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PPP para nossas Praças
Temos a cultura de que o Poder Público é responsável por
tudo. Se partirmos da premissa
que pagamos altos impostos,
não estamos muito errados.
No entanto, não podemos nos
esquecer de que temos direitos
e deveres.
As nossas Praças públicas,
em sua maioria está em situação de penúria, como o Jornal
Fonte tem mostrado em suas
edições. Uma delas no coração de Jaboticabal, a Dr. Joaquim Batista, onde também
está localizada a Igreja Matriz
– Nossa Senhora do Carmo, e
precisa urgentemente de revitalização.
PROBLEMA I
Os pombos, seus principais
habitantes emporcalham o logradouro com suas fezes que
provocam uma série de doenças como: As principais doenças transmitidas pelos pombos
são: Criptococose [doença infecciosa que afeta o homem e
outros animais, provocada por
um fungo, caracterizada por
lesões nodulares ou abscessos
nos pulmões, tecidos subcutâneos, juntas, cérebro e meninges]. Histoplasmose [infecção de sintomatologia variada (anemia, febre, acidentes

respiratórios, digestivos ou
cutâneos), causada pelo fungo]. Salmonelose [infecção
devida às salmonelas, que
pode causar vômitos, diarreia
e gastrenterite; salmonelíase].
Ornitose [doença infecciosa
transmitida por pombos e galinhas, em particular em meios
urbanos].
Toxoplasmose
[doença infecciosa, congênita
ou adquirida, causada por um
protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas
fezes dos gatos e outros felinos. Homens e outros animais
também podem hospedar o
parasita]. Dermatites [reação alérgica da pele que gera
sintomas como vermelhidão,
coceira, descamação e formação de pequenas bolhas cheias
de líquido transparente, que
podem aparecer em algumas
áreas do corpo ou espalhadas
pelo corpo todo]. Alergias
[reação de hipersensibilidade
é uma resposta imunológica
exagerada, que se desenvolve
após a exposição a um determinado antígeno (substância
estranha ao nosso organismo)
e que ocorre em indivíduos
suscetíveis (geneticamente) e
previamente sensibilizados].
Psitacose [doença bacteriana
transmitida ao homem por psitacídeos – papagaios, araras e

periquitos, caracterizada por
febre e infecção pulmonar]. E,
Tuberculose avícola [afeta os
pulmões, mas que pode afetar
qualquer outra área do corpo,
como os ossos, intestino ou
bexiga].
A forma mais comum de infecções causadas pelos pombos é feita pelas vias respiratórias, através da inalação das
fezes secas depositadas nos
mais variados lugares, como
em carros, chãos, janelas e
calçadas.
Porém, outro modo de contaminação é através do piolho
dos pombos que podem cair
sobre as pessoas quando eles
voam. É importante evitar o
contato com os pombos de
rua porque as doenças causadas por eles incluem cegueira,
infecções no cérebro, dos pulmões e dos intestinos.
$SHUJXQWDTXH¿FDp&RPR
evitar esse contato, se essa
Praça está infestada de pombos e milhares de pessoas são
obrigadas a trafegarem por ela
diariamente? E, inclusive, o
principal terminal de ônibus
urbano está localizado nessa
Praça! Há um projeto da administração do prefeito Raul
Gírio (PSDB) para transferir esse terminal para a Praça
Dom Assis. Mas por enquan-

WRpVySURMHWRQDGDGH¿QLGR
informou a assessoria de imprensa. Porém se isso acontecesse, seria profícuo, pelo
perigo de atropelamentos, já
que é um local de muito movimento, e a sujeira que os passageiros deixam. E, no caso
dos pombos existem muitas
formas de tira-los de lá sem
mata-los.
PROBLEMA II
A varrição da Praça é feita diariamente, porém o lixo
(folhas principalmente) é acumulado em uma das laterais
e recolhido toda sexta-feira,
segundo informou um dos
varredores/jardineiro. Só que
algumas pessoas se aproveitam e jogam sobre o monte de
folhas, lixos de toda espécie.
“Antes havia aqui uma carreta
onde colocávamos as folhas,
mas furaram os pneus dela e
quebraram parte da carroceria. No lugar dela foi colocada
uma caçamba, mas o pessoal
botava fogo nas folhas, aí tudo
foi retirado daqui”, disse o trabalhador.
PROBLEMA III
Na Praça existem dois banheiros (masculino e femini-

no), que estão fechados já faz
muito tempo. Mas como é do
conhecimento de todos, quando eles estavam abertos ao público, serviam na maioria das
YH]HVSDUDSURVWLWXLomRWUi¿FR
e consumo de drogas ilícitas,
sem considerar a fedentina
insuportável. A solução encontrada pela administração
foi fecha-los, o que vem causando muitos transtornos e reclamações de transeuntes que
necessitam deles para fazerem
VXDVQHFHVVLGDGHV¿VLROyJLFDV
PROBLEMA IV
Andarilhos estão fazendo do
coreto ponto de encontro no
período noturno e local para
dormirem, inclusive, seus pertences, cobertores, roupas e
outros são deixados em sacolas escondidas no jardim. Ao
acordarem, como não existem
banheiros, eles fazem suas necessidades no meio da Praça, e
nas portas dos banheiros.
PROBLEMA V
Os vândalos são depredadores do bem público e privado,
mas este é um caso de polícia,
porém, de responsabilidade de
todos nós, é nossa obrigação
denunciarmos e enfrentarmos

esses malfeitores.
SOLUÇÃO
Em volta da Praça estão
instaladas lojas, empresas e
outras. Se esses empresários
se unirem nas chamadas PPP
(Parceria Público Privada),
certamente seria a solução
para termos uma Praça bonita
e bem cuidada, o que aumentaria a quantidade frequentadores e em consequência melhores resultados comerciais.
Aliás, essa prática é vista muitas cidades pelo o Brasil. Por
que em Jaboticabal isso não
acontece? Falta lei? Ou falta
interesse do público e do privado?
Vejam as empresas instaladas
ao redor da Dr. Joaquim Batista: Jomar Modas, Sorveteria
Skala, Instituto Embeleze,
Biblioteca Municipal, Delegacia Regional de Ensino, UCB
(Uzinas Chimicas Brasileiras
S/A), Posto BR - este pelo que
temos conhecimento encerrou suas atividades, Só-Lanternas, Trama – Music Hall,
Sindicato dos Metalúrgicos,
Viação Piracema, Hering, Padaria Ateliê do Pão, Portal da
Moda, De Paula, Igreja Nossa
Senhora do Carmo, Correios e
um Trailer de Lanches.

A UNESP e o respeito ao meio ambiente
Recentemente nos deparamos com um “Cemitério de
animais” a Céu aberto em
terras da UNESP de Jaboticabal, chegamos a pensar que
os animais mortos jogados ali
fossem oriundos do Hospital Veterinário. Entramos em
contato com a diretora da Universidade Professora Doutora
Maria Cristina Thomaz, e para
nossa grata surpresa, recebemos o convite da Mestra para
visitarmos o que é feito com
as carcaças desses animais. A
visita aconteceu na tarde de
sexta-feira, 31/07, e fomos
acompanhados por Cristina,
o novo diretor Pedro Alves e
do diretor técnico de serviço
David Petrovich Sobrinho, ao
local onde ocorre a compostagem, que é um galpão com
diversas baias onde as carcaças são colocadas sobre e sob

camadas de matéria orgânica
e seus corpos (carne e osso)
se decompõem integralmente entre 90 e 150 dias dependendo do tamanho, sem qualquer tipo de odor, o mesmo
procedimento pode ser feito
a céu aberto. Esse belíssimo
trabalho foi desenvolvido pela
engenheira química Janaína
Conrado. Leia abaixo o que
ela disse sobre essa tecnologia
limpa.
“Ao longo dos anos tem sido
observado um aumento sigQL¿FDWLYR QD EXVFD SRU ³WHF
nologias limpas” ou também
conhecidas como “tecnologias verdes”. A UNESP vem
buscando se atualizar nessas
questões, seja reavaliando suas
metodologias de ensino ou
buscando introduzir processos
limpos em sua prática diária, o
fato é que medidas como essas

Compostagem a céu aberto

ainda são insipientes frente às
necessidades existentes.
Buscando desempenhar seu
papel de excelência também
nas questões que envolvem a
sustentabilidade, a Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” – UNESP
deu um passo importante:
implantou seu Programa de
Gerenciamento de Resíduos.
Porém ações de alcance institucional (como a introdução
de um sistema de Gestão Ambiental) são de difícil aplicaomRGHYLGRDRSHU¿OJHRJUi¿
co que difere UNESP das demais Universidades Estaduais
Paulistas, visto estar presente
em 24 cidades do Estado. Tal
SHU¿OH[LJHXPDDYDOLDomRGH
cada Unidade Universitária
individualmente, para que um
diagnóstico de suas necessidades pudesse ser determinado.

Foram essas avaliações que
apontaram para uma das grandes carências da UNESP no
que tange gestão de resíduos:
destinar adequadamente carcaça animal, frente essa demanda a alternativa encontrada foi a compostagem.
A compostagem é um processo biológico em que os microrganismos transformam a
matéria orgânica, como estrume, folhas, papel e restos de
comida, num material semelhante ao solo, a que se chama
composto, e que pode ser utilizado como adubo.
A literatura vem apresentando a compostagem como
uma alternativa à disposição
correta de carcaças animais
(Murphy, 1991; Costa 2005;
Costa, 2008;), sendo possível
reduzir volume, além de dar
um destino sustentável aos

Galpão de Compostagem
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referidos resíduos, permitindo
sua utilização como adubo nas
próprias unidades geradoras,
uma vez que nossas Unidades
Universitárias possuem grandes áreas verdes.
A compostagem é considerada uma técnica que obtém
mais rápida e em melhores
condições, a desejada estabilização da matéria orgânica
(Kiehl, 1998). De acordo com
Paiva (2008) o manejo das
composteiras requer pouca dedicação diária, porém devem
ser seguidas as orientações durante sua operação.
Diversas situações são registradas na literatura onde
a compostagem se apresenta
como um processo ambientalPHQWHH¿FLHQWHSRLVUHGX]HP
até 50% o volume de resíduo
a ser disposto, elimina patógenos como clostridium botu-

lino, (Hassmen et. al, 2001; )
e pode ser utilizado para compostar carcaças de animais inteiros.
Sendo assim essa alternativa vem sendo adotada para
solucionar um problema comum em diversos campus da
UNESP e buscar uma solução
ambientalmente viável.
Janaína Conrado Lyra da
Fonseca - Eng. Química, e de
Segurança do Trabalho, Mestrado em Biofísica Molecular
e Doutorado em Química Ambiental. Responsável Grupo
de Segurança do Trabalhador
e Sustentabilidade Ambiental
COSTSA - Pró-Reitoria de
Administração
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
- UNESP
(11) 5627 0252 (16) 3301
9725”.

E/D - David, Cristina e Pedro
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Assassino confesso da esposa teve
primeira audiência
Na tarde do dia 27 de julho
de 2015, Marcos Soncino Linardi de Lacerda Soares, 36,
teve a primeira audiência no
Fórum de Jaboticabal após ter
sido preso no dia 20 de março
de 2015, data em que confessou a polícia ter matado sua
esposa Janaína Regina Sisto,
33.
PRISÃO
Marcos está preso preventivamente no CDP (Centro de
Detenção Provisória) de Taiúva, onde segundo informações trabalha na cozinha. Ele
deve ser julgado por um júri
SRSXODUDWpR¿PGHVWHDQRRX
início de 2016, caso seja condenado, o que tudo leva a crer

a pena máxima (30 anos), será
transferido para uma penitenciária do Estado, provavelmente a de Tremembé, onde
¿FD D PDLRULD GH DVVDVVLQRV
cruéis.
APARÊNCIA
Não nos foi permitido fotografá-lo, mas o vimos quando
se dirigia a sala de audiências.
Vestido com roupa de presidiário de cor marrom, mãos e
pés algemados, rosto cadavérico (magro) sem a tradicional
barbicha exibida em fotos na
rede social e cabeça raspada.

cia o Réu, conta com seis
advogados, mas no dia 29,
só compareceu Luiz Carlos
Bento, que é de Ribeirão Preto, e foi candidato a Deputado
Federal em 2014, pelo PSB
(Partido Socialista Brasileiro), mas obteve Zero Voto,
conforme mostra a página
de eleições. http://www.eleicoes2014.com.br/luiz-carlos-bento/

ACUSAÇÃO
Está por conta do Promotor
de Justiça Adinan Aparecido
de Oliveira com a assistência
do advogado Anísio de Paula
Mello.
O CRIME
Na edição 177 publicamos a íntegra do depoimen-

DEFESA
Segundo a pauta de audiên-

Presidente do “Nova Era Futebol
Clube” recebe homenagem
como liderança jovem
Maurício China
No próximo dia 14 de
agosto, na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, será realizada Sessão Solene com a finalidade de homenagear o “Dia
da Liderança Jovem”.
Esta homenagem é anual e

consta da Lei Estadual nº
15.023/2013, de autoria do
deputado estadual Fernando Capez, com o objetivo
de estimular o mapeamento, reconhecimento dos líderes e entidades que promovem qualidade de vida
no Estado Paulista.
Este evento contará com

a participação do prefeito
Raul Gírio e de lideranças
comunitárias da cidade,
entre elas Alencar Ligeiro
e Douglas Cardoso, respectivos Presidente e Vice
do “Nova Era Futebol
Clube”.
No convite para participar da Sessão Solene,

consta que “Essa iniciativa visa reconhecer o papel
das lideranças que encontram no jovem o caminho
para um futuro melhor e
jovens e ou iniciativas públicas / privadas que desenvolvem ações positivas
de qualidade de vida no
Estado de São Paulo”.

to - Acesse http://jfonte.
com.br/wp-content/uploads/
pdfs/2015/Jornal_Fonte_177.pdf - leia um pequeno trecho: CRUELDADE
- Nesse instante, ele pegou-a
com violência pelo pescoço e
ouviu um estalo como se fosse de fratura. E, como havia
muita coisa represada pelas
discussões anteriores continuou apertando seu pescoço
FRP ¿UPH]D $FUHGLWDQGR
que ela já estava morta sol-

tou-a, mas como ela começou
a se debater tentando respirar
de forma sufocada, e por não
saber quanto tempo ela iria
¿FDU QHVVD VLWXDomR SHJRX
uma faca própria para churrasco sobre o guarda roupas,
empurrou-a para o banheiro
com o pescoço direcionado
ao ralo e provocou um ferimento que causou sangria, e,
mesmo caída e sufocada pela
esganadura gritou por socorro.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MARIA LOPES DA SILVA, REQUERIDO
POR ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SAO VICENTE
DE PAULO - PROCESSO Nº0008422-76.2014.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São
Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 12/05/2015 08:41:40, foi decretada
a INTERDIÇÃO de MARIA LOPES DA SILVA, CPF 044.232.428-69,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a)
Sr(a). Jose Francisco Baratela representante da Associacao das Damas de
Caridade de Sao Vicente de Paulo. O presente edital será publicado por três
YH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDVHD¿[DGRQDIRUPDGDOHLNADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 13 de maio de 2015.”

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇãO DE Izabel da Silva Rodrigues e outro, REQUERIDO
POR Maria Helena de Oliveira - PROCESSO Nº0006940-93.2014.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na forma da Lei,
etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 15/05/2015 11:15:23, foi decretada a
SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA DE MARTA GERONIMA DA SILVA,
RG37.023.581-2 a senhora o(a) Sr(a). Maria Helena de Oliveira, RG3.762.7313 O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
H D¿[DGR QD IRUPD GD OHL1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH
Jaboticabal, aos 09 de julho de 2015.

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Físico nº:
0002501-39.2014.8.26.0291 - 720/2014
Classe – Assunto:
Interdição - Tutela e Curatela
Requerente: Ana Paula Garcia da Costa
Requerido:
José Garcia Fernandes
Justiça Gratuita
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇãO DE José Garcia Fernandes, REQUERIDO POR
Ana Paula Garcia da Costa - PROCESSO Nº0002501-39.2014.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São
Paulo, Dr(a). Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 10/04/2015 17:28:02, foi decretada a
INTERDIÇÃO de José Garcia Fernandes, CPF 387.863.469-20, declarandoo(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Ana
Paula Garcia da Costa. O presente edital será publicado por três vezes, com
LQWHUYDORGHGH]GLDVHD¿[DGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGR
nesta cidade de Jaboticabal, aos 22 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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 138.880.83826, 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
YH]HVFRPLQWHUYDORGHGH]GLDVHD¿[DGRQDIRUPDGDOHL1DGDPDLV'DGRH
passado na cidade de Jaboticabal em 27.07.2015.

Falsos andarilhos/esmoleiros
PXGDPSHUÀOGDVUXDVGDFLGDGH
Maurício China
O Dicionário Aurélio da
/tQJXD 3RUWXJXHVD GH¿QH DQ
darilho como sendo “AqueOH TXH DQGD PXLWR´ GH¿QH
mendigo como “Aquele que
pede esmola para viver; mendicante, pedinte, esmoleiro”
H GH¿QH HVPROD FRPR ³2
que se dá aos necessitados,

SRU FDULGDGH RX ¿ODQWURSLD´
A partir deste conceito, podemos acreditar que vários dos
desocupados que vagam pela
FLGDGH ¿]HUDP GHVWD FRQGL
ção uma forma de “emprego”,
¿FDUDP FRQKHFLGRV FRPR GR
“mundo das drogas” e são apelidados de “Nóias”. Vários deles passam por esmoleiros que,
diariamente, permanecem de

forma agressiva e intimidadora
em diversos pontos da cidade.
Durante o dia “picam ponto” em locais como o Paço
Municipal e o semáforo do
cruzamento da Av. Marginal
Carlos Berchieri com a entrada do Bairro Cidade Jardim.
Quando chega a noite, estes
desocupados
perambulam
pela cidade e se tornam “in-

convenientes” nos Centros
de Conveniências dos Postos
de Combustíveis 24 horas.
Creio ser uma responsabilidade dos agentes públicos a procura por solução
deste
problema.
A legislação SIM permite o direito de ir e vir
das pessoas, mas também
NÃO
permite
extorsão.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E DO PÚBLICO EM GERAL,
expedido nos autos da ação penal que o Ministério Público do Estado de São Paulo move
contra Júlio César Gessi, processo nº 0006649-69.2009.8.26.0291.

A Doutora Carmen Silvia Alves, M. Juíza de Direito da 1ª Vara do Foro de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, tendo
designado o dia 26 de agosto de 2015, às 09h00, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de
Jaboticabal, situado no pavimento superior do Edifício do Fórum local, sito na praça do Café s/nº,
a instalação das sessões de julgamento do terceiro trimestre do corrente exercício, com este edital,
divulga os vinte e cinco (25) jurados sorteados, os quais deverão comparecer às sessões dos meses
de julho, agosto e setembro do corrente ano. Foram sorteadas as seguintes pessoas:
01) ALBERTO CÉSAR PEREIRA
02) ADILSON JOSÉ AQUA
03) ADRIANO CARLOS FERNANDES
04) ÂNGELA REGINA ARDUINO
05) CAROLINA MÁRCIA VILELLA BOLSONARO
06) DAILTON JOSÉ DE LIMA
07) ELIDIANE DE OLIVEIRA RAYMUNDO
08) EDVANIA PAULA FERREIRA JORGE
09) HOMERO MARCIANO DA SILVA
10) JANAÍNA CONTRO GABRIEL
11) KARIN VANESSA DE OLIVEIRA MARTINS
12) JAIRO OSVALDO GAZETTA
13) LUCIANO ROSSI
14) LUIS ANTONIO MATHIAS
15) LUIZ FERNANDO TOFANELLI
16) LUIZ LIBERATO DO AMARAL
17) MARCELO DA COSTA FERREIRA
18) MARIA CHRISTINA DÓRIA COSTA
19) MARIA LUÍSA ALVES DE OLIVEIRA
20) MARISA TERUKO MURAKAMI
21) ROBERTO SANTIAGO
22) ROSA CRISTINA BORDIN
23) SANDRA CARRIAN BOANERGES
24) TAISE AMADEU
25) THIAGO HENRIQUE CARASKI
Ainda, com este edital, ficam também convidados demais interessados nos julgamentos
que serão designados, a começar pelo já marcado em 26 de agosto de 2015, às 09h00. Também se
encontra designada sessão, de outro processo (0001492-81.2010.8.26.0291 – ré: Marcela de
Souza Abreu), para 16 de setembro de 2015, às 09h00. Para conhecimento de todos, é expedido
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Professor de artes marciais revela sua trajetória
de Lajedinho, na Bahia, até Jaboticabal
Texto: Luiz Neto
Aos cinco anos de idade,
Demetro Soares Borges saía
da pequena cidade de Lajedinho (BA) com destino a
Jaboticabal (SP), onde seus
pais buscavam melhores oportunidades. Foram exatos 1663
km de viagem. Hoje, aos 31
anos, Demetro é professor e
proprietário de uma academia
de artes marciais, no município do interior paulista, onde
possui aproximadamente 200
alunos.
O interesse de Demetro pelo
universo da luta surgiu aos 15
anos de idade, quando começou a praticar Kickboxing, em
uma academia de Jaboticabal.
De início, ele encarava os treinamentos apenas como uma
atividade física, mas depois de
realizar e vencer duas lutas na
modalidade, passou a se dedicar mais ao esporte.
Após adquirir experiência
no Kickboxing, Demetro re-

solveu se aventurar no Muay
Thai. Porém, Jaboticabal não
oferecia a modalidade em
nenhuma academia, fato que
não o impediu de praticar a
arte marcial. Em busca de
conhecimento na nova prática esportiva, ele viajava para
cidades da região, onde treinava e conquistava as graduações necessárias para se tornar
um mestre de Muay Thai.
A luta que tornou Demetro
conhecido no Muay Thai do
interior paulista aconteceu em
Ribeirão Preto (SP), em 2007.
Naquele dia, o adversário era
Giovane “Japa”, que na época
já possuía um lugar de respeito perante aos outros lutadores. Demetro venceu a disputa
e impulsionou seu nome no
esporte. Hoje ele possui 20 lutas na carreira e apenas cinco
derrotas.
Em 2009, surge a ideia de
criar o próprio espaço treinamento. Demetro e quatro
sobrinhos decidiriam alugar

um barracão, onde poderiam
praticar as artes marciais. Outras cinco pessoas também
participaram do projeto, dividindo assim o aluguel por dez
pessoas. “Só podíamos usar o
local três vezes por semana e
pagávamos um valor simbólico ao proprietário. Eu precisava chegar antes, colocar o tatame no chão todo dia, limpar,
HUDGLItFLO´D¿UPD%RUJHV
Após oito meses seguindo a
mesma rotina no barracão alugado, o grupo conseguiu um
local próprio, onde poderiam
deixar a estrutura montada
sem maiores preocupações.
“Logo o projeto tomou uma
proporção muito grande. O
pessoal já conhecia o nosso
trabalho na cidade e foi rápido
o crescimento da academia”,
explica.
Além da academia, Demetro
também organizou o Jabuka
Fight, que neste ano vai para
a sua quarta edição. O evento
de lutas é realizado nas depen-

dências do Ginásio Municipal
de Esporte “Alberto Bottino”
e a previsão é que o próximo
aconteça em novembro.

MAIOR CONQUISTA
Para Demetro, a maior conquista de sua vida, além de
uma academia bem sucedida
e vitórias no universo da luta,
foi o respeito. “Minha maior
conquista foi o respeito que eu
consegui adquirir no decorrer
desse tempo, o respeito dos
meus alunos e das pessoas”,
D¿UPD

BASE DE TUDO
Além da academia, artes
marciais e lutas, Demetro não
deixou de citar durante a entrevista o que o motivou para
alcançar os objetivos.
³$PLQKDIDPtOLD0LQKD¿
lha, esposa, meus pais, irmãos,
eles são o mais importante de
WXGRVHPG~YLGD´¿QDOL]D

Talento na ponta do lápis
Goleiro de Jaboticabal é
campeão e recebe prêmio Jovem de Jaboticabal
produz desenhos realistas
Texto: Luiz Neto

A posição de goleiro é uma
das mais difíceis no futebol,
D¿QDO RV WUHLQDPHQWRV VmR
mais intensos e uma falha durante a partida coloca grande parte da torcida contra o
atleta. Mas toda essa pressão
não é problema para o jaboticabalense Marcos Macri, 14
anos, que além de campeão
foi eleito o goleiro menos vazado do último campeonato
que disputou – sofrendo apenas um gol – em Nuporanga
(SP).
Porém, a conquista não foi
atuando por um time de sua
cidade natal. Marcos foi convidado para atuar pela equipe sub-14 do Camisa 10, de
Sertãozinho (SP). Durante
o torneio, ele se destacou
QD VHPL¿QDO RQGH GHIHQGHX
duas cobranças de pênalti.
Marcos nasceu em 2001 e
passou a gostar do futebol ao
acompanhar o pai, que atuava normalmente de lateral
direito. O interesse pela posição de goleiro veio com o
passar dos anos.

Aos sete anos de idade, o
garoto começou a realizar
treinamentos em uma academia da cidade, onde conquistou espaço e foi selecionado para disputar o primeiro
campeonato. Hoje, Marcos já
perdeu as contas de quantos
torneios disputou, mas ao
todo já conquistou 23 medalhas em sua curta carreira,
sendo 13 de ouro, seis de prata e quatro de bronze.
Com a pouca idade, um
GRVGHVD¿RVGRMRYHPDWOHWD
é conciliar a rotina de treinamentos com os estudos.
Porém, o goleiro possui uma
grande incentivadora nesse
quesito. “Se eu não for bem
na escola, minha mãe não me
GHL[DWUHLQDU´D¿UPD

cisivos. “Assim como o Rogério, chego sempre antes
QRV WUHLQRV H ¿FR WUHLQDQGR
cobranças de pênalti com outro goleiro”, explica.

FUTEBOL
3DUD ¿QDOL]DU 0DUFRV H[
pressou o que a modalidade
VLJQL¿FD SDUD HOH ³6LJQL¿FD
tudo, pois aprendi com o futebol a fazer os meus deveres
e a me organizar”, encerra.

Texto: Luiz Neto
Jhonathan de Bello Rodrigues, 18 anos, descobriu a
paixão pela arte de desenhar
nos tempos de escola, mais
precisamente nas aulas de
educação artística. O estilo
preferido do jovem é o realista, onde nenhum detalhe passa despercebido pelo artista.
Hoje, o desenho é uma fonte de renda para Jhonathan,
que recebe encomendas por
meio de uma página nas redes sociais. Os pedidos são

em sua maioria para transformar fotos em desenhos
feitos a lápis, sem fugir das
características originais da
imagem.
Com mais de sete anos de
prática, Jhonathan não precisou de muitos cursos para
mostrar seu talento. “Comecei a treinar sozinho o desenho, há pouco tempo mesmo
que eu comecei a fazer um
curso na Escola de Artes,
mas foi para conhecer um
pouco mais sobre o Realismo”, explica.

O sonho do jovem artista
é construir uma carreira no
universo dos desenhos. “A
arte é você conseguir passar
para o papel aquilo que você
está sentindo no momento.
Considero desenhar uma paixão, um hobby e um trabalho, de tudo um pouco. Quero conseguir uma carreira
FRPRGHVHQKLVWD´¿QDOL]D
Para conferir um pouco
mais do trabalho de Jhonathan, basta pesquisar nas redes sociais a página “D.Bello
Desenhos”.

ÍDOLO
Todo jovem atleta possui
um ídolo dentro do esporte,
e com Marcos não é diferente. Para ele, Rogério Ceni é
a grande referência no gol,
não só pelas defesas, mas
também por marcar gols de-

Marcos exibe a medalha
conquistada no último
campeonato (Foto: Luiz
Neto)

Ameaça de atraso em pagamento gerou
protesto de trabalhadores
A Prefeitura de Jaboticabal/
Secretaria da Saúde repassa
mensalmente R$ 584 mil para
o Hospital Santa Isabel por
serviços realizados, o chamado Plano Operativo. Deste
montante cerca de R$ 130 mil
é do SUS (Sistema Único de
Saúde) e o restante sai dos cofres da municipalidade. Mas
por falta de caixa, que não é
um privilégio de Jaboticabal,
não fez o repasse, e até julho/2015, a dívida acumulada
chegou a R$ 1.250 milhão.
Sabedores da situação, e
também, porque foram alertados que poderia haver atraso

no pagamento, um grupo de
funcionários (cerca de 30) foi
até a Prefeitura no dia 06/08,
para falar com o prefeito Raul
Girio, já que ele por equívoco, disse em entrevista a uma
rádio local no dia 5, que havia sido depositado na conta
do Hospital parte desse dinheiro no dia anterior, o que
na verdade só ocorreu no dia
6, quando foram depositados R$ 550 mil, quantia que
supriu a folha de pagamento do Hospital que tem 257
funcionários e totaliza R$
556.937,59 mil, incluindo
encargos sociais, mas os mé-

dicos estão sem receber desde
maio. “O pagamento dos funcionários nunca atrasou em
15 anos que a UNIMED administra o Hospital, sempre
que há atraso no repasse, pela
a Prefeitura, a UNIMED cobre, mas desta vez, não pôde
fazê-lo por determinação da
ANS (Agência Nacional de
Saúde), o que poderia ocorrer
só após o dia 11/08”, disse o
diretor clínico Dr. Nereu Rodolfo Krieger da Costa.
OUTRO LADO
A secretária da saúde Re-

nata Assirati, disse que o repasse inicial era de R$ 350
mil e já estava combinado
previamente com a direção
do Hospital, e que aconteceria no dia 06/08, mas foram
repassados R$ 550 mil. Renata acrescentou, que a partir de 1º de julho de 2015, o
Plano Operativo será de R$
650 mil mensal por um ano,
o contrato foi assinado dia
06/08.
O governo federal repassa para UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) R$ 65,7
mil/mês, uma conquista
desta gestão, e a Prefeitura

desembolsa cerca de mais
R$ 40 mil. O IGH (Índice
de Gestão Hospitalar), R$
29.693,22, é uma verba que
vem mensalmente do governo federal para o Hospital
através da secretaria da saúde como incentivo por ele
atender a pacientes do SUS.
Segundo a secretária, a dívida atual é de R$ 545.442,09,
mais os adiantamentos de julho e agosto de R$ 260 mil
cada, que ainda não foram
pagos por falta da assinatura do contrato, o que já foi
assinado, portanto a dívida
monta em R$ 1.080.197,94.

Faz parte do Plano Operativo: internações SUS,
Atendimento Ambulatoriais
(consultas médicas de especialidades solicitadas pela
UPA, Avaliação para cirurgia eletiva, curativos, retirada de pontos, atendimento na
maternidade após a 36ª semana de gestação, reduções
de fraturas e demais que se
¿]HUHP QHFHVViULDV  UHDOL
zação de 10 ecocardiogramas/mês; realização de 30
endoscopias/mês; realização
GH  XOWUDVVRQRJUD¿DVPrV
(eletivas); realização de 35
cirurgias eletivas/mês.
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Um dia triste para Ana COMDEMA –
Resposta ao Sr.
Ricardo G. Colletes
O último dia do mês de Julho de 2015 foi muito triste
para Ana Maria de Souza,
que nos enviou seu desabafo
pela morte de uma Sibipiruna
a casa do Urutau. Sua tristeza
Ana é a nossa também e de
todos aqueles que amam a
natureza. Como você sabe já
estivemos em seu bairro algumas vezes e falamos sobre
essa árvore e sobre o Urutau.
Infelizmente pela insensatez
de alguns, todos fomos derrotados. “Perdemos a batalha,
mas não perdemos a guerra”,
porque temos a plena certeza, que mais cedo ou mais
tarde a natureza dará o troco.
Leiam abaixo o desabafo de
Ana que veio também em fotos.
“Ao Jornal Fonte,
Meu nome é Ana Maria de
Souza, moradora do bairro
Jardim São Marcos. Gostaria
de compartilhar com a população este meu desabafo e
cobrar do poder público uma
atitude diante das barbáries
que estão fazendo com o nosso meio ambiente.
Venho aqui informar que
dia 31 de julho de 2015 perdi
a batalha, na luta pela preservação de uma árvore (Sibipiruna) que frondosamente
¿FDYDEHPDRODGRGDPLQKD
casa. Enchendo nossos dias
com a sua beleza e tamanho
imponente, morada de diver-

sas espécies de passarinhos,
inclusive o raro “Urutau”,
ave linda, cheia de mistério,
que tive o privilégio de conhecer e acompanhar no decorrer desse tempo o nasciPHQWRGH¿OKRWLQKRV+RMH
um dia triste, onde prevaleceu o barulho da moto serra
e o som ecoando dos troncos
caindo ao chão… a mamãe
urutau tentando em vão defender o seu ninho, até que o
seu galho foi derrubado e o
ovo caiu ao chão.
Há exatamente 1 ano e 5
meses estou nesta luta, conversando com a promotoria,
com o pessoal do meio ambiente, com o poder público, a imprensa…..lutei juntamente com outras pessoas
também simpatizantes com
a causa, de tentar proteger o
nosso meio ambiente, nossa
IDXQDHÀRUDGHIHQGHUGHVVDV
pessoas que se esqueceram
de alguns valores tão básicos
pra nossa vida….em tempos
de seca, de falta de água meu
Deus, me ajuda a entender
como existem “pessoas” capazes de tal atrocidade, estou
triste, com o coração apertado, partido, cortado em partes por uma moto serra, mas
não desisto de lutar contra
VOCÊ que tem as mãos sujas
de sangue….sangue verde.
Gostaria de obter do vereador João Roberto uma res-

posta sobre a mudança na lei
que regulamenta e autoriza a
derrubada das nossas árvores, que foi solicitada e apresentada por nós defensores
da causa, há mais de 1 ano,
em reunião na câmara de vereadores da nossa cidade.”

UMA LUTA DE MUITOS
Em 25 de novembro de
2013, o advogado e munícipe Ricardo Colletes impetrou uma representação no
Ministério Público, solicitando a instauração de uma
Ação Civil Pública contra a
Prefeitura para colocar um
¿PQDSROtWLFDDPELHQWDOGH
Jaboticabal, que segundo
HOH VHP FULWpULRV H MXVWL¿
cativas abate indiscriminadamente árvores decenárias
e sadias. Neste caso espeFt¿FR &ROOHWHV VH UHIHULD
a Sibipiruna localizada na
Alameda Aziz Buzaid em
frente ao número 21 – Jardim São Marcos, e anexou
um laudo assinado pela Engenheira Agrônoma Maria
Esmeralda Soares Payão
Demattê comprovando o
bom estado da árvore. Mas
infelizmente uma luta de
muitos foi perdida para poucos. O que restou, é que no
lugar dela, serão plantadas
seis, mas em quanto tempo
serão moradas de Urutaus?

Noite de Emoção
Na quinta-feira, 06 de
agosto de 2015, às 19 horas, o Professor Pedro Luís
da Costa Alves e o Professor Antônio Sérgio Ferraudo tomaram posse como
diretor e Vice da UNESP
– campus de Jaboticabal
respectivamente.
Foi um momento de muita Emoção, e as lágrimas
rolaram durante os discursos de quem saiu Professora Maria Cristina Thomaz,
a primeira mulher a dirigir
o campus de Jaboticabal
por 8 anos, sendo 4 como
Vice do Professor Raul
José Silva Gírio, atual prefeito jaboticabalense, e
quatro como titular, e neste último período contou
com o Professor Marcílio
Vieira Martins Filho como
Vice, e de quem entrou. A
emoção do quarteto contagiou os presentes que retribuíram com muitas palmas em reconhecimento a
dedicação dessas pessoas
que juntamente com seus
pares, trabalham arduamente, para o crescimento
do nosso Estado e do País.
“Aos Mestres e Mestras
com Carinho”.

Senhor Ricardo G. Colletes:
Fiquei surpresa com as informações que o senhor publicou a respeito do Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – COMDEMA de
Jaboticabal,
erroneamente
LGHQWL¿FDGR FRPR &RQVHOKR
Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, na edição de 09 de julho último deste
Jornal, com o artigo denominado “COMDEMA – MOTO
SERRA”. Não sei se a palavra
adequada seria surpresa, talvez
GHYHVVHVHUSHUSOH[DDRYHUL¿
car tantas suposições e inverdades que escreveu.
Em primeiro lugar, o senhor
não é membro do COMDEMA, não participa das reuniões, e em contato com as
instituições detentoras das inIRUPDo}HV FLWDGDV YHUL¿TXHL
que as mesmas não foram consultadas. Portanto, deduzo que
algum “vento” tenha soprado
aos seus ouvidos. Quanta falta
de consideração com os leitores, e quanta leviandade com
os membros do COMDEMA!
Sem falar de outras pessoas citadas no artigo. Será que é assim que deve agir um cidadão,
principalmente o senhor na
qualidade de advogado?
A Lei Municipal nº 2.820,
que disciplina o corte e poda
de árvores no município de
Jaboticabal, em seu Artigo
6º, citado pelo senhor, proíbe, ao munícipe, a realização
de podas ou corte de árvores
em logradouros públicos. Já o
Artigo 2° dessa Lei determina
que “a supressão ou poda de
iUYRUHV¿FDVXERUGLQDGDDDX
torização escrita da Prefeitura
Municipal, ouvido o Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente - COMDEMA e
órgão competente da municipalidade”. Na prática, todas as
solicitações de supressão de árvores, após o Parecer Técnico
GHSUR¿VVLRQDOGD6HFUHWDULDGH
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente - SAAMA de
Jaboticabal são submetidas à
avaliação deste Conselho, nas
reuniões ordinárias mensais, e
também em reuniões extraordinárias, que emite também o
seu Parecer. O COMDEMA
jamais autorizou ilegalmente,
FRQIRUPH R VHQKRU D¿UPD R

corte ilegal de árvores. Portanto, a menos que o senhor apresente uma prova concreta, este
&RQVHOKRQmRDFHLWDDVXDD¿U
mação de que dezenas de cortes de árvores em vias públicas
foram autorizadas ilegalmente.
4XDQGR R VHQKRU D¿UPD TXH
“os componentes do ConseOKR VmR QHy¿WRV QHVWH LWHP´
RXVHMDTXDQWRjD¿UPDomRGH
que “as árvores nas calçadas e
logradouros públicos devem
ser preservadas, pois se tratam
de bens de toda a população e
FRP R ¿P GH SUHVHUYDomR GR
meio ambiente”, quem seriam
então as pessoas experientes?
Por acaso aquelas antidemocráticas, radicais, que somente aceitam a verdade própria,
que preferem expor pessoas ao
risco de queda de uma árvore,
preferindo preservar a árvore,
que muitas vezes está quase
morta, do que o ser humano?
Aquelas que enxergam somente árvores e não se preocupam
com o meio ambiente em geral,
e com o homem inserido nele?
Quanto aos representantes da
OAB, tanto o atual quanto o anterior, todos ao longo do tempo
sempre foram muito presentes
às reuniões e decisões deste
Conselho, e sempre tiveram a
capacidade de analisar os fatos
com os critérios necessários,
sempre recorrendo a informações técnicas, quando necessárias. Mais uma vez suponho
que o mesmo “vento” soprou
aos seus ouvidos, uma vez que
não participa das reuniões do
Conselho. Seria o senhor o representante adequado?
Informo também que em
alguns pareceres do COMDEMA, no caso de pessoas
jurídicas, e para determinada
quantidade de árvores a serem
suprimidas, autorizadas legalmente, tem havido a exigência
de arborização e manutenção
de praças, além da reposição
de número de árvores estipulada pelo Conselho. Nesse
caso pode ser citado, como
exemplo, parte de Parecer do
Conselho: “Foi deliberado que
o requerente deverá fazer o
plantio de cem árvores no total, do seguinte modo: 1) o que
couber no passeio público do
empreendimento, com projeto
técnico que contemple mini-

mamente as espécies adequadas, a diversidade de espécies
e o espaçamento adequado; 2)
o restante que faltar para completar as cem árvores, o plantio
deverá ser realizado na Praça
da Paróquia São Judas Tadeu,
localizada no Residencial São
Judas Tadeu, com as condições
técnicas já citadas. Em ambos
RVFDVRV¿FDUiUHVSRQViYHOSHOD
manutenção dessas mudas por
dois anos ou até que as árvores
alcancem a altura média de um
metro e meio. Foi deliberado
também que, além do plantio
das cem mudas de árvores, o
UHTXHUHQWH ¿TXH UHVSRQViYHO
pela manutenção da área verde
da Praça Duílio Poli (Praça do
Cruzeiro), localizada no Bairro
Nova Jaboticabal, por cinco
anos”.
Para sua informação, se é
que o senhor não tem ciência,
quem nomeia os membros do
COMDEMA é o Prefeito, por
meio de Portaria; não por sua
HVFROKDFRPRRVHQKRUD¿UPD
e sim por indicação dos órgãos
federais e estaduais (4 representantes), pelo Município (4
representantes), e pela sociedade civil (8 representantes), conforme representatividade estipulada em lei (Lei Municipal nº
3.906, de 23 de junho de 2009).
Saiba que o seu artigo foi
apresentado na nossa Reunião
Ordinária de 06 de agosto último. A indignação não foi somente minha, como presidente,
mas de todos os membros deste
Conselho. O COMDEMA não
vai se fragilizar com atitudes
deste tipo; fazemos um trabalho sério, de forma voluntária,
que é muito importante para o
município.
Finalmente, quero convidá-lo
a participar de nossas reuniões,
mesmo que o senhor não seja
indicado por nenhuma instituição que compõe o COMDEMA; nossas reuniões são abertas ao público, pois primamos
pela democracia e pela transparência nas ações. Sugestões
construtivas no dia a dia contribuem mais que críticas esporádicas levianas em veículos de
imprensa.
Jaboticabal, 07 de agosto de
2015
MARIA CÂNDIDA SACCO MARCELINO - Presidente - COMDEMA
- Jaboticabal

Reinauguração da
Concha Acústica
Ex-diretores Cristina e Marcílio

Atuais diretores Pedro e Ferraudo

A noite de 30 de julho de
2015 aconteceu a tão esperada reinauguração da Concha
Acústica de Jaboticabal que no
passado foi palco de grandes
espetáculos e que agora voltarão. Em seu discurso o Prefeito
Raul Gírio disse: Procurei algo
poético da querida dupla Sá e
Guarabyra para contar nesta

noite de festa, mas acabei descobrindo uma história curiosa:
que um deles se apaixonou por
uma aluna da UNESP, o que
MXVWL¿FDYDVHPSUHHVWDUHPSRU
DTXLHSDUDHVWDPRoDHOHV¿]H
ram a música ‘Dona’.
O evento contou com a animação das pérolas jaboticabalenses Corporação Musical

Gomes e Puccini e a Big Band
Jabuticabeira.
Torcemos para que esse maravilhoso espaço seja ocupado
de fato com apresentações musicais, festivais e espetáculos
culturais como antigamente, e,
que seja conservado e cuidado
por todos nós para que o tenhamos sempre.
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Rede Social recebe prêmio
Hoje 13/08/2015, o Dr. Alexandre Gonzaga Baptista dos
Santos, a Dra. Ethel Cipele e
o prefeito Raul Gírio estão em
Belo Horizonte – MG, para
receberem o prêmio nacional de direitos humanos que
foi concedido pelo MNDH
(Movimento Nacional de
Direitos Humanos). Leia
um trecho do ofício enviado
ao Dr. Alexandre datado de
30/07/2015. “É com muita
honra que o Movimento Nacional de Direitos Humanos MNDH, por meio desta vem
informá-lo que a experiência
de implementação da “Rede
Social de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaboticabal/SP”
foi agraciado com o Prêmio
Nacional de Direitos Humanos do MNDH na categoria
Ações Experiências, sendo
reconhecido pelos membros
do Conselho Nacional como
ação fundamental para garantia, defesa, promoção e proteção dos Direitos Humanos
no Brasil através de reconhecidas atividades, militância
H SRVLFLRQDPHQWRV SUR¿VVLR
nais e pessoais na sociedade
brasileira”.
A cobertura jornalística
do evento será de Reginaldo Coelho repórter da rádio
jaboticabalense 101 FM, que
também é assessor de imprensa da Rede.
“BREVE HISTÓRICO SOBRE O MOVIMENTO DE
INTEGRAÇÃO DA REDE SOCIAL DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE JABOTICABAL DESDE FEVEREIRO DE 2010
Os Direitos à dignidade da

Dr. Alexandre e Dra. Ethel.
pessoa humana, da proteção da família e convivência
familiar e comunitária pela
criança e adolescente constituem direitos sociais protegidos pela Constituição da
República (art.1º, inciso III,
artigos 226 e 227).
O Estatuto da Criança e
do Adolescente (BRASIL,
1990) dispõe no art.4º. Sobre
os direitos fundamentais da
criança e do adolescente que,
através da proteção integral,
impõe a garantia da prioridade absoluta na formulação e
execução das políticas públicas, assim como, na destinação privilegiada de recursos
públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e
juventude.
O Capítulo III do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) cuida “Do Direito à
Convivência Familiar e Comunitária” e há necessidade
dos participantes do Sistema
de Garantia de Direitos da
criança e do adolescente criarem mecanismos concretos

para efetivação da lei, especialmente com apoio sócio-econômico em casos de vulnerabilidade familiar.
O art.86 dispõe que “a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos
Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios” (BRASIL,
1990), e os artigos 87 e 88
desta mesma lei determinam
a articulação interinstitucional, visando à política de
atendimento da criança e do
adolescente com linhas de
ações voltadas para programas de execução das políticas sociais básicas e de assistência social para aqueles
que deles necessitem, assim
como destinados a prevenir
ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar
e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência
familiar de crianças e adolescentes.

Tendo em vista o que determina a lei e diante da complexidade dos casos relacionados e apresentados à área
da infância e juventude é
imprescindível a implementação de uma nova cultura
de articulação e cooperação
interinstitucional, ou seja, as
Redes de Proteção Social na
&RPXQLGDGH$¿QDORVFDVRV
complexos exigem soluções
compartilhadas!
No caso de Jaboticabal, desde fevereiro de 2010 houve a
iniciativa de vários atores que
atuam na área infanto-juvenil
para motivar a integração, a
articulação e desenvolvimento da “Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Jaboticabal” constituindo-se como
um movimento sóciocomunitário de integração entre
vários órgãos públicos e a sociedade civil visando garantir
FRP H¿FLrQFLD H SULRULGDGH
os direitos fundamentais da
criança e do adolescente previstos no art.227 da Consti-

tuição da República.
A integração operacional
em Rede entre vários órgãos
de atuação na área da infância e da juventude é uma das
formas de desenvolvimento
da política de atendimento
aos direitos da criança e do
adolescente.
A “Rede Social de Proteção dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Jaboticabal” se desenvolve como um
movimento comunitário de
conscientização da responsabilidade do poder público,
sociedade civil e da família
para transformar em realidade os direitos de proteção da
criança e adolescente. Além
disso, busca a prevenção de
violação de direitos incentivando o amparo e atuação
construtiva de vários setores
da sociedade local em relação
às famílias que se encontram
em situações de vulnerabilidade social.
Assume relevância no caso
de Jaboticabal que há cinco
anos todos os participantes

buscam promover a articulação e desenvolvimento da
Rede Social de Proteção através de encontros mensais, debates, palestras, parceria com
a imprensa, integração com
as escolas e capacitação para
corretos encaminhamentos
em casos de riscos sociais.
A contínua articulação e desenvolvimento da “Rede Social de Proteção dos Direitos
da Criança e do Adolescente
de Jaboticabal” promove o
aprimoramento da comunicação (conversa e escuta
TXDOL¿FDGD HHQFRQWURVHQWUH
vários setores e instituições,
tais como, a Vara da Infância
e Juventude, a Promotoria
de Justiça da Infância e Juventude, Conselho Tutelar,
equipes técnicas do Fórum e
dos programas de acolhimento institucional, CMDCA,
Poder Público Municipal
(saúde, educação, segurança
pública, assistência social,
habitação, dentre outros) e
Estadual (notadamente, saúde e educação), OAB, além
de entidades civis (tais como:
Amor Exigente, Associação
Antialcoólica, comunidades
terapêuticas etc.) e pessoas
físicas e jurídicas, sempre
buscando melhorar a atuação
da área da infância e juventude local.
Portanto, a Rede Social somos todos nós! E o contínuo
esclarecimento à comunidade
sobre o tema da infância e juventude já fortalece o trabalho integrado e articulado de
todos na medida do possível.
*Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos é Juiz de
direito titular da 3ª Vara
da Comarca de Jaboticabal
e Juiz da Infância e da Juventude”.

ATA e Balanço quando do Lar Joanna de Angelis
Antiga Casa do Menor Aprendiz
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Tancredo X Brizola
-RVp)HUQDQGR6WLJOLDQR5HÁH[mRVREUHWH[WRGR-RUQDOLVWD(VFULWRUH6RFLyORJR*LOEHUWR9DVFRQFHOORV
A história não é escrita
pelos vencidos, mas o problema não está apenas no
historiador, a não ser que
este seja áulico (submisso)
e chapa branca. O grande e
assombroso historiador do
Brasil chama-se LEONEL
BRIZOLA. É que a história
de 1945 para cá passa pelo
seu crivo analítico. Dessa
maneira, inexiste historiador
que seja neutro e imparcial,
R TXH QmR VLJQL¿FD TXH QmR
haja objetividade no conhecimento histórico.
O bom historiador é necessariamente juiz. Julga os
acontecimentos em função
da lógica do acontecimento
histórico. O KARL MARX
historiador elogiava ou esculhambava os personagens
do Passado como se eles estivessem vivos.
Getúlio Vargas ou Carlos
Lacerda? Quem estava com
a razão histórica? É impossível mudar o fato ocorrido,
*HW~OLR VH PDWRX SRQWR ¿
nal; no entanto a ocorrência
e a compreensão disso envolvem interesses sociais e
econômicos adversos. Não
nos esqueçamos de que a
luta de classes invade até a

esfera das metáforas.
Vejamos o acontecimento
cujos efeitos são determinantes na atualidade: o que
você acha do golpe de 64?
Foi o nosso Vietnã, sem derramento de sangue, mas com
prisão, tortura, exílio, cenVXUD H SHUVHJXLomR HQ¿P
um horror. Então, por que
isso ocorreu? Quais são os
responsáveis ? Que personagens são os portadores das
classes sociais?
Na história não é porque o
fato ocorreu que era fatal e
inevitável o ocorrido. Hitler
poderia ter sido evitado,
idem Stalin.
Longe de mim, querer dar
uma de voluntarista subjetivo, todavia o golpe de 64
poderia não ter acontecido
quando LEONEL BRIZOLA organizou a resistência
popular na Porto Alegre de
1961, o último acontecimento de relevância progressista na história do Brasil. Ali,
com o povo na Rua, armado e disposto a morrer, foi
garantida a posse de JOÃO
GOULART. Impedido por
três Ministros militares inexpressivos. Eu acredito, ao
contrário do que se repete

por aí, que esse veto originou-se do Pentágono ou de
Wall Street, assim como não
acredito que a sinistra fórmula parlamentarista tivesse
sido concedida por Alkimin,
Amaral Peixoto, Auro Moura, Santiago Dantas. Ou terá
sido originalmente arquitetada pelo engenho jurídico de
TANCREDO NEVES? Se
for isso porventura verdade,
então o doutor TANCREDO
¿FD DLQGD PDLV ODPEX]DGR
na história do Brasil.
O povo em Porto Alegre
queria JOÃO GOULART
um presidente forte e decidido. Aí a patota do Geisel
em Brasília escolheu e enviou TANCREDO NEVES,
HPDYLmRR¿FLDOSDUDR5LR
*UDQGHGR6XOD¿PGHFRQ
vencer GOULART a não ouvir e sequer conversar com
LEONEL BRIZOLA.
Se não fosse aceito por
GOULART o parlamentarismo, confabulava a dupla
TANCREDO e DANTAS,
haveria guerra civil no País;
porém aceitá-lo seria desmantelar a Campanha da
Legalidade. O que impediria
que GOULART e BRIZOLA subissem juntos (apoia-

dos pela massa) até Brasília e tomassem o poder de
acordo com o nacionalismo
revolucionário popular que
foi ensaiado no governo anti-imperialista de LEONEL
BRIZOLA no Rio Grande do Sul. Aí é que o bicho
FRPHoRX D ¿FDU IHLR (UDP
GOULART e BRIZOLA
¿OKRV HVSLULWXDLV GH 9DUJDV
eles poderiam aprofundar o
conteúdo emancipador da
Carta-Testamento, mas isso
não se efetivou por causa de
TANCREDO NEVES, o dileto mensageiro selecionado
pelos milicos católicos e reacionários. O saudoso TALARICO petebista alucinado
(Talarico vai, Talarico vem)
dizia e jurava de pés juntos
que o doutor Santiago Dantas participou da derrubada
de JOÃO GOULART.
Naquela conciliação malandra da proposta parlamentarista, JOÃO GOULART deu
ouvidos ao esperto mineiro,
não ao revolucionário gaúcho, sem o qual seu cunhado
¿FDULD HP 6LQJDSXUD D YHU
navios.
Terrível foi à decepção
do povo gaúcho reunido ao
redor do Palácio Piratini.

GOULART desistiu, aceitou a derrota TANCREDO
ganhou a parada, aí então
começou (para a angústia de
dona Neusa) o atrito GOULART e BRIZOLA. Ficaram
no exílio pós-64 sem se falar uns dez anos. Pairou entre eles o exu TANCREDO ,
que iria discursar no enterro
de GOULART em 1976, enquanto DARCY RIBEIRO
não o deixaram falar.
Em 1961 BRIZOLA percebeu que TANCREDO, embora tivesse sido um ministro leal a Vargas, trazia em
sua alma creditícia e rentista
a capitulação histórica para o
trabalhismo. Se tivesse descido em Porto Alegre, antes
de ir para Montevidéu, o governador BRIZOLA o teria
prendido num hotel cinco
estrelas.
O mensageiro TANCREDO não tinha nada de inocente, tampouco era neutro,
pois o lance dele consistia
em seduzir GOULART pra
aceitar a espúria, a falsa, a
enganosa forma parlamentarista, paparicando-o como
um De Gaule de bombachas.
Ou será que GOULART já
YHLRGD&KLQDD¿PGHDFHL

tar o embuste parlamentarista?
Em Montevidéu comentava-se entre os exilados que
a ditadura não atrapalhou e
nem interrompeu a siesta do
doutor TANCREDO em São
João Del Rey. Por isso ele se
tornou o demiurgo, o artesão
da democracia com diretas
já, ao lado dos lacerdistas
Franco Montoro e Uysses
Guimarães. A principal vítima do golpe de 64, LEONEL BRIZOLA levou muitas cotoveladas para subir no
palanque de TANCREDO
NEVES.
Mais do que pesadelo, a
história é trapaça. Direita já,
que não é menos feio do que
Diretas Já. Nome horroroso.
Milton Nascimento parece que se ligou nessa toada.
Direitas já pensou decerto o
líder gaúcho com os seus botões, pois a ditadura das multinacionais é que imprimiu o
cenário e deu os personagens
que seriam os heróis da democracia. Houve a inversão
da verdade, ou na linguagem
da macumba; foi reativado
o exu tranca- rua para deixar LEONEL BRIZOLA em
eterno ostracismo.

Aterro Sanitário de Jaboticabal recebe nota 10 da Cetesb
Renata Massafera - Assessora de Imprensa Prefeitura
de Jaboticabal
Mais um ponto para Jaboticabal. Depois de ter sido
apontada como uma das 50
melhores cidades para se viver, entre os mais de 5600
municípios brasileiros, pela
revista IstoÉ, e ter sido escolhida como uma das 300 cidades do Brasil que receberão a
Tocha Olímpica, Jaboticabal
continua tendo motivos para
comemorar: o Aterro Sanitário Municipal recebeu da
Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo(Cetesb),
pela primeira vez desde sua
fundação (1999), a nota “10”
na avaliação da qualidade de
sua operação.
A Cetesb realiza de maneira rotineira, levantamentos
e avaliações das condições
ambientais e sanitárias dos

ORFDLV GH GLVSRVLomR ¿QDO
dos resíduos sólidos urbanos
gerados nos 645 municípios
que compõe o Estado de São
Paulo. Por meio da metodologia de avaliação do Índice
de Qualidade de Resíduos –
IQR, a Companhia Ambiental organiza e sistematiza as
informações sobre geração e
GLVSRVLomR ¿QDO GRV UHVtGXRV
sólidos, de modo a compor o
Inventário de Resíduos Sólidos Domiciliares, publicado
anualmente.
Os critérios de pontuação
da metodologia IQR levam
em consideração, por exemplo, as condições de portaria,
balança e vigilância; o isolamento físico e visual do Aterro Sanitário; a compactação
dos resíduos; o recobrimento
diário dos resíduos; a proteomR YHJHWDO R DÀRUDPHQWR
de chorume no maciço de
lixo; a impermeabilização do

solo; a drenagem do chorume
e dos gases; o monitoramento das águas subterrâneas; o
monitoramento geotécnico;
a presença de catadores; a
presença de aves e animais;
dentre outros aspectos. Até
mesmo no ano de inauguração do Aterro Sanitário de
Jaboticabal, em 1999, quando
as instalações se encontravam
“novinhas em folha” o Aterro
não havia obtido a nota máxima na avaliação da CETESB.
Antes de 1999 o município
dispunha seus resíduos em lixão a céu aberto.
As informações são da equipe multidisciplinar da Reúsa, empresa que, sob gestão
do Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Jaboticabal (Saaej), opera o Aterro
Sanitário desde abril de 2014.
A Reúsa é uma empresa de
Saneamento Ambiental de
Jaboticabal, genuinamente

jaboticabalense, que possui
atualmente em seu quadro 26
funcionários. Foi fundada em
janeiro de 2007, pelos então
sócios Paulo Affonso Bellingieri (in memorian), Paulo
Henrique Bellingieri e Luiz
Gustavo Toloi de Almeida. A
operação do Aterro Sanitário
¿FDVREDVXSHUYLVmRWpFQLFD
do engenheiro Paulo Rogério
Fávero.
A comemoração desta conquista, portanto, não é só da
Prefeitura de Jaboticabal e
do SAAEJ, mas também da
Reúsa que lembra que para
se ter ideia da importância e
da grandiosidade deste feito,
Jaboticabal integra o seleto
grupo de apenas três municípios que operam aterros
municipais, que obtiveram a
nota máxima no IQR, sendo
eles também a cidade de Jales
e a cidade de Jacareí. Isto de
um total de 645 municípios

do Estado. “Mesmo diante de
uma situação caótica na economia nacional, a Prefeitura
de Jaboticabal tem mantido
a qualidade de vida da população. Eu e minha equipe nos
esforçamos para fazer com
que a cidade honre os títulos
que tem recebido, sem, no

entanto, promessas vazias e
mau uso do dinheiro público.
Com honestidade, criatividade, responsabilidade e transparência vamos driblando a
crise e fazendo com que nosVD TXHULGD -DERWLFDEDO ¿TXH
cada vez melhor”, encerra o
prefeito Raul Girio.

Abaixo, a tabela com as notas recebidas por Jaboticabal, desde a criação desse índice:

ANO

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

IQR

5,2

5,4

4,6

9,2

9,8

9,8

9,5

8,5

8,8

8,5

8,4

8,8

8,8

9,2

8,9

9,3

9,4

9,7

2011 – 8,9 – 2012 – 9,3 – 2013 – 9,4 – 2014 – 9,7 - Fonte: Cetesb
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Humanos na caçada por troféus sobre os outros animais
Maurício
China

igualdade entre brancos e negros. Depois de solto, Madiba
(como era chamado Mandela
O caça- em seu país) se tornou presidor é mo- dente eleito neste mesmo País.
Assim pode ser com o Meio
vido pela
emoção e paga de 30 mil a Ambiente também! Quem é o
150 mil dólares para matar um maior animal, mais perverso,
leão a tiros e aparecer na foto verdadeiro “vampiro” pracom a cabeça do animal abati- zeroso por troféus a custa de
do. Adrenalina pura. Tudo por animais? A apologia da prática
ao crime ou à morte é condedinheiro e sensação de poder.
No dia 03 de julho é come- nável.
Entretanto, existe um grupo
morado o Dia Nacional de
Combate a Discriminação que considera a caça a todos
Racional. Neste dia circulou os animais como esporte. Faa seguinte frase na Internet: ]HQGDV SUR¿VVLRQDLV FULDP
“Ninguém nasce odiando ou- leões em cativeiros para serem
tra pessoa pela cor da sua pele. soltos e caçados. Na África esPara odiar a pessoa precisa tima-se que 700 leões são caaprender, e se pode aprender çados todo ano. O problema
a odiar, ela pode ser ensinada também é de quem não faz
a AMAR”. Nelson Mande- nada para impedir estas caçaOD¿FRXSRUDQRVSUHVRQD das, ou melhor, estas chacinas.
África do Sul por defender a Será que existem estes tipos

de pessoas em Jaboticabal.
Depois, estes mesmos
vão rezar nas Igrejas!

Leão Cecil morto por um dentista americano

ANIVERSARIANTES
Job - completou
mais um ano de
vida dia 21 de
julho de 2015.
Parabéns, saúde,
paz e felicidades

Milton - completou mais um no
de vida dia 23 de
julho de 2015.
Parabéns, saúde,
paz e felicidades.

Mas se esquecem que “A verdadeira caridade é o desejo de
ser útil aos outros sem pensar
em recompensa!”.

Taú - completou
mais um ano de
vida dia 29 de
julho de 2015.
Parabéns, saúde,
paz e felicidades
Cecília Stigliano a
esquerda e Rafaella Stigliano completaram mais um ano
de vida dia 11 de
agosto de 2015 e
06 de agosto de
2015 respectivamente. Parabéns,
saúde, paz e felicidades.

Seja Bem Vinda
Maria Clara Fieno D’aquila chegou dia 28 de julho
de 2015, para a felicidade dos papais João Marcelo
Brunini D’aquila e Taísa de Sousa Fieno D’aquila.
Radiantes estão os avós maternos Antônio Luís Fieno e Neusa Aparecida de Sousa Fieno.
Do Céu os avós paternos Antônio D’aquila Netto
e Márcia Aparecida Brunini D’aquila observam a
dádiva de Deus.
Boa sorte Maria Clara, e que você seja o fruto da
união entre seus seus pais e todos os seus familiares.

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

