dia a escola
acaba tomando frente e fazendo
o papel que deveria ser dos pais!
Falar de educação não é simples. Existem vários caminhos,
vários pontos a serem discutidos e também muitas opiniões.
Hoje, século XXI, um assunto de
extrema importância, tanto para
um país quanto para um cidadão,
ainda é muito questionado. O
que está afetando esse meio tão
significativo? Aonde podemos
encontrar o responsável por essa
dispersão? Nas famílias ou nas
escolas? O que pode ser feito
para melhorar o desempenho
das crianças e dos adolescentes
de hoje que serão os adultos e os
profissionais do futuro?
As respostas não estão longe
de nenhum pensamento e de
nenhuma realidade. Para que
uma criança e um adolescente se
torne um cidadão compreensível
e sensato é necessário que tenham
uma boa educação tanto na
família quanto na escola. É nesse
ponto que muitos pais se perdem
e acabam “errando” na criação do
filho. Muitas pessoas confundem
os papéis e acreditam que a escola
tem obrigação de ensinar tudo ao
aluno. É com pensamentos assim

que hoje em dia os educadores,
diretores e coordenadores estão
cada vez mais presentes na vida
de seus alunos.
Com o crescimento confuso
do capitalismo e a aceleração da
rotina das pessoas, muitos pais
estão passando mais tempo no
trabalho do que em casa. Com
isso, os filhos ficam mais “soltos”
e acabam ficando cada vez mais
perdidos por não conseguirem
acompanhar o ritmo acelerado
dos pais. E nesse meio, a educação, que se deveria aprender
dentro de casa, acaba ficando
para trás.
Muitos professores reclamam
da falta de educação de alguns
alunos, da agressão física e verbal
para com os outros colegas ou
com os próprios educadores e da
falta de higiene pessoal, que pode
parecer meio “estranho”, mas que
existe muito. Tudo isso seria lição
para se aprender em casa com a
família. Claro que não adianta os
pais darem a melhor educação,
dizer o que é errado e logo depois
não dar o exemplo. Lembre-se
sempre que a palavra é importante, mas o exemplo é essencial.
De acordo com a professora e
coordenadora Cláudia Doratti,
não se pode afirmar que os pais
estão errando na criação dos
filhos. “Se ouve muito que a
família é sempre a culpada, mas
não é bem assim. A família precisa ensinar valores aos filhos

para que eles cheguem à escola
com esses valores bem estabelecidos e com isso possam aprender o
conteúdo que a escola tem a oferecer”, diz Cláudia. Ela observa
que os problemas na família nem
sempre é desculpa para o mau
desempenho do aluno dentro da
sala de aula. Segundo Cláudia,
existem muitos alunos que passam por problemas dentro de
casa e na escola conseguem ser
melhores do que aqueles que têm
uma família presente e estruturada.
Os dois lados (escola e família)
tem extrema importância na vida
e na educação da criança e do
adolescente. Se o aluno não tem
educação dentro de casa dificilmente terá dentro de uma sala
de aula. A participação dos pais
na vida escolar do filho é muito
importante, mas não depende
apenas da família e da gestão
escolar que o aluno seja um
exemplo.
A força de vontade da pessoa
de querer aprender e de querer
ter um futuro melhor sempre vai
prevalecer. Portanto, se o aluno
tiver força de vontade, que pode
ser estimulada dentro da própria
casa, vai chegar longe.
Fonte usada para elaborar
a matéria: Site Região News.
Artigo “Educação familiar X
Educação escolar” por Dulcineia
Soares. Publicado em 27 de Abril
de 2013.

230, Fone: (16) 3203-3211, Jaboticabal-SP.
Jaboticabal, 16 de outubro de 2014.

Vacinação de cães e gatos!
A Prefeitura de Jaboticabal já
começou a campanha de vacinação antirrábica de animais
de estimação. Os cães e gatos
da zona rural já receberam a
dose. Equipes do Departamento de Vetores e Zoonoses
visitaram todas as residências
rurais. Na área urbana a vacina
acontece de 22 a 29 de novembro, das 8h às 17h.
De acordo com a veterinária
Maria Angélica Dias o objetivo é vacinar todos os animais
da cidade. “Na zona rural realizamos visita domiciliar, devido

a dificuldade de locomoção.
Na área urbana é imprescindível que as famílias levem
seu animal para imunização.
A vacina é segura, gratuita e
evita a transmissão da doença”,
informa a coordenadora do
departamento.
CONFIRA OS POSTOS DE
VACINAÇÃO
22 de novembro
Posto da Coplana, Ciaf II,
Escola Prof. Antônio José
Pedroso,
Escola
Afonso

Tódaro, Escola Paulo Freire,
Ciaf III, Ciaf Centro, Ciaf I,
Praça do Jd. Residencial, Praça
da Igreja Matriz
29 de novembro
Ciaf VI, Escola Prof. Carlos
Nobre Rosa, Ciaf IV, Casa do
Trabalhador Rural, Praça do
Cruzeiro (Nova Jaboticabal),
Escola Senhora Aparecida,
Ciaf V, Praça do Jabuca (Nova
Aparecida), Praça da Ponte
Seca
Mais informações pelo telefone (16) 3202-8320.
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APA: Sonho realizado!
Começou a funcionar em
29/10, o novo CECF (Centro
de Esterilização de Caninos
e Felinos) da UNESP/APA
(Universidade Estadual Paulista/Associação Protetora dos
animais de Jaboticabal), uma
luta travada há 7 anos pelo Professor Doutor Jeffrey Frederico
Lui, com o apoio de seus voluntários, da Professora Doutora
Maria Cristina Thomaz diretora
da universidade, que lhes cedeu
uma casa da antiga colônia dos
funcionários e mais R$ 20 mil
para ajudar na reforma e de tantos outros colaboradores para
que essa grandiosa obra em prol
dos nossos animais e da saúde
pública, que está instalada na
Alameda Periquitos ao lado das
Revistas da Unesp e Coperfac,
em frente as represas no Campus da Universidade, se tornar-se uma realidade. Foram quase
6 meses de muito trabalho, mas
o sonho foi realizado. Acesse
http://www.jfonte.com.br/
pdfs/2014/Jornal_Fonte_168.
pdf e veja como tudo começou.
OUTROS COLABORADORES
A BIOFARM – fabricante
de produtos veterinários, que
atua em todo território brasileiro e exporta para 9 países,
tem como sócios proprietários Naur Bellusci Filho, Ana
Tereza Bellodi Bellusci e Antônio Bellodi (Seu Toninho), foi
uma das grandes colaboradoras
para construção do Centro.
Nossa reportagem conversou
com o casal Naur e Ana na sede
da Biofarm. Leia abaixo trechos
da entrevista.
Jornal Fonte – Conte um
pouquinho da história da
empresa?
Naur Bellusci Filho – Somos
uma empresa familiar composta
por mim, minha mulher e meu
sogro, com 20 anos no mercado.
Sou médico veterinário formado pela UNESP, e quando
começamos em 1994, aqui era
um pequeno barracão de uma
antiga cerâmica e tinha entre
400 a 500 metros quadrados,
está sendo ampliada e daqui a 6
ou 8 meses vamos ter em torno
de 10 mil metros quadrados de

construção, hoje são cerca de
105 funcionários.
JF – Quantos produtos são
fabricados pela Biofarm?
Naur – 72 com 180 apresentações, cada um tem em média
3 apresentações, dos quais 98%
são fabricados aqui.
JF – Dona Ana, quantos anos
de casada?
Ana Tereza Bellodi Bellusci –
20 anos.
JF – A ideia de fundar a
empresa foi de vocês ou de seu
Toninho?
Ana – Foi uma oportunidade.
A empresa já existia, e a pessoa
não quis continuar e nós assumimos.
JF – A senhora tem filhos?
Ana – Um casal. João Pedro e
Ana Carolina.
JF – Como à senhora consegue contornar o seu dia a
dia como mãe, dona de casa e
empresária?
Ana – É uma ginástica. Mas
tenho flexibilidade de horário
para me organizar e atender os
afazeres diários de dona de casa,
mas principalmente com meus
filhos.
JF – Qual a sua principal atividade na empresa?
Ana – Administrativa e financeira.
JF – O senhor é de Jaboticabal?
Naur – Sou natural de Adamantina - SP.
JF – O que o senhor está
achando da economia?
Naur – Acredito que teremos um período de 2 a 3 anos
amargo, mas vai depender muito
das medidas que o governo vai
tomar. Sou da opinião que para

doença grave só remédios amargos. Dependerá da pessoa que
será colocada para tomar conta
dessa parte econômica que terá
que ter os pés no chão. Temos
que seguir o principio básico
dos nossos avós, não gastar mais
do que se arrecada. Portanto,
se seguir esse preceito não tem
como dá errado. Não nos esqueçamos do combate impiedoso
da corrupção, o meu sentimento
era que antes, apesar de se divulgar menos, mas roubavam-se
galinhas, hoje estão roubando
galinheiros.
JF – A Biofarm através da sua
diretoria tem ajudado bastante a
APA. Qual a razão dessa ajuda?
Ana – É uma questão de coerência, nos sensibilizamos muito
com a situação dos animais de
rua, enfim, com a causa, é um
trabalho incomparável do Professor Jeffrey e seus voluntários
que existe em poucas cidades.
Naur – Em relação ao Jeffrey
posso falar com propriedade, ele
foi meu Professor há quase 25
anos atrás, foi meu mestre. É
uma pessoa decidida, honesta
e íntegra, e nossa ajuda é pela
pessoa, há muitos picaretas por
aí. Essa foi nossa primeira avaliação, e a segunda é que a Biofarm é uma empresa do ramo,
fabrica medicamentos para os
animais, e não poderíamos deixar ajudar essa entidade que faz
um trabalho sério e filantrópico.
Essas são algumas razões da
nossa ajuda sem pedirmos nada
em troca. Portanto, todos nós da
Biofarm ficamos muito felizes
em termos um dedinho nosso
nessa grande obra.

Ana e Naur
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Prefeitura retira 450 toneladas de entulhos
clandestinos em rua do bairro Jardim Botânico
Maurício China
Algumas ruas no entorno da
cidade de Jaboticabal são verdadeiros lixões a céu aberto. No mês
de outubro a Prefeitura, através
de sua Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente – SMAAMA
retirou cerca de 450 toneladas de

entulhos da rua ao lado do Bairro
Jardim Botânico, em direção
ao pontilhão da Rodovia Faria
Lima.
Todo este entulho foi transportado até o Complexo Aterro
Sanitário por 45 viagens de
caminhão basculante que, ao
custo estimado de R$ 115,00 por
viagem, representa uma despesa
de R$ 5.175,00. Neste custo deve

ser acrescentado os gastos da
estrutura SMAAMA, composta
de uma máquina pá-carregadeira,
dois caminhões basculantes e
seus respectivos motoristas.
Este entulho colocado na rua
de forma clandestina acaba causando poluição ambiental, inclusive com riscos de acidentes e de
doenças. Os materiais parecem
ter sido depositados por pessoas

diferentes utilizando caminhões
basculantes, caçambas, carros,
carroças e até bicicletas.
Depois de cinco dias do fim da
limpeza feita pela SMAAMA, já
foram identificados mais de vinte
novos despejos no local, como
terra, resíduos de construção,
sofás, colchões, roupas, tanquinho, portas de madeira, galhos,
folhagens, bagaço de cana, saco

com cascas de coco, garrafas de
bebidas, sacos de lixo e materiais
eletrônicos de informática.
Como vai ficar este local até o
retorno da equipe de limpeza da
Prefeitura?
A população pode colaborar de
duas formas: 1º) Não jogar o lixo
desta forma clandestina; e 2º)
Denunciar e tirar fotos quando
alguém estiver fazendo isso.

Prefeitura propõe mudar lei, alterando zona de
preservação para zona mista no bairro Aparecida!
Maurício China
A Prefeitura de Jaboticabal
encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar propondo que a Zona
de Preservação – ZP no Bairro
Aparecida, caracterizada como
“Chácara do Locke”, passe na
sua maior parte para a condição
classificada como Zona Mista –
ZM.
Com pensamento oposto
ao da Prefeitura, um grupo
de ambientalistas iniciou em
abril/2013 um abaixo-assinado
(já foram entregues 4.400
assinaturas) onde solicita aos

poderes Executivo, Legislativo e
Ministério Público providências
para transformar a centenária
”Chácara do Locke” em patrimônio ambiental e cultural de
Jaboticabal.
Processos na Prefeitura descrevem que esta “Chácara” trata-se
de área de preservação, permitindo benefícios (como isenção
de IPTU) em função de estar
98% recoberta de mata remanescente da Mata Atlântica.
Os Processos foram instruídos
com manifestações de vários
Setores Municipais (de Jurídico,
de Governo, de Planejamento,
de Fazenda, de Agricultura, de
Meio Ambiente e de Educação),

inclusive do Prefeito da anterior
gestão 2005-2012 e do Prefeito
da atual gestão 2013-2016.
Em vistoria ambiental realizada
pela Polícia Militar Ambiental
(12/09/2007), foi verificado que
na “Chácara” predomina vegetação arbórea nativa, contendo
algumas antigas edificações
em alvenaria, onde apenas uma
era habitada. A guarnição de
vistoriadores informou sobre a
área de preservação permanente
remanescente de Mata Atlântica
e da presença de aves silvestres,
bem como sobre a existência de
pequenos mamíferos e roedores.
No parecer do biólogo vistoriador do Centro de Educação

Ambiental – CEA da Prefeitura
(31/03/2008) ficou demonstrado que a “Chácara” tem
97,83% de sua área revestida de
vegetação arbórea de preservação permanente e cuja presença
de diversas aves da fauna brasileira, indica que a área trata-se
também de refúgio para algumas
espécies nativas de real interesse
ecológico. O vistoriador considerou que esta área deve ser de
preservação permanente, ou seja,
é uma área que assegura condições de bem estar público.
Os ambientalistas apresentaram Projeto Alternativo de Bosque/Parque para esta área “Chácara do Locke” de próximos 06

hectares. Assim este “pulmão
verde” da cidade permaneceria como Zona de Preservação
– ZP, como consta no Plano
Diretor de Desenvolvimento do
Município e recomendado pelo
Conselho Municipal de Defesa
do Meio Ambiente – COMDEMA.
Na Câmara Municipal os
quatro vereadores Prof. João
Roberto (PT), Junior De Vitto
(PTC), Carmo Jorge Reino
(PV) e Rubinho Gama (PTB)
afirmaram que querem manter
a centenária “Chácara do Locke”
como Zona de Preservação – ZP.
Como será que pensam e votarão os outros nove vereadores?
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Reflexão - Falando sobre o suicídio!
José Fernando Stigliano –
voluntário CVV
O Brasil é o quarto país
latino-americano com o maior
crescimento no número de
suicídios entre 2000 e 2012,
segundo um relatório inédito
divulgado quinta-feira, 04/09,
pela OMS (Organização
Mundial da Saúde).
O documento, que reúne
dados compilados em dez anos
de pesquisas sobre o suicídio
ao redor do planeta, descreve
a questão como um grave
problema mundial de saúde
pública, que frequentemente é
cercado de tabus, que precisa
ser enfrentado pelas autoridades.
De acordo com o relatório, na
América Latina, apenas cinco
países tiveram um aumento
percentual no número de suicídios entre 2000 e 2012: Guatemala (20,6%), México (16,6%),
Chile (14,3%), Brasil (10,4%) e
Equador (3,4%).
A OMS estima que 800 mil
pessoas suicidam-se por ano
em todo o planeta, uma pessoa
a cada 40 segundos. Essa é a
segunda maior causa de morte
em pessoas entre 15 e 29 anos,
enquanto que os mais de 70
anos são aqueles que mais frequentemente se tornam suicidas.
Apesar disso, apenas 28 países
têm uma estratégia nacional
de prevenção de suicídios, de
acordo com a OMS, e o Brasil
é um deles. Segundo o Ministério da Saúde, “a rede pública
oferece acompanhamento psi-

cológico, psicoterápico e assistência psiquiátrica hospitalar”
para prevenir suicídios.
Em números absolutos, o
Brasil é líder entre os países
latino-americanos, de acordo
com o relatório. Foram 11.821
suicídios entre 2010 e 2012.
Como podemos definir o
suicídio?
Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo
de morrer ou de dar fim à
própria Vida. É uma escolha ou ação que tem graves
implicações sociais. Pessoas de
todas as idades e classes sociais
cometem suicídio. A cada 40
segundos uma pessoa se mata
no mundo, totalizando quase
um milhão de pessoas todos
os anos. Estima-se que de 10 a
20 milhões de pessoas tentam
o suicídio a cada ano. De cada
suicídio, seis a dez outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas.
O que leva uma pessoa a se
matar?
Vários motivos podem levar
alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar as pressões
externas como cobranças
sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso,
humilhação etc.
Como se sente quem quer se
matar?
No momento em que tem
ideias suicidas, a pessoa combina dois ou mais sentimentos
ou ideias conflituosos. É um
estado interior chamado de
ambivalência. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou

ignorada e tem a sensação de
estar só – uma solidão sentida
como um isolamento insuportável. Muita gente tem um
desejo de revide ou imposição
do mesmo sentimento negativo
aos outros, querendo que sintam o mesmo que ela. Outras
pessoas sentem vontade de
desaparecer, fugir ou de ir para
um lugar ou situação melhor.
Quase sempre, sentem uma
necessidade de alcançar a paz,
descanso ou um final imediato
aos tormentos que não terminam.
O sentimento e o impulso
suicidas são normais?
Pensar em suicídio é uma
coisa que faz parte da natureza
humana, e é estimulada pela
possibilidade de escolha. O
impulso também é uma reação
natural, porém é mais comum
nas pessoas que estão exaustas
por dentro e emocionalmente
fragilizadas diante de situações
que despertam possibilidade de
suicídio.
Quem se mata mais: meninos ou meninas?
Os meninos normalmente
se matam mais, embora elas
tentem mais vezes do que os
meninos. Essa tendência também acompanha os adultos, por
causas culturais relacionadas a
costumes e preconceitos sociais.
O suicídio está vinculado a
alguma doença mental?
O suicídio resulta de uma crise
de duração maior ou menor,
que varia de pessoa para pessoa. Não está necessariamente
ligado a uma doença mental,
mas sim a um momento crítico que pode ser superado. As

pessoas correm menos risco de
se matar quando aceitam ajuda.
Pessoas que ameaçam se
matar podem desistir da ideia?
Sim, podem. Ao receber
ajuda preventiva ou oferta de
socorro diante de uma crise,
elas podem reverter à situação ao colocar para fora seus
sentimentos, ideias e valores,
alterando, assim, seu estado
interior. Essa ajuda pode vir
de pessoas comuns, ligadas
a organizações voluntárias
como o CVV, que se dedicam à
Prevenção do Suicídio -- são
voluntários que têm um papel
importante ao Ouvir quem estiver passando por um momento
de desespero. O Apoio pode
vir também de Profissionais,
contribuição muitas vezes
indispensável, especialmente
nos casos de descontrole. Essas
duas possibilidades de Ajuda
são reconhecidas no Mundo
inteiro, pois apresentam bons
resultados.
As pessoas que tentam suicídio pedem socorro?
Sim, é frequente pedir ajuda
em momentos críticos, quando
o suicídio parece uma saída.
A vontade de viver aparece
sempre, resistindo ao desejo
de se autodestruir. De forma
inesperada, as pessoas se veem
diante de sentimentos opostos,
o que faz com que considerem
a possibilidade de lutar para
continuar vivendo. Encontrar
alguém que tenha Disponibilidade para Ouvir e Compreender os sentimentos suicidas
fortalece as intenções de viver.
Quem está por perto pode
ajudar? Como?

É preciso perde o medo de se
aproximar das pessoas e oferecer ajuda. A pessoa que está
numa crise suicida se percebe
sozinha e isolada. Se um amigo
se aproximar e perguntar “tem
algo que eu possa fazer para te
ajudar?” , a pessoa pode sentir
abertura para desabafar. Nessa
hora, ter alguém para Ouvi-la pode fazer toda diferença.
E qualquer um pode ser esse
“ombro amigo”, que Ouve sem
fazer críticas ou dar conselhos.
Quem decide Ajudar não deve
se preocupar com o que vai
falar. O importante é estar preparado para Ouvir.
Como o suicídio é visto pela
sociedade?
O suicídio foi e continua
sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto
proibido e que agride várias
Crenças Religiosas. O tabu
também se sustenta porque
muitos veem o suicida como
um fracassado. Por outro lado,
o Ser Humano, por natureza,
não se sente confortável para
falar da morte, pois isso expõe
seus limites e suas fraquezas.
Esse tabu piora a situação de
muitos. Muitas vezes, mesmo
aqueles que seguem religiões
que condenam o suicídio não
conseguem respeitar suas crenças e acabam dando fim à própria Vida.
O Mundo atual tem influência no número de suicídios?
As estatísticas mostram que
o suicídio cresce não somente
por questões demográficas e
populacionais, mas também
por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada
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um e que estimulam a autodestruição. Nossa sociedade
vive com diversas situações de
agressão, competição e insensibilidade. Campo fértil para
que transtornos emocionais
se desenvolvam. O antídoto
para combater essa situação
limita-se, no momento, ao sentimento humanitário que algumas pessoas têm.
Quais as estatísticas sobre o
suicídio no Brasil?
A média brasileira é de 6 a 7
mortes por 100 mil habitantes,
bem abaixo da média mundial
-- entre 13 e 14 mortes por 100
mil pessoas. Mas o que preocupa é que, enquanto a média
mundial permanece estável,
esse número tem crescido no
Brasil. E a maior porcentagem
de suicídios é registrada entre
jovens.
O suicídio pode ser prevenido?
Sim. Segundo a OMS –
Organização Mundial de
Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos,
desde que existam condições
mínimas para oferta de ajuda
voluntária ou profissional. No
Brasil, o CVV -- rede voluntária de prevenção -- atua nesse
sentido há mais de 52 anos.
Recentemente, foi iniciado um
movimento de políticas públicas para traçar planos integra-

dos de prevenção.
Quem oferece ajuda para
pessoas com intenção de se
matar?
As pessoas que precisam de
ajuda podem recorrer ao CVV,
grupo de voluntários que oferecem Apoio Emocional Gratuito. E já existem programas
de Saúde Pública que oferecem
esse serviço em algumas regiões do País. Há, portanto, uma
ampla rede de Apoio Voluntário por meio de telefonia, internet e atendimento presencial.
O CVV atende por telefone,
chat, Skipe, e e-mail e pessoalmente, além de realizar atendimentos especiais em casos de
eventos e catástrofes. Somos
um grupo de 2.200 Voluntários
treinados para Ouvir e Compreender pessoas que estão
abaladas emocionalmente e que
correm sério risco de Vida.
Centro de Valorização da
Vida – Programas de Prevenção do Suicídio e Saúde Mental - www.cvv.org.br
História em Jaboticabal e
região
O Centro de Valorização da
Vida deu início ao trabalho de
valorização da vida e prevenção
do suicídio em nossa Jaboticabal, no dia 20/08/1983, no
horário das 16 horas em uma
sala da antiga Rodoviária, na
Praça Dom Assis, tendo como

plantonistas/voluntárias,
as
jovens Izabel e Helena. Sendo
seu primeiro Coordenador
Geral, o nosso amigo Dr. Luiz
D’Aparecida Gerbasi.
O trabalho se estendeu até o
dia 16/07/1993, quando aconteceu uma interrupção até o
dia 05/06/1994. O Plantão foi
reaberto ao atendimento no
dia 06/06/1994. A partir daí o
trabalho permaneceu até o dia
20/04/2006.
Foram 7.850 dias de Apoio
às pessoas desesperadas, necessitadas de desabafar, com uma
média de um pouco mais de
10 pessoas atendidas por dia,
sendo ouvidas 79.460 pessoas.
Mil duzentos e cinquenta
pessoas participaram dos Cinquenta
Cursos ministrados
pelos voluntários do CVV em
nossa cidade. Das quais mil se
tornaram Voluntárias.
Aconteceram Palestras anuais,
para divulgar o CVV, em cinco
Escolas Estaduais de nossa
cidade, no período noturno, a
partir de 1995 até 2004.
Também foi realizada Palestra para os funcionários do
Supermercado Gimenez, de
nossa cidade, no ano de 2003.
Por três anos (1997/99) divulgamos o CVV em diversas
Salas de Aula dos Cursos da
UNESP-Campus de Jaboticabal.

Foi divulgado o CVV - no
ano de 1997 – em Escolas das
cidades vizinhas de Monte
Alto, Pradópolis, Guariba e
Vista Alegre do Alto.
Em Monte Alto, depois de
divulgarmos o CVV por quatro
anos 1997/2000 - na Rádio
Cultura AM – graças à sensibilidade do Diretor Affonso
de André, abrimos um Posto
do CVV naquela cidade. O
primeiro Plantão aconteceu
em 06/11/2000, tendo permanecido funcionando até os primeiros meses de 2005.
Além de Jaboticabal e Monte
Alto, divulgamos o CVV nas
Rádios das cidades de: Taquaritinga (Canal Um, Mensagem,
Imperial) e Guariba.
A partir de 2003, conseguimos um espaço semanal, graças
a sensibilidade do Bispo Benemérito da Diocese de Jaboticabal, Dom Luiz, na Rádio Vida
Nova AM de nossa cidade.
Também, sempre que solicitamos, é aberto espaço nas
Rádios: 101 FM, Nova FM e
na Athenas AM, para divulgarmos o CVV.
Quanto ao CRC (Caminho de Renovação Contínua),
criado por voluntários do CVV
em São Paulo no ano de 1998,
que é um dos trabalhos da
Comissão de Ações Comunitárias - cujo objetivo é levar
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a Proposta de Vida do CVV à
Comunidade e por intermédio
do CRC a busca do autoconhecimento - nosso Posto começou com esta Comissão em
1999 levando o CRC em três
locais diferentes: na Fazenda
Terapêutica “Joana de Angelis”,
na Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos
(AREA); e na Associação dos
Contabilistas, todos em Jaboticabal.
Hoje, acontece o CRC, semanalmente, na Clínica Viver, em
nossa cidade, como uma Ação
Comunitária do CVV-Araraquara.
Nossa Comissão de Estudos
ministrou vários Cursos de
Aperfeiçoamento Um (CA-I)
em nosso Posto, em Encontros
Regionais de Rio Claro e Brodowski.
A partir de Agosto de 2009,
pela sensibilidade e grandeza
de seus proprietários, conseguimos um espaço semanal, para
divulgar artigos sobre o CVV,
nos Jornais: A Gazeta e Fonte
de Jaboticabal.
Infelizmente, neste ano já
tivemos sete suicídios em nosso
município, e, talvez, a reativação do CVV possibilitaria a
redução desse mal que acomete
nossa sociedade. Mas para isso
é preciso que as autoridades e
população deem apoio.

Prefeitura dá andamento a obras em Jaboticabal
Investimentos contabilizam quase R$ 3 milhões

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos está trabalhando
em diversas obras na cidade,
seja na execução ou acompanhamento de serviços licitados.
A construção da creche-escola
no Jardim Santo Antônio (R$
1.2 milhão), da ponte no Parque das Araras (R$ 400 mil) e
dos CIAFS VIII (R$ 550 mil)
e IX (R$ 600 mil) estão aceleradas.
Vergílio Greggio, secretário
da pasta, explica que todas
caminham dentro do cronograma previsto. “A creche e o
CIAF IX estão em ponto de
laje, cerca de 40% da obra concluída. O CIAF VIII já está em

fase final, na pintura do prédio.
Já a ponte no Parque das Araras está no início, mas segue o
cronograma pré-estabelecido”,
informa.
CIAF VIII
A oitava unidade do Centro
Integrado de Atendimento à
Família atenderá os moradores
do Parque das Araras e adjacências. A unidade contará com
quatro consultórios médicos,
consultório odontológico, salas
de vacinação, pré-consulta,
curativos e esterilização. Haverá
ainda espaço para reuniões,
almoxarifado, área de serviço,

cozinha e banheiros adaptados. Serão investidos cerca de
R$ 555 mil, provenientes do
Fundo Nacional de Saúde.
CIAF IX
O prédio de mais de 600
metros quadrados vai atender
a população do Recanto do
Barreiro, Parque dos Laranjais,
Morada Nova, Vila Moreli
e bairros próximos. Serão
construídos três consultórios
médicos, consultório odontológico, salas de curativo, vacinação, inalação, esterilização e
observação. Além de cozinha,
banheiros adaptados, recepção

e área administrativa – almoxarifado e sala de reuniões. O
diferencial do projeto é a sustentabilidade. Será a primeira
unidade de saúde a ter sistema
de reaproveitamento de água
da chuva.
CRECHE NO JARDIM SANTO
ANTÔNIO
A nova unidade educacional tem capacidade para 130
crianças em uma área de 830
metros². Serão investidos R$
1.260 milhão para atender
crianças com até cinco anos. Os
recursos foram destinados pelo
Governo Estadual por meio do

FNDE (Fundo de Desenvolvimento da Educação).
PONTE PARQUE DAS ARARAS
A ponte ligará o Parque
das Araras ao São Roque e
Santa Esmeralda. O projeto
prevê a construção de uma
ponte moderna, que atende as
necessidades dos usuários sem
se esquecer da segurança. A
Prefeitura alerta os motoristas
sobre cuidados ao passar pelo
local, na marginal. Máquinas
estão trabalhando no local e é
importante que os motoristas
redobrem a atenção.
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Realização
de um
Sonho!
Aconteceu no sábado 08 de
novembro de 2014, em Jaboticabal,
mais um camento comunitário, e
153 casais realizaram o sonho do
enlace matrimonial e da valorização
da família.

Desde o início de outubro estão à venda os kits da 3ª Caminhada
“Passos que Salvam”. Os jaboticabalenses que participarão ou desejam contribuir com uma causa nobre ainda podem se dirigir aos
pontos de venda (relação abaixo) e adquirir o kit com camiseta,
boné e cadarço a R$ 25.
A ação promovida pelo Hospital do Câncer de Barretos, com
apoio da Prefeitura, visa sensibilizar e despertar a atenção para o
diagnóstico precoce e prevenção do câncer em crianças e jovens.
CONFIRA OS PONTOS DE VENDAS:
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Escola de Arte,
Biblioteca Municipal, Unesp - Pós Graduação, Tereza Quinelato Jaboticabal Shopping, 100% Básico, Lassê Mesa e Presentes, Renê
Color, Teto Materiais para Construção, Casa Paris, Prever.
A Caminhada será dia 23 de novembro, a partir das 8h30, com
saída do Paço Municipal. Haverá sorteio de bicicletas e brindes
após a caminhada.
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ANIVERSARIANTES

Mãe e Filha - Zélia Maria
Barbosa de Moraes Lima,
completou mais um ano
de vida dia 27 de outubro,
e Maria Carolina Moraes
de Lima, dia 09 de novembro. A ambas Parabéns,
felicidades, paz, muitos
anos de vida e tudo mais.

No dia 4 de novembro
quem brindou nova idade
foi o nosso grande amigo
Éder, que recebeu os
cumprimentos de sua esposa Luciana e dos seus
filhos Isabelle e Victor...
Parabéns, felicidades e
muitos anos de vida.

Ivan Bolzani, ladeado
pelas netas, completou
mais um ano de vida dia
03 de novembro. Parabéns, felicidades, paz,
muitos anos de
vida e tudo mais.

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

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.

Eduardo Callegari Casari,
completará 9 anos dia 16
de novembro. Parabéns, felicidades, paz, muitos anos
de vida e tudo mais.

Ivanir Fernandes, completou mais um ano de vida
dia 06/11. Parabéns, felicidades, paz, muitos anos
de vida e tudo mais.

Ana Clara, completou mais
um ano de vida dia 26/10.
Parabéns, felicidades, paz,
muitos anos de vida, seus
pais Tiago e Vanessa.

Completa mais um ano de
vida dia 14 de novembro,
Silvia Cristina Mazaro
Fermino. Parabéns, Saúde,
Sorte, Paz, Muitos anos de
vida e tudo mais.

E/D - Claudair Elias,
completou mais um de
vida dia 10/11, e Luiz
Antônio Factore dia 13
de novembro. Parabéns,
saúde e felicidades.

Thalia Fernandes V. Sebastião, completou 2 aninhos
de vida dia 05/11. Que
Papai do Céu continue te
abençoando. Mamãe e
Papai te amam.

Avenida José da Costa,
863 - Aparecida Jaboticabal/SP
Fone (16) 3202-8982 Cel. 9768-0939 / bardabocha@gmail.com

