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Diocese de Jaboticabal “ganhou” terreno
avaliado em quase R$ 2,6 milhões
O município de Jaboticabal
através dos seus prefeitos e
com a aprovação unânime
dos vereadores, tem sido
benevolente com algumas
Entidades Filantrópicas e
Igrejas, quando concede
através do chamado Direito Real de Uso, terrenos na
maioria em áreas institucionais, o que é proibido pela
Constituição do Estado de
São Paulo – Artigo 180 –
leia abaixo. Essas concessões são por um prazo não
menor que 20 anos e renovável por igual período. As
leis que beneficiam essas
instituições falam em concessões, até porque o Poder
Público não pode doar seus
bens. No entanto, como o
prazo dessas concessões é
muito longo, esses terrenos jamais retornarão para
a municipalidade, exceto
se a instituição beneficiada
não cumprir o que foi determinado na Lei, mas isso
depende de fiscalização, o
que infelizmente não acontece. No caso da Diocese, o
terreno cedido corresponde
a todo entorno da Igreja São
Judas Tadeu, situada no Residencial São Judas Tadeu
perfazendo 8.530,00 metros
quadrados, numa das áreas
mais caras da cidade, cujo
metro quadrado custa R$
300, segundo o Jornal Fonte
apurou junto a imobiliárias,
o que significa dizer, que o
presente cedido para a “pobre” Diocese jaboticabalense custou aos “ricos” pagadores de impostos R$ 2.559
(Dois Milhões Quinhentos
e Cinquenta e Nove Mil
Reais), por um prazo de 40
anos e renovável por igual
período.

A LEI
O projeto de lei que cedeu
essa benesse é de autoria do Poder Executivo, e
foi aprovado na sessão da
Câmara Municipal de 01
de setembro de 2014, e se
tornou a Lei 4589 de 08 de
setembro de 2014, que no
seu parágrafo 2º diz: “A
presente Concessão de Direito Real de Uso tem como
finalidade a melhoria das
atividades religiosas desenvolvidas pela Paróquia São
Judas Tadeu”.
Na tarde de 04/11, nossa
reportagem esteve no local
e constatou que nada, absolutamente nada, foi feito no
terreno conforme mostra as
fotos. E, segundo informações, o espaço será utilizado como estacionamento de
veículos, e haja veículos.

AS BENEFICIADAS
A Lei 3499 de 27 de abril
de 2006, cedeu no Bairro
Jardim Angélica na Avenida Minotti Ruaro, s/nº um
terreno de 1.746,66 metros
quadrados para a Igreja
Evangélica Assembleia de
Deus, Ministério da CO-

MADERJ.
A Lei 3646 de 20 de agosto de 2007, cedeu no Bairro
Jardim Tangará um terreno
de 964,11 metros quadrados a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Mista
Igualdade e Harmonia nº
05.
A Lei 4227 de 16 de julho
de 2011, cedeu um terreno
de 829,71 metros quadrados para o CEREA (Centro de Recuperação de Alcoólatras de Jaboticabal).
O CEREA está localizado
entre a antiga Rua Brasília
e Ayrton Senna – Vila Industrial.
A Lei 4265 de 01 de dezembro de 2011, cedeu no
Bairro Jardim Bothânico,
um terreno de 2.304,55 metros quadrados para a Casa
de Estudos Chico Xavier.
A Lei 4470 de 22 de novembro de 2013, cedeu no
Bairro Jardim Grajaú, um
terreno de 2.604,37 metros quadrados para o Centro Espírita “André Luís”
Amor e Caridade.
A Lei 4580 de 21 de julho
de 2014, cedeu nos loteamentos Jardim Morumbi
e Grajaú um terreno de
3.600,00 metros quadrados
ao Centro Espírita “A Caminho da Luz” por um prazo de 40 anos e renovável
por igual período.
A Lei 4584 de 26 de agosto de 2014, cedeu no Loteamento Jardim dos Ipês, um
terreno de 1.490,82 metros
quadrados para a Associação Espírita Pai Tobias de
Angola.
A Lei 4585 de 26 de agosto 2014, cedeu um terreno
(não consta o tamanho da
área), para a Sociedade de
Assistência Avivalista –
Lar Avivalista, no Parque
1º de maio.
A Lei 4589 de 08 de setembro de 2014, cedeu no Residencial São Judas, ao lado
da Igreja São Judas Tadeu,
um terreno de 8.530,00 metros quadrados para a Diocese de Jaboticabal, por um
prazo de 40 anos e renovável por igual período.
A Lei 4703 de 20 de julho
de 2015, cedeu no Conjunto “Margarida Raimundo
Berchieri”, um terreno de
1.908,70 metros quadrados
para A Comunidade Evangélica Viver.
A Lei 448/2015, cedeu no
Residencial Paraty, um terreno de 1.620,70 metros
quadrados para a Igreja
Internacional da Família
Cristã.

IMPOSTOS
Entidades Filantrópicas
- A Lei nº 9.532 de 10 de
Dezembro de 1997 no seu
Artigo 15 diz: “Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico,
recreativo, cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços
para os quais tiverem sido

instituídas e os coloquem à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem
fins lucrativos”.
Já no caso das Igrejas,
além de IR e IOF, igrejas estão dispensadas de
IPTU (imóveis urbanos),
ITR (imóveis rurais), IPVA
(veículos), ISS (serviços),
para citar só alguns dos vários “Is” que assombram a
vida dos contribuintes brasileiros. A única condição é
que todos os bens estejam
em nome do templo e que
se relacionem a suas finalidades essenciais - as quais
são definidas pela própria
igreja. Leia mais sobre esse
assunto na Edição 94, na
matéria intitulada “Pequenas Igrejas, Grandes Negócios” página 6.

ALUGUEL

Desenho da área. Autor Oswaldo Leme - corpo da matéria

O prédio localizado na Rua
Mizael de Campos, 202
– Centro – onde funciona
a Escola de Arte mantida
pela Prefeitura, pertence a
Diocese, mas o município
paga R$ 4.483,60 mensal.

CONSTITUIÇÃO
Leia o que diz o Artigo 180
da Constituição do Estado
de São Paulo, especialmente o Inciso VII. No entanto, quando lemos as leis
que cedem esses terrenos, a
maioria deles fazia parte de
áreas institucionais, inclusive este da Diocese.
CAPÍTULO II
Do Desenvolvimento Urbano
Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e
os Municípios assegurarão:
I - o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar
de seus habitantes;
II - a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos
problemas, planos, programas e projetos que lhes sejam concernentes;
III - a preservação, proteção e recuperação do meio
ambiente urbano e cultural;
IV - a criação e manutenção
de áreas de especial interesse histórico, urbanístico,
ambiental, turístico e de
utilização pública;
V - a observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade
de vida;
VI - a restrição à utilização
de áreas de riscos geológicos;
VII - as áreas definidas
em projeto de loteamento
como áreas verdes ou institucionais não poderão,
em qualquer hipótese, ter
sua destinação, fim e objetivos originariamente
estabelecidos alterados.

Foto Google: A Paróquia e o terreno cedido.

COMPRA DE VOTOS
É sabido que quem encaminha esses projetos para a
Câmara é o chefe do Poder
Executivo, mas antes disso
algum vereador faz o “pedido” da área para o prefeito,
que fica na chamada “sinuca
de bico”, se negar, o vereador pode deixar de votar nos
projetos enviados do Executivo para o Legislativo, mais
do que depressa vai aos representantes das instituição
e diz que o mandatário não
atendeu seu “pedido”, os representantes então, fazem a
“caveira” do prefeito para
que seus representados, não

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
Eu, Clovis Bars, Presidente
do Movimento Unificado de
Defesa Ambiental – ONG
MUDA, venho através deste,
convocar a toda a Diretoria
e Associados para Reunião
Ordinária que acontecerá no
dia 27/novembro/2015 às 17
horas, na Rua Japão nº227.
Na pauta consta eleição da
Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal.
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votem mais nele. Mas quando o prefeito atende o “pedido”, esse vereador jamais
se lembra dizer para esses
representantes que o prefeito foi bonzinho e merece receber seus votos e dos seus
representados. Porque ele
sabe, que não existe unanimidade dessas comunidades
em votações para prefeitos,
mas ele terá essa unanimidade, porque afinal conseguiu engordar o patrimônio
de Igrejas Católicas, Evangélicas e outras organizações com terrenos públicos,
para em troca receber votos.

REFÉM
Na verdade esses pedidos
entre aspas que são traduzidos em pressão e tonam
o prefeito refém de alguns
representantes do povo, que
nada têm para acrescentar em
benefício da população e se
locupletam com esse troca,
troca de favores para se beneficiar eleitoralmente as custas
dos pagadores de impostos.
Administrar é um ato de coragem negar esses “pedidos”
e dizer porque negou, afinal
“O Pau que bate em Chico
também bate em Francisco”.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE BENEDITA PINHEIRO DA SILVA, REQUERIDO POR MARCIAL
PINTO DA SILVA - PROCESSO Nº0004851-63.2015.8.26.0291.

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 01/09/2015 09:33:00, foi decretada a INTERDIÇÃO de BENEDITA PINHEIRO
DA SILVA, CPF 122.430.728-31, 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). Marcial Pinto da Silva. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Jaboticabal, aos 25 de setembro de 2015.

Diagramação: rudyhenrique@gmail.com • Projeto Gráfico: www.ivanhp.com.br
Impressão: Impressão Gráfica 1ª página - São Carlos. 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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Excelência no ensino gera profissionais
diferenciados
Dagmar Aparecida Cynthia
França Hunger e Oscar
D’Ambrosio
O professor do Instituto de
Química da Unicamp Fernando Galembeck, em 1990, já
apontava que a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior são
tanto objeto de estímulos como
de desconsiderações por parte de governos, seus órgãos e
agentes. Nesse sentido, não
causa surpresa que os grandes
veículos de imprensa publiquem informações e opiniões
sobre os gastos, as virtudes e
os defeitos das Universidades

Públicas. E assim deve mesmo
ocorrer, pois se tratam de Instituições de formação acadêmica
e científica que dependem prioritariamente de recursos públicos para o desenvolvimento,
aprimoramento e avanço das
suas atividades de ensino, pesquisa e assessorias científicas.
A esse contexto, dois fatores
podem ser somados. Um deles
é a existência, nos dias atuais,
de efetivo sistema aprimorado
de avaliação sistemática do desempenho das Universidades
Públicas, ao qual todo cidadão
tem acesso às informações em
tempo praticamente real.
O outro foi apontado na 67.ª

Reunião da SBPC, que aconteceu, em julho, na cidade de
São Carlos, SP, por Nísia Trindade Lima. Vice-presidente de
Ensino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), ela ministrou
uma aula da história da divulgação científica no país e apresentou um resumo de como, da
monarquia aos tempos atuais,
a comunidade científica e a
popularização da ciência caminharam juntas ao longo da
história do país, destacando o
importante papel de Edgar Roquette-Pinto, autor da emblemática frase “Eu quero tirar a
ciência do domínio exclusivis-

ta dos sábios para entregá-la ao
povo”.
Portanto, observadas cada
vez com maior atenção pela
imprensa e pela sociedade, as
Universidades Públicas Paulistas têm desempenhado, com
excelência e em conformidade
com frequentes avaliações, a
sua missão formadora e científica, correspondendo eficientemente ao acoplamento
ensino-pesquisa-extensão dos
conhecimentos científicos.
São Instituições Científicas
que preparam um significativo
número de profissionais para
um exigente mundo do trabalho nacional e internacional,

constituídas por grupos de Intelectuais-Docentes, Estudantes e Técnico-Administrativos,
que se dedicam integralmente
e exclusivamente, durante anos
de suas vidas, para atender majoritariamente e simultaneamente a um ensino, pesquisa
e extensão científica exemplar
e de excelente qualidade, despertando, detectando e encaminhando uma nova geração
de profissionais diferenciados
para uma melhor sociedade
brasileira.
Assim, gradualmente, as inegáveis e incontestáveis contribuições intelectual-científicas
das referidas Instituições na

formação de Estudantes e futura atuação de Profissionais
em prol da concretização do
projeto nacional país Brasil
vão ganhando espaço e visibilidade, consolidando uma Educação Superior de excelência,
sequiosa por novas conquistas
culturais e sociais.
Dagmar Aparecida Cynthia
França Hunger é doutora em
Educação Física e diretora
da Faculdade de Ciências da
Unesp em Bauru.
Oscar D’Ambrosio é doutor
em Educação, Arte e História
da Cultura e assessor-chefe
de Comunicação e Imprensa
da Unesp.

Profissionalização da Administração Pública
Valdemir Pires, Fernando S.
Coelho, Fernando Luiz Abrucio e Carlos Etulain
A gestão pública de alta qualidade – profissional, competente, dialógica, republicana,
comprometida com o bem-estar social – é um requisito fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável
e para o enraizamento definitivo da democracia no Brasil.
A formação em nível superior
dos gestores nos níveis estratégico e tático, combinada com
seleção e recrutamento capazes
de identificar e aproveitar os
mais aptos ao serviço público,
constituem os primeiros passos
para a modernização da Administração Pública.
Nos anos recentes, no Brasil,
cresceu aceleradamente a quantidade e a qualidade dos cursos
superiores que formam profissionais para a Administração
Pública, a ponto de o Conselho

Nacional de Educação aprovar,
no início de 2014, Diretrizes
Curriculares próprias para os
cursos de Administração Pública, Gestão Pública, Políticas
Públicas, Gestão de Políticas
Públicas e Gestão Social (Resolução CNE/CES 01/2014).
Centenas deles estão em operação no país e milhares de
egressos já começam a atuar.
Foi criada uma Associação
Nacional de Ensino e Pesquisa
do Campo de Públicas (ANEPCP), que congrega todos estes
cursos. Trata-se de um avanço
considerável e uma esperança
notável para a melhoria dos
serviços e das políticas públicas e também para as relações
governo-sociedade num país
marcado, historicamente, pelo
patrimonialismo.
Mas o avanço que se observa
no ambiente acadêmico precisa ser aproveitado no espaço
concreto da Administração Pública. O fato é que a formação

de capital humano de qualidade não basta. O corporativismo
é uma das principais barreiras
neste processo. Os Conselhos
Regionais de Administração
vêm alegando impedimento dos egressos dos cursos do
Campo de Públicas para assumir cargos para os quais foram aprovados em concurso,
quando não tentam impedir a
própria inscrição em tais certames pela interferência no rol
de formações acadêmicas que
figuram nos editais da área de
gestão pública.
Num país democrático e baseado na avaliação da competência profissional, os processos seletivos para cargos
governamentais não devem ter,
salvo raras exceções em áreas
muito especializadas, nenhuma
barreira corporativa nem reserva de mercado. É um claro absurdo lógico um Administrador
(de empresas) ser considerado
habilitado para assumir cargos

públicos, enquanto que bacharéis em Administração Pública, Gestão Pública, Políticas
Públicas, Gestão de Políticas
Públicas e Gestão Social são
impedidos de fazê-lo, porque
um Conselho Regional de Administração lhes nega filiação,
exigida em edital. É também
um evidente absurdo legal,
pois tais habilitações são reconhecidas pelo MEC. Como
pode uma entidade corporativa, que não é órgão regulador,
barrar o exercício profissional
de jovens que investiram quatro ou cinco anos de suas vidas
para se dedicar a uma atividade
tão nobre?
É fundamental, para resolver
este problema, que os futuros
editais dos entes, órgãos e empresas públicos considerem os
graduados – bacharéis e tecnólogos – do Campo de Públicas,
pois isso evita qualquer lance
corporativista no processo. Enquanto isso não acontece, serão

GRÊMIO ESTUDANTIL GUILHERME
DE ALMEIDA – GEGA
EE. AURÉLIO ARRÔBAS MARTINS – ESTADÃO
Os integrantes do Grêmio
Estudantil Guilherme de Almeida – GEGA, da Escola
Estadual Aurélio Arrôbas
Martins (Estadão), em parceria com os alunos, realizaram entre os meses de
setembro e outubro a Campanha Boa Ação que teve
como objetivo arrecadar
brinquedos para as instituições de Jaboticabal.
Dessa vez a instituição que
recebeu os donativos foi o
Orfanato Lar do Caminho.
Houve entre os alunos, com
a coordenação do Grêmio
Estudantil, a arrecadação
entre ao dias 01 de setem-

bro e 16 de outubro onde
a campanha foi finalizada
com a entrega do que foi
arrecadado (ver fotos). A
finalidade da campanha foi
realizar uma ação solidária
junto a comunidade escolar, sendo importante para
o crescimento e desenvolvimento dos educandos através de ações que fazem a
diferença.
A equipe diretiva, da Unidade Escolar, parabeniza todos os envolvidos e ressalta
que são ações como essas
que valorizam e enriquecem
o compromisso com a cidadania.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE CENI BUENO
DA SILVA, REQUERIDO POR TATIANE SILVA DE OLIVEIRA
- PROCESSO Nº0006622-13.2014.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Luís Galvão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 01/09/2015 13:35:03, foi
decretada a INTERDIÇÃO de CENI BUENO DA SILVA, CPF
115.276.828-03, 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). TATIANE SILVA 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 nesta cidade de Jaboticabal, aos 26 de outubro de 2015.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE JOÃO
GILBERTO SILVA, REQUERIDO POR SEBASTIANA
APARECIDA SILVA - PROCESSO Nº0007003-21.2014.8.26.0291.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Luís Galvão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 01/09/2015 13:32:21, foi
decretada a INTERDIÇÃO de JOÃO GILBERTO SILVA, CPF
108.876.598-02, 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). Sebastiana Aparecida Silva. O
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias,
e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Jaboticabal, aos 26 de outubro de 2015.

necessárias ações individuais e
coletivas no Ministério Público
e no Judiciário, questionando a
interferência corporativista de
entidades de campo de atuação
profissional distinto. Só assim
os investimentos dos jovens do
Campo de Públicas e das instituições de ensino superior que
os formam poderão ser plenamente aproveitados a bem da
gestão pública.
Registre-se, ainda, que estudantes e egressos do Campo
de Públicas já estão oferecendo
suas contribuições qualificadas, respectivamente, em inúmeros programas de estágio
no setor público brasileiro e
na ocupação de cargos de livre
provimento por critérios técnicos, em diversos governos.
Agora resta terem as mesmas
oportunidades nos concursos
públicos da área de gestão –
sobretudo nos executivos municipais e nas empresas públicas – que ainda precisam dar

atenção à nova área de atuação
profissional em seus editais de
concurso.
Valdemir Pires – Professor
do Curso de Administração
Pública da FCLAr-UNESP,
foi coordenador entre 20102011
Fernando S. Coelho – Professor do Curso de Gestão de
Políticas Públicas da EACH-USP, foi coordenador entre
2011-2013
Fernando Luiz Abrucio –
Coordenador do Curso de
Administração Pública da
EAESP-FGV/SP e presidente da Associação Nacional de
Ensino e Pesquisa do Campo
de Públicas (ANEPCP)
Carlos Etulain – Professor
do Curso de Administração
Pública da FCA-UNICAMP,
foi coordenador entre 20092012

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 3000493-72.2013.8.26.0291 - 1855/2013
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, Dr(a). Jorge Luís Galvão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Adriana Quirino do Rosário, Avenida Durval Dias
de Miranda, 200, Parque Primeiro de Maio - CEP 14875-338, Fone 163203-8045, Jaboticabal-SP, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Ordinário por parte de Helton da Silva Rodrigues,
alegando em síntese: “O reqte teve com a requerida uma filha a qual
encontra-se sob seus cuidados. A reqda após o nascimento abandonou
a filha e encontra-se em lugar em certo e não sabido, motivo pelo
qual requer seja regularizada a situação da menor concedendo ao
reqte a guarda definitiva.” Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)
(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 05 de
novembro de 2015.
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Como fazer um jornal gratuito e
“algumas vezes polêmico” dar certo?
Publicado em Sexta, 30 Outubro 2015 16:43
Escrito por Anderson Scardoelli
Há 14 anos, o jornalista Ricardo Rabelo deu vida a seu
próprio negócio do meio da comunicação. Interessado
em manter uma publicação que desse voz a esquerda
carioca e aos pensamentos progressistas presentes no
Brasil, ele empreendeu e lançou o Bafafá 100% Opinião, impresso produzido mensalmente e distribuído
de forma em diversos pontos do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul da capital fluminense, e, mais
recentemente, em algumas livrarias presentes em Belo
Horizonte.
No mês em que o jornal comemora mais um ano de
circulação, com direito a festa realizada no início de
outubro, o comunicador-empreendedor que está à frente
do projeto desde o início conversa com a reportagem
do Portal Comunique-se. Ele faz questão de ressaltar a
sua crença na permanência por muito tempo da marca
Bafafá no impresso e detalha que o produto vai além de
conteúdo jornalístico, sendo responsável por um bloco de Carnaval e um aplicativo também relacionado ao
universo carnavalesco do Rio de Janeiro.
O jornalista conta, ainda, como faz para manter por
quase uma década e meia um jornal mensal gratuito,
apesar de ter em mente de que “os custos são cada vez
mais altos” e saber que “a maioria dos jornais opinativos desapareceu” do mercado. Em relação específica ao
Bafafá, o profissional destaca como importante levantar
a bandeira de ser um veículo de comunicação que seja
“algumas vezes polêmico”. “É melhor condenar as mazelas do que omiti-las”, reforça. Ele ressalta que para
um negócio independente de comunicação dar certo é
necessário levar dois pontos em consideração: evitar
gastos como folha salarial e ter foco.
Confira, abaixo, a íntegra da entrevista de Ricardo Rabelo à reportagem do Portal Comunique-se:

Jornal mensal comemora 14 anos em circulação (Imagem: Divulgação)

BALANÇO E FUTURO
Quais objetivos e ideais o levaram a lançar, em
2001, um jornal gratuito distribuído a um público
bem segmentado, conforme relatado pelo site da própria publicação?
Enquanto durante a Ditadura tínhamos dezenas de jornais de opinião - apesar da censura - hoje a “Ditadura
econômica” é que prevalece. Os custos são cada vez
mais altos e a maioria dos jornais opinativos desapareceu. Ao lançarmos o Bafafá, a ideia era, e continua
sendo, agregar cabeças pensantes da esquerda carioca e
brasileira para analisar temas importantes da conjuntura
social, política, econômica e cultural. Avaliar assuntos
sob uma ótica progressista, independente e desvinculada de partidos políticos.
Agora, com os 14 anos do Bafafá 100% Opinião,
quais as principais evoluções que o jornal teve ao
longo de sua história?
Interessante é que no início a ideia era fazermos um
jornal de distribuição exclusivamente em Ipanema.
Apesar de não morar no bairro, eu era frequentador assíduo do Posto 9. Já na primeira edição, o jornal esgotou
rápido na praia e no então Cine Estação Botafogo. Aos
poucos, fomos aumentando a distribuição em outros
bairros e quando nos deparamos o jornal já tinha ultrapassado as fronteiras de Ipanema. Foi quando vimos
que o jornal tinha que ser da cidade inteira. Interessante
que me lembro de uma entrevista que dei ao Comunique-se quando o Bafafá fez 10 anos. Dizia, então, que o
objetivo era levar o jornal para as universidades. Quatro
anos depois, tenho o orgulho de ter cumprido essa meta.
O jornal está circulando na UFRJ, UFF, Unirio e UERJ.
A partir deste mês também na Faculdade de Comunicação da UFMG. Paralelo a este trabalho direcionado, a
distribuição é feita na OAB, ABI, sindicatos, movimentos sociais, cafés, bares e livrarias.
Além da edição impressa mensalmente, o Bafafá
marca presença no digital, com site e fan page. Em
que o mundo online ajuda a publicação?
A versão online é praticamente desvinculada da impressa. O conteúdo tem foco cultural ao contrário do
impresso de cunho político-ideológico. A verdade é que
trabalhamos dois públicos. Claro que são duas redações

numa só, na verdade uma home office. A ideia do online
é sermos uma agenda carioca que antecipe os melhores
programas, dicas e eventos da cidade. E mostrar seus
recantos, curiosidades e segredos. Sempre com entrevistas com personalidades de destaque. Estamos numa
curva crescente com 90 mil pageviews/mês e quase 17
mil seguidores no Facebook.

Jornalista Ricardo Rabelo é o editor à frente do
Bafafá 100% Opinião (Imagem: Divulgação)

Você planeja que num futuro próximo a marca Bafafá estará 100% focada no online ou avalia que o
impresso ainda será o carro-chefe da marca?
Na contramão da crise dos impressos, arrisco dizer que
temos fôlego para aumentar a tiragem e os pontos de
distribuição. O público do impresso não abre mão do
papel, do contato físico. A relação com o digital é como
água e vinho, não se mistura. Acho que o impresso tem
muita gordura para queimar ainda. Hoje temos potencial de expandir até para outras cidades como São Paulo
e Brasília. Há algum tempo já marcamos presença em
algumas livrarias de Belo Horizonte. A nossa tiragem
é de 10 mil exemplares, mas temos potencial de dobrar
esse número. Estamos trabalhando com este objetivo.
Quais os segredos para manter em circulação um
jornal que se assume como “algumas vezes polêmico”?
Primeira dica: evite folha salarial, aluguel de escritórios etc. Se não tiver reservas, seu negócio não passa de
seis meses. E principalmente: encontre um foco. Sem
foco é como um barco à deriva. Já enfrentamos muitas
situações constrangedoras por assumirmos uma posição
em assuntos importantes. Durante o bombardeio de Israel ao Líbano, publicamos uma capa com os prédios
destruídos e crianças mortas chamando a ação de covarde. Grupos judeus do Rio saíram ligando para os nossos
anunciantes nos acusando de anti-semitas e radicais.
Perdemos até alguns pontos de distribuição em função
dessa mentira. Somos da opinião de quem cala consente. É melhor condenar as mazelas do que omiti-las.

ALÉM DA NOTÍCIA
Além do veículo, o Bafafá também é um bloco carnavalesco. Como essa ideia surgiu?
Em 2003, enquanto frequentadores do Posto 9, constatamos que não era justo os baianos e pernambucanos
pularem o Carnaval até o final de semana seguinte. Foi
assim que nasceu o Bloco Bafafá (em homenagem ao
jornal) que escolheu o sábado depois da folia para brincar. O jornalista Márcio Bueno sugeriu que adotássemos repertório de marchinhas. O arquiteto Carlos Jorge
Ramers, por sua vez, propôs que o bloco não desfilasse
e permanecesse na areia. Estava formatado o bloco. A
cereja do bolo foi chamar a banda do Cordão da Bola
Preta para tocar. É uma fórmula que deu certo, os músicos do Bola fazem questão de tocar no Bafafá. Até
brigam se não forem chamados. Temos como padrinho
o compositor João Roberto Kelly, autor da marchinha
“Bafafá de Ipanema”. Já cantaram em nosso bloco nomes com Noca da Portela, Wilson Moreira, Teresa Cristina, Walter Alfaiate e Thania Machado e Simone Lial.
Em 2016, a camiseta do bloco é assinada pelo artista
gráfico Luis de França Zod, o mesmo autor do logotipo
do bonde de Santa Teresa chorando.

Publicação surgiu focada no bairro carioca de Ipanema.
Atualmente, marca chega até Belo Horizonte (Imagem: Divulgação)

Por falar em Carnaval, quais os diferenciais do
aplicativo do Bafafá para os blocos?
Produzimos há mais de 10 anos a única agenda comentada dos blocos do Rio de Janeiro. Nosso aplicativo em
2014 teve 23 mil downloads e já estamos trabalhando
para lançarmos a versão 2016. Vamos dar o roteiro de
700 blocos oficiais e não-oficiais, festas, lançamentos
de camisetas, disputas de samba, feijoadas, ensaios etc.
Posso garantir que ninguém no Rio de Janeiro terá um
roteiro da folia tão completo como o nosso.
E os concursos... Quando foi iniciado o projeto voltado à poesia e à fotografia? Por meio dos concursos,
o jornal conseguiu revelar grandes talentos dessas
áreas?
Brevemente vamos realizar o VI Concurso Bafafá de
Poesia. É com satisfação que posso dizer que muitos
autores premiados em nosso concurso hoje são poetas
conceituados, alguns tendo inclusive publicado livros.
Gostaria aqui fazer um agradecimento especial aos poetas Denise Assis e Cairo Trindade, que sempre nos ajudaram a organizar os certames.
Nota JF – Agradecemos ao nosso amigo Oswaldo Leme
por ter nos enviado esta entrevista do Jornalista Ricardo
Rabelo fundador do Bafafá 100% Opinião, publicada
no SITE http://portal.comunique-se.com.br - que como
diz o próprio Oswaldo “Ao ler o artigo me lembrei do
Jornal Fonte”. O Fonte foi fundado há 10 anos pelo ex-delegado de Polícia, advogado e Jornalista Luiz Augusto Stesse, que em 2009 por razões particulares se
afastou do Jornal, mas nos passou a marca. E, apesar
das dificuldades financeiras e dos vários processos que
sofremos por defendermos especialmente os mais necessitados e combatermos os poderosos, não vamos desistir jamais. Nossa luta vem da fé em Deus e do apoio
da família e dos amigos e amigas que são nossa Fonte
inspiradora.

Salve as
crianças
A tradicional “Festa da
Criança”, realizada dia 25
de outubro de 2015, na Praça
das Jabuticabeiras em Jaboticabal pelo vereador Wilsinho Locutor (PV), mais uma
vez foi um sucesso. Uma tarde linda, em que as crianças

se divertiram nos brinquedos
pula-pula, cama elástica,
escorrega e o trenzinho da
alegria. Todos riram com os
palhaços, e comeram muitos
doces, pipoca, picolé, algodão doce, refrigerante, sorvete e um gostoso bolo.
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Assentados de Córrego Rico devem mais
de R$ 340 mil para o SAAEJ
Por determinação do então
governo da ex-prefeita Maria Carlota Niero Rocha (PT)
– [1997/2004], o SAAEJ
(Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Jaboticabal),
passou a fornecer água para
as famílias assentadas do assentamento “Córrego Rico”,

apesar de ser área rural hidrômetros foram instalados
em todas as casas. Mas o
tempo passou e a inadimplência (falta de pagamento pelo
consumo de água), começou. Muitas tentativas foram
feitas por parte da Autarquia
para o recebimento das con-

tas, alguns poucos moradores
as pagavam em dia. Porém,
como a maioria não cumpria
sua obrigação, em setembro
de 2014, o SAAEJ cortou o
fornecimento e um caminhão
pipa passou a abastecer os
reservatórios e 3 meses após
cessou essa alternativa, já que

no local existem poços artesianos, mas faltava as instalações elétricas e bombas, que
segundo informações estão
em pleno funcionamento.

DÍVIDA
Se encontra ajuizada (no

Fórum), que atualizada corresponde a R$ 340.964,65
mil, mas segundo alguns entendidos o recebimento dela
é quase impossível, exceto
se medidas mais drásticas
forem tomadas, como incluir
os nomes dos devedores nos
órgãos de proteção ao crédito.

OPINIÃO
Não podemos desmerecer
a boa intenção da ex-prefeita
em igualar a todos, ou seja,
que os assentados tivessem
água tratada, porém, esse não
foi o reconhecimento dos beneficiados.

Quando a Música sensibiliza para
prevenção ao câncer de mama
*Pedro Fonseca – Fábrica
da Palavra
Aplauso para elas. As mulheres deram o tom no Acústico
Rosa. O show promovido pela
Unimed Jaboticabal na noite
de 29 de outubro, para sensibilizar a comunidade sobre a importância das ações de prevenção ao câncer de mama, reuniu
cantoras de Jaboticabal e a comunidade na Concha Acústica.
O evento teve apoio do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Jaboticabal
e da Escola de Artes Francisco
B. Marino.
Cristiane da Costa, Adriana Pavanelli, Aline Merenda,
Adriana Trinca, Débora Vieira,
Sharah Bertocco e Lee Anne
apresentaram canções da música popular brasileira com
versões muito pessoais, acom-

panhadas pelos seus músicos.
Do repertório internacional,
Débora Vieira trouxe ao show
La Vie en Rose, da diva Edith
Piaf.
A cada música, o público interrompia com palmas e muita
vibração. Na abertura, Cristiane da Costa, deficiente visual
e autista, apresentou Imagine,
Emoções e Aquarela no teclado. Ela, que é autodidata e nunca fez aulas de música, aprendeu a tocar de ouvido e abriu
a noite.
Na plateia, presenças do prefeito Raul GÍrio e da primeira
dama, Cidinha Gírio, do Diretor de Cultura, Abel Zeviani,
de vereadores, cooperados e do
Diretor da Unimed Jaboticabal
Dr. Oswaldo Costa César.
A noite também teve um
toque beneficente: o bar do
evento foi administrado pela
Associação da Mulher Unime-

diana. O ingresso foi um litro
de leite longa vida, doado ao
Fundo Social de Solidariedade
do Município.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer – INCA, o
câncer de mama é o tipo mais
comum entre as mulheres no
mundo e no Brasil, depois do
de pele não melanoma, respondendo por cerca de 25% dos
casos novos a cada ano. O câncer de mama também acomete
homens, porém é raro, representando apenas 1% do total
de casos da doença.
Relativamente raro antes dos
35 anos, acima desta idade sua
incidência cresce progressivamente, especialmente após os
50 anos.
Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem
de forma rápida, outros, não.
A maioria dos casos tem bom
prognóstico, desde que detec-

tado precocemente.
O Outubro Rosa é um movimento social que nasceu nos
Estados Unidos e chegou com
tudo ao Brasil. É uma forma
de sensibilizar as mulheres
para a importância dos exames
e da adoção de hábitos de vida
mais saudáveis.

Homenagem
O Acústico Rosa foi encerrado com uma tocante homenagem ao médico Luiz Alberto
Geraldo Martins, recentemente
falecido. As cantoras reuniram-se em um grande final,
cantando Samba em Prelúdio,
de Vinícius de Moraes e Baden
Powell, uma das músicas preferidas do homenageado. Suas
filhas, Olívia e Luísa, e a neta
Elis, representaram a família e
receberam o carinho das pessoas.

O prefeito Raul Gírio e a primeira dama Cidinha.

Dr. Nereu e as artistas.

Entre Chica da Silva e Helena.
Há racismo no Brasil!
*Márcio José Catelan
“Tem dia que eu fico pensando na vida, mas sinceramente não vejo saída”, ouviam a
música e voz de Toquinho no
tema de abertura da telenovela “Viver a Vida”. Entre 14 de
setembro de 2009 e 14 de maio
de 2010, os brasileiros que chegavam em suas casas, após um
longo dia de trabalho, ao ligarem na estação TV Globo apreciavam a telenovela escrita por
um dos principais autores deste
gênero, Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, conhecido por
suas tramas baseadas em cotidianos da elite carioca, mais
precisamente o Leblon, reduto
deste segmento e de sua cor.

O estardalhaço veio logo
quando a TV Globo anunciava
a trama e quem seria Helena,
personagem presente em todas
as suas tramas - mulheres fortes, batalhadoras, de desilusões
amorosas e muitos amores que seria vivida, desta vez, por
Taís Bianca Gama de Araújo
Ramos, mais conhecida pela
abreviação Taís Araújo, atriz
que protagonizou o antagonismo de Helena, a escrava alforriada Chica da Silva, mesmo
nome da trama, transmitida nos
anos de 1996 e 1997 e escrita
por Walcyr Carrasco.
Chica da Silva foi escrava, alforriada, viveu no anterior Arraial do Tijuco e atual Diamantina, Minas Gerais. Helena, no
realismo fantástico de Manoel

Carlos, desta vez vivia num dos
morros no Rio de Janeiro, era
negra e pobre, tornou-se Top
Model, deixou o morro e foi
viver no Leblon.
Depois de Chica da Silva e
Helena, e muitas outras personagens, muitas outras mulheres
negras representadas pela atriz,
Taís Araújo abriu processo junto à Delegacia de Repressão
aos Crimes de Informática,
no dia 31 de outubro de 2015,
no Rio de Janeiro, por agressões de racismo em sua página
numa rede social. A atriz registrou o caso e levará adiante a
denuncia.
Taís fez muito bem, denunciou um caso de racismo contra
sua cor negra mostrando que
sim, há racismo no Brasil. Taís

Araújo, atriz, modelo, de corpo
escultural, de segmentos social
médio-alto, é só um dos casos
que assistimos em nosso país.
O país que aprecia telenovelas,
cujas atrizes negras são recrutadas para viverem os cenários
sofisticados da cozinha da elite.
Taís mesmo já fez algumas.
De fato concreto, há racismo
no Brasil. Está em nossa história, na formação de nosso povo
brasileiro, nas contradições de
nossa história mestiça, para não
usar o termo mulato - chulo e
pejorativo comumente utilizado pela maior parte de todos
nós que não enxergamos a metáfora racial ao empregarmos
este termo - as mulas que carregavam cargas, as mulatas!
A página da rede social de

Taís Araújo, a mula da vez,
provavelmente foi invadida
por aqueles que utilizam este
termo sem qualquer preocupação, pela maior parte daqueles
que são fãs de Walcir Carrasco
e Manoel Carlos, e suas mentes
fantasiosas que criaram cenários para dar vida à cor negra na
televisão brasileira, quando esta
esconde nossa história.
Com certeza são aqueles que
se deleitavam com cenas sensuais de Chica da Silva e os
desfiles sofisticados de Helena mostrando não somente o
corpo, mas sua cor no horário
nobre da TV Globo. A questão
e resposta são rápidas, sim, há
racismo no Brasil.
A análise que exige complexidade e profundidade porque

envolve a todos, verde-amarelo-azul-branco. Tem dias que
fico pensando na vida e sinceramente vejo saídas! Reconhecermos que há racismo no Brasil, dar nome ao ato, dar cara ao
ato, dar cor ao ato, é a primeira
saída. Praticá-lo é a contradição
na formação do povo brasileiro,
escapar a ele, quase impossível,
vivê-lo, necessário. Encará-lo
e assumi-lo outra necessidade
e saída, “Porque não há nada
sem separação” e a vida não é
somente uma grande ilusão, é
também luta, e para esta vale
tudo! Brasil mostra sua cara!
*Márcio José Catelan é geógrafo e Professor do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente da Unesp de
Presidente Prudente.
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Reflexão: “Socialismo e Espiritismo”
José Fernando Stigliano - reescritor
O Cristianismo tem sua base
nos princípios socialistas, relativamente à forma
de organização da sociedade. Allan Kardec em Obras
Póstumas, em “As Aristocracias”, analisa o processo
de Socialização do Poder, em
perfeita consonância com o
que consta do Primeiro capítulo de “A Gênese”, com
esta confissão tão próxima de
Marx:” Infelizmente, as religiões têm sido instrumento
de dominação”.
O extraordinário criador de
Sherlok Holmes, Arthur Conan Doyle, à página 51 de
seu livro “La Nouvelle Revélation” (Edições Payot, Paris,
1919), afirmava: “O homem
é livre na medida em que coloca seus atos em harmonia
com as leis universais. Para
reinar a ordem social, o Espiritismo, o Socialismo e o
Cristianismo devem dar-se
as mãos; do Espiritismo pode
nascer o Socialismo Idealista”.
Filho de operário, já aos
12 anos de idade trabalhava Léon Denis descolando
folhas de cobre na Casa da
Moeda de Bordeaux. Conta-se que muitas vezes seus
dedos sangravam no contato áspero com o metal. Essa
origem operária, ajudou a
marcar o sentimento social
de sua vida, mesmo porque até a visão deficiente
foi consequência do esforço
noturno do estudo, já que
trabalhava durante o dia.
Conforme Léon Denis expõe
neste trabalho, que “Socialismo e Espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto
que um oferece ao outro o
que lhe falta a mais, isto é,
o elemento de sabedoria, de
justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal
sem o qual corre ele o risco
de permanecer impotente ou
de mergulhar na escuridão
da anarquia”. E reforçou essa
afirmativa acentuando que “o
socialismo poderá tornar-se
uma das alavancas que levará
a humanidade para destinos
melhores”.
Kardec em Obras Póstumas, no capitulo “Liberdade,
Igualdade e Fraternidade”
como em O Livro dos Espíritos, destaca : “Risquem-se
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE INTERDIÇÃO
DE JOSEPHINA MARIA
GERBASI MASCIOLI, REQUERIDO POR ANA PAULA GERBASI MASCIOLI
- PROCESSO Nº000428869.2015.8.26.0291.
–
1399/2015
O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Jorge Luís Galvão, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o
presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que,
por sentença proferida em
31.08.2015, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSEPHINA
MARIA GERBASI MASCIOLI, CPF 289.896.038-11, 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).
Ana Paula Gerbasi Mascioli.
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo
de dez dias, e afixado na forma
da lei.NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 05 de novembro de
2015.

das leis e das Instituições,
das religiões e da educação,
os últimos restos da barbárie
e os privilégios; destruam-se
por completo todas as causas
que dão Vida e desenvolvimento a estes eternos obstáculos do verdadeiro progresso e que, por assim dizer,
aspiramos por todos os povos
na atmosfera social, e então
os homens compreenderão
os deveres e benefícios da
Fraternidade, e da Liberdade
e Igualdade se estabelecerão
por si mesmas de qualquer
forma”.
Estava Kardec seguro de que
chegaremos a essa fase de
justiça social com Liberdade
e Igualdade e ainda em Obras
Póstumas pode orientar para
que alcancemos, afirmando:
“a aspiração do homem para
uma ordem de coisas melhor
que a atual é um indício certo
da possibilidade de que chegará a ela. Cabe, pois, aos homens amantes do progresso
ativar esse movimento pelo
estudo e a prática dos meios
julgados mais eficazes”.
Os dogmas que envelheceram reclamam uma outra
vivência e, por isso, a revolução que representou o
Cristianismo, abalando os
alicerces do poderio romano
na palavra meiga do Nazareno tem o mesmo sentido da
revolução que o Espiritismo
prega, visando a destruição
do egoísmo e levando os
homens à convicção de que
nada possuem de seu, pois
que são meros depositários
dos bens materiais e simples
usufrutuários da riqueza.
Desse depósito e desse usufruto haverão de dar conta
nas várias reencarnações.
Não havia violência na pregação de Jesus, embora Ele
fosse claro e preciso com referência à riqueza, toda vez
que lhe era propiciada uma
oportunidade de manifestar-se. E os apóstolos lhe seguiram os passos.
As lições do Cristianismo
primitivo estão vivas, renascendo da doutrina espírita
que eclodiu praticamente
com a revolução industrial na
Europa. Kardec pôde comparar as nações aos homens
quando advertiu que se elas
seguissem o preceito de não

fazer às demais o que não
desejassem que lhes fossem
feito, o Mundo viveria sob o
signo da Paz e do Progresso.
“Vencido o egoísmo, será
mais fácil extirpar as outras
paixões que corroem o coração humano”, lembra Léon
Denis. De fato, o nosso edifício social a ser construído
pelo Socialismo, pode não
excluir todas as iniquidades,
porque a condição humana
não é de perfeição, mas, sem
dúvida, significará muito na
edificação de uma sociedade
menos injusta.
A revolução que significa
o Espiritismo é profunda,
porque penetra as bases do
comportamento humano e
implica numa revisão de
princípios morais, sem o que
a revisão jurídica, econômica
e social, não seria alcançada
com eficácia.
Uma incursão pela história
nos faz passar pelo socialismo de Platão, Thomas Morus, Campanella, Engels,
Marx, Lenine, etc., mas as
contradições que podem nos
levar exatamente ao contrário do que se procura, estão
nas limitações puramente
econômicas das fórmulas e
da análise.
O Espiritismo acrescenta um
outro elemento ao Socialismo, distinguindo-o das outras fórmulas, embora reconheça que Platão não só aplicou o método psicológico
para explicar o surgimento
do Estado em razão das necessidades do homem, como
advertiu dos riscos com a
multiplicação dessas necessidades. Nascendo o comércio e surgindo o dinheiro, o
homem acostumou-se ao excesso e ao luxo e, com estes,
adveio a ganância, complicando a estrutura primitiva
do Estado. Em consequência,
a pobreza e a riqueza teriam
que conviver, guerreando-se
através dos tempos. Lembra
Platão que nessa altura a paz
interior desaparece e “até o
menor Estado se divide em
duas partes distintas: o Estado dos pobres, e o dos ricos
que se digladiam”.
Jesus, filho de artesãos, ensinando pelo próprio nascimento a grande lição evangélica dos simples e o amor pe-

los pobres, foi um revolucionário por excelência, mas não
se transformou num caudilho
a serviço de grupos ou partidos, porque sua missão transcendia as misérias do império
romano e não podia por isso
mesmo perder-se no labirinto das paixões políticas e das
artimanhas da burocracia da
administração.
É evidente que os tempos são
outros e que com o progresso
técnico e científico, com
a revolução industrial e as
mudanças sensíveis na forma
de vida e de convívio social,
não se poderia reproduzir a
mesma atmosfera e exigir
da comunidade atual que
vivesse como os apóstolos.
No entanto, os princípios que
fundamentavam aquela vida,
ou seja, o sentido de cooperação e de auxílio, o amor pelos humildes e necessitados,
a repartição dos bens com o
semelhante, a predominância
do sentimento sobre a ganância, do amor sobre o ódio, são
imutáveis no correr dos séculos e marcam o verdadeiro
sentido Cristão da Vida.
O Espiritismo não prega
novidade quando realiza o
chamamento à Vida simples
e fraterna. Figuras inesquecíveis como São Vicente de
Paulo e São Francisco de Assis, há séculos, são legendas
desse amor cristão.
Como, no entanto, eliminas
“as pragas da propriedade
privada” de que falava Thomas Morus na Utopia?
Einstein, citado por Humberto Mariotti (O Homem
e a Sociedade numa Nova
Civilização – Edicel, São
Paulo, 1967), em afirmativa
constante de artigo na revista
“Gauche
Européenne”,

de Paris, Janeiro de 1957,
apontava essas causas:
“A anarquia econômica da
sociedade capitalista, tal
como existe hoje, constitui,
a meu ver, a fonte real de
todo o Mal”.
E prosseguiu Einstein:
“Por uma questão de clareza, chamará doravante
por trabalhadores a todos
aqueles que não compartilhem da propriedade dos
meios de produção, ainda
que isto não corresponda
ao uso normal do termo”.
O conceito materialista, de
Marx - à interpretação do
conceito econômico como
fundamental e o da luta de
classes como essência do
marxismo - não se conjuga com a doutrina espírita
e, nesse aspecto, as posições
são inconciliáveis.
Mas essa divergência fundamental, não poderá invalidar
todo um acervo de estudos
de interpretação econômica
da história que ele processou
com dedicação e boa-fé.
Basta aos espíritas e demais
espiritualistas suprir essa falha de interpretação, incluindo a visão cristã dos fenômenos.
Considerava Marx o espiritualismo uma irrealidade e o
responsabilizava pelo apoio
aos regimes reacionários e
conservadores. Ignorou a
essência revolucionária do
Cristianismo e deixou de
considerar que os erros estavam na sua distorção e não
na sua essência original.
Jules Moch, em Socialisme Vivant (Editora Robert
Lafont,Paris, 1960), num
de seus apontamentos : “
o socialismo e a religião
não podem esbarrar um

no outro, pelo simples fato
de as suas zonas de ação
não se sobreporem. As
religiões mesmo quando
visam moralizar a Vida,
tendem
essencialmente
a dar ao homem uma
esperança depois da morte;
o Socialismo quer libertar a
Vida e não se preocupa nem
com a origem nem com o
destino final do homem”.
O Livro de Léon Denis tem
a virtude de reativar o debate em torno do Socialismo e do Espiritismo.
Afinal, a natureza nos ensina com a essência da Vida,
nada nos cobrando pelo ar
que respiramos, pela chuva
que alimenta as lavouras e
mantém os rios, pela luz que
nos chega todos os dias, pelo
calor que o Sol distribui a todos, sem indagar de origem,
condição social, econômica
e geográfica, exemplificando com a gratuidade de seus
serviços e sem a procura de
recompensa.
A lição da natureza dando o
seu capital sem reivindicar
lucros ou vantagens, proveitos ou benefícios, é uma
legenda inscrita na consciência coletiva, reclamando do homem a exemplificação da fraternidade, que
está na palavra do Divino
Reformador quando aconselhou fazer ao semelhante
o que desejamos que ele nos
faça.
Reflexão sobre Prefacio escrito por Freitas Nobre: espírita, advogado, político brasileiro. Do livro “Socialismo
e Espiritismo”, de autoria de
Léon Denis: escritor espírita,
jornalista, conferencista espírita, sucessor de Allan Kardec. Ambos desencarnados.
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combate a corrupção
Os governos apresentam
ambiente fértil para a prática da corrupção. Isto faz
com que a população nas
formas individual e organizada mantenha-se alerta, preocupada na busca
de confiáveis governos
federal, estaduais e municipais.
As administrações públicas não podem ficar
atreladas as corporações.
A influência de empresas
particulares sobre os governantes pode ocorrer em
todos os meios imagináveis. O combate à corrupção nesses meios deve ser
permanente, bem como a
busca por reformas estruturais.
Em Brasília a imprensa
nacional divulga matérias
onde o Procurador-geral
da República do Brasil,

Rodrigo Janot, investiga e
fica no encalço do Presidente da Câmara Federal,
deputado Eduardo Cunha.
No Brasil país do futebol o
ex-Presidente da CBF José
Maria Marin encontra-se
preso em Nova York por
suspeitas de esquema de
corrupção na FIFA, em investigações na Suíça.
Grandes partidos políticos brasileiros são investigados nos chamados “mensalão petista” e
“mensalão tucano”. No
caso deste último encontra-se esquecido nos caminhos da Justiça Federal,
parado e aguardando sentença de primeira instância há sete meses.
E em Jaboticabal, quais
os promotores que estão
investigando e quais políticos estão sendo inves-

tigados? Em nossa cidade
temos investigações públicas de casos de suspeita
de fraldes em concursos,
de obras inacabadas e de
cofres e sapatos superfaturados.
Vladimir Herzog dizia:
“Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos com as atrocidades
praticadas contra outros,
perdemos também o direito de nos considerarmos
seres humanos civilizados”.

O Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaboticabal de
2006, em menos de dez anos
já virou uma verdadeira colcha
de retalhos no uso do solo urbano. Instituições, como a ONG
OCA e a ONG MUDA, questionam a atuação ambiental
do Conselho do Plano Diretor
– CONSPLAN e do Conselho
Municipal de Defesa do Meio
Ambiente – COMDEMA, sobre a quem seus componentes
representam.
Várias áreas ambientais protegidas estão em processo de
alteração de denominação e de
uso do solo, como os casos da
Chácara do Locke no Bairro
Aparecida e do Bosque Municipal “Francisco Buck” no Bairro
Santa Rita. No Plano Diretor de
2006 as duas áreas eram classificadas como Zona de Preservação – ZP.
Em 09 de março de 2010 a
Promotoria de Justiça de Jaboticabal abriu Inquérito Civil na
Área de Meio Ambiente tendo
como interessado o Prof. Már-

cio Antônio Augelli, o qual
identificou que a Prefeitura e a
EMURJA pretendiam implantar no Bosque Municipal “Francisco Buck” construções com
trilhas para visitação pública,
porém sem existência de projeto específico e devidas licenças.
Na época o Promotor Dr.
Hamilton Lisi, considerando
o Bosque como área verde remanescente de 52.050,3898 m2
(próximos 5,2 hectares) no perímetro urbano, determinou que
observassem os preceitos da
legislação municipal para aprovação e efetiva implantação do
projeto, com efetiva participação da população, realização
de audiências públicas e prévio
parecer do COMDEMA.
Agora em 29 de junho de 2015
este Inquérito Civil foi reaberto,
tendo como interessadas várias
ONGs que requerem a suspensão das intervenções no Bosque
Municipal em área caracterizada zona de preservação, com
posterior reparação do dano
ambiental. Os ambientalistas

querem que o Bosque seja uma
Unidade de Conservação – Estação Ecológica para o bem da
qualidade de vida da população
de nossa cidade.
Como o COMDEMA irá se
posicionar perante este Inquérito Civil? Em 2010 era presidido pelo Engenheiro Agrônomo
Flávio Badhur Chueire da Associação de Engenheiros – AREA
e agora em 2015 é presidido pela
Engenheira Agrônoma Maria
Cândido Sacco Marcelino da
Casa da Agricultura – CATI.

Falta água na caixa de muitas casas
Em 2006 foi aprovado o
Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaboticabal
onde em seu Art. 2º, “estabelece as normas de ordem pública e de interesse social, que regulam o
ordenamento das funções
sociais da cidade e o uso
da propriedade urbana, em
prol do bem coletivo, da
segurança, do bem estar
dos cidadãos e do equilíbrio ambiental, dispondo
sobre os ônus e os benefícios das ações urbanizadoras”.
No Art. 94 do Plano Diretor consta que “Fica criado o Conselho do Plano
Diretor de Jaboticabal –
CONSPLAN -, com competência para coordenar o
conjunto de representan-

tes, órgãos, normas, assim
como os recursos humanos
e técnicos destinados ao
planejamento, ao controle
social e à supervisão das
ações dos setores públicos
e privados e da sociedade
em geral, visando aos fins
de que trata esta Lei”.
Ao analisarmos o mapa
de uso e ocupação do solo
do Plano Diretor em 2006
e de seu desenrolar até
2015 houve a liberação de
33 novos loteamentos/conjuntos residenciais com
o total de mais de 7.300
unidades. As diretrizes e
fiscalização estão ligadas
à Secretaria de Planejamento – SEPLAN da Prefeitura.
Ações no Ministério Público fizeram com que a

Promotora de Justiça Dra.
Ethel Cipelle averiguasse
irregularidades e responsabilidades. Nas diretrizes
do abastecimento de água,
o SAAEJ solicitou apenas
construção de reservatórios e ligação direta na
rede pública. Somente nos
programas CDHU e Minha Casa Minha Vida foi
solicitada a construção de
poço.
Nestes 10 anos a demanda por água aumentou e a
oferta diminuiu. Por que
a Prefeitura liberou os loteamentos dessa maneira? Qual o compromisso
do governo municipal e
de seus representantes? O
CONSPLAN e seus componentes, a quem representam? A Prefeitura sabe

o que acontece ou não?
Onde estão os vereadores
que deveriam fiscalizar
todos os atos da administração pública? Ainda vale
“do povo, pelo povo e para
o povo”?
No Plano Diretor em
2006 o mapa de uso e ocupação do solo determina
que toda a região da bacia de captação de água da
Estiva seja Zona de Alta
Permeabilidade – ZAP.
Além da poluição geral,
os loteamentos no entorno
da Lagoa-do-Peta levam
à impermeabilização do
solo e menor infiltração
da água no solo. Assim, os
loteamentos prejudicaram
e continuam prejudicando
o abastecimento da Estiva, cujo volume médio de

água caiu de 170
m3/hora,
para
atuais 50 m3/
hora.
Na cidade há
comentário
do
interesse
das
empresas particulares Sabesp e
Odebrech em adquirir o SAAEJ.
Quanto
estas
empresas
cobram nas tarifas
das cidades onde
são responsáveis
pelo fornecimento de água à população e demais
usuários?
Entre as atribuições atuais
do SAAEJ está a gestão
dos resíduos sólidos, onde
inclui o lixo. Como está

a experiência do SAAEJ
com as empresas responsáveis pela coleta do lixo,
dos recicláveis, dos lixos
hospitalares e dos caçambeiros na cidade?

Continua o Movimento de Iniciativa Popular para redução
dos subsídios (salários) dos políticos de Jaboticabal
O movimento iniciado em agosto para coleta de assinaturas
com objetivo de redução dos subsídios (salários) do Prefeito,
Vice, Secretários e Vereadores está em sua reta final. A
população fica admirada ao saber os valores dos subsídios
que os políticos “aprovaram para si próprios”, com base na
Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2000.
Os organizadores do movimento identificaram que em
Jaboticabal 27 agentes políticos são atendidos por esta
Emenda, que são 1 Prefeito, 1 Vice, 12 Secretários e 13
Vereadores (veja na Tabela abaixo os valores mensais
recebidos de cada agente político).

AGENTE POLITICO

SUBSÍDIO MENSAL
(SALÁRIO)

Prefeito

R$ 20.262,96

Vice Prefeito

R$ 10.131,48

Secretario

R$ 10.131,48

Vereador

R$

6.192,03

VENDE-SE
Uma casa com 116 metros quadrados de área
construída na Rua Raposo
Tavares, 191 – Recreio dos

Bandeirantes – Jaboticabal.
Falar com Tarciso (16)
3203-1069 – 9-9287-7143

Obs: Total pago aos 27 agentes políticos: mensal de R$
232.468,59, anual de R$ 2.789.623,08 e período de quatro
anos o acumulado será de R$ 11.158.492,32.
Segundo estes organizadores, desde o início da atual gestão
(2013/2016), a municipalidade desembolsa dos cofres
públicos para pagar estes agentes políticos o correspondente
mensal de mais de R$ 232 mil reais, o anual de R$ 2,7
milhões, e no período de 4 anos de R$ 11 milhões.
O movimento entende que em Jaboticabal é possível
“convencer” os Vereadores a votarem e o Prefeito a sancionar
uma Lei que reduza esses valores para a próxima gestão
(2017/2021). No Banner do Movimento consta: “Participe.
Preencha a Petição. Aqui também é possível. Vamos
Quant. Politicos

Politico

1
1
12
13

Prefeito
Vice Prefeito
Secretarios
vereadores

Subs. Mens. por
Politico
R$ 20.262,96
R$ 10.131,48
R$ 10.131,48
R$ 6.192,03
R$ 46.717,95

contribuir para reduzir gastos hoje para não pagar aumento
de impostos amanhã”.
Em um momento de crise em que o Brasil e mesmo
Jaboticabal está passando, este enxugamento de despesas
ajudaria a equilibrar as contas públicas. Junto com a redução
dos subsídios, o movimento reivindica redução dos atuais
7% para 6% do orçamento da Câmara.
Como dito pelos organizadores “Só se consegue mudar
um país a partir da transformação de suas cidades”. Vários
municípios brasileiros já conseguiram este “convencimento”,
sendo o primeiro o Município de Catanduva/PR. No Estado
de São Paulo outros exemplos são Matão e São Joaquim da
Barra.
Subsídio quant. Politico
total mês
R$ 20.262,96
R$ 10.131,48
R$ 121.577,76
R$ 80.496,39
R$ 232.468,59

subsidios total anual
(12 meses)
R$
243.155,52
R$
121.577,76
R$ 1.458.933,12
R$
965.956,68
R$ 2.789.623,08
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ANIVERSARIANTES
Zélia Maria Barbosa de Moraes Lima,
sentada ao lado do marido João Teixeira de Lima, completou mais um ano
de vida dia 27 de outubro de 2015.
Maria Carolina Moraes de Lima Pacionirk, em pé, ladeada pelos irmãos Luiz
Henrique a esquerda e João Flávio,
completou mais um ano de vida dia 09
de novembro de 2015. A ambas, muita
saúde, paz, felicidades e muitos anos
de vida. Amor sempre!
Luísa Pontes
Gestal Alves de
Lima, completará
mais um ano de
vida dia 27 de
novembro de
2015. Parabéns,
saúde, paz, felicidades e muitos
anos de vida.

Toninho Macri
completou mais
um ano de vida
dia 27 de outubro de 2015.
Parabéns, saúde,
paz, felicidades
e muitos anos de
vida.

Zezinho completou mais um ano
de vida dia 1º
de novembro de
2015. Parabéns,
saúde, paz, felicidades e muitos
anos de vida.

Ivanir Fernandes,
completou mais
um ano de vida
dia 06 de novembro. Parabéns,
saúde, paz, felicidades e muitos
anos de vida.

Vinícius Grigório (Vini) nos braços do
Papai Auricimar e sendo observado
pela Mamãe Larissa, completou mais
um ano de vida no dia 27 de outubro
de 2015. Parabéns, saúde, paz, felicidades e muitos anos de vida.

Da E/D - Claudair dia 10 de novembro, Factore dia 13 de novembro,
Edson Garcia dia 03 de novembro.
Parabéns, saúde, paz, felicidades e
muitos anos de vida.

