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Em Sessão Extraordinária realizada na noite 16 de maio de 2016, na Câmara Municipal de Jaboticabal,
os vereadores por maioria, votaram o reajuste dos seus próprios salários/subsídios, de prefeito e secretários para a próxima legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017. Com reajustes que variaram entre
16.34% a 27.44% aproximadamente.
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Prefeito vetou os reajustes, mas o veto foi
derrubado por 10 vereadores
Em Sessão Extraordinária realizada na noite 16 de
maio de 2016, na Câmara
Municipal de Jaboticabal,
os vereadores por maioria,
votaram o reajuste dos seus
próprios salários/subsídios,
de prefeito e secretários
para a próxima legislatura
que se inicia em 1º de janeiro de 2017. Com reajustes
que variaram entre 16.34%
a 27.44% aproximadamente.
Os reajustes foram vetados pelo prefeito Raul Gírio (PSDB), mas o veto foi

derrubado, por 10 vereadores, ou seja, os reajustes
foram mantidos. Vitório de
Simoni que antes votara pelos reajustes, voltou atrás
e foi favorável ao veto do
prefeito. Junior De Vitto e
Jan Nicolau foram contra
aos reajustes e também favoráveis ao veto.
ENTENDA O CASO
Em ofício protocolado
na tarde de 30 de maio de
2016, na Câmara Municipal
de Jaboticabal, o prefeito
Raul Girio vetou totalmente

o aumento de salários para
secretários, e vetou parcialmente a outra proposta dos
vereadores, que aprovaram
um aumento para o salário
do prefeito e a redução do
salário do vice-prefeito.
Neste caso, Girio manteve
a redução do vice, mas vetou o aumento do salário do
prefeito. Mas na sessão de
06 de junho de 2016, o veto
foi derrubado por 10 vereaGRUHV9HMDFRPR¿FDUmRRV
salários/subsídios dos políticos jaboticabalenses a
partir de 2017.

ATUAL
Vereador R$ 6.192,03
Prefeito R$ 21.774,19
Secretários R$ 10.872,09
A SESSÃO DO VETO
Contou inicialmente com
cerca de 50 munícipes,
mas a grande maioria desistiu de ouvir os famosos
discursos dos parlamentares, que com raríssimas exceções falam algo
que se aproveite, e foram
embora. Segundo informações, haviam 14 segu-

PARA QUANTO FOI
R$ 7.891,03 (27,44%)
R$ 25.333,03 (16.34%)
R$ 13.500,00 (24,18%)
ranças espalhados pela
Casa. Aliás, como sempre, o grande desfecho
da sessão ficou por conta
do presidente do Legislativo Dr. Edu Fenerich,
que deu esclarecimentos
importantes sobre as leis
que envolvem os reajustes, faltas injustificadas
dos vereadores em ses-

sões ordinárias, inclusão
de projetos antes das sessões e etc. Mas em época
de crise que assola nosso
País e consequentemente o município, Fenerich
justificou o injustificável,
afinal nem tudo que é legal é moral.
Fenerich disse ainda,
que falaria pela última vez
nesta legislatura, sobre
esses temas. Porém, não
deixou de atacar aqueles
que discordam dessas medidas que estão na contra
mão do momento atual.

Efeito Borboleta da Câmara e as eleições
EDITORIAL
municipais majoritárias
Apesar de poderes separados (Legislativo e Executivo), mas harmônicos,
a Câmara Municipal de
Jaboticabal através dos seus
vereadores, têm tomado alJXPDV DWLWXGHV TXH UHÀHWLrá nas eleições municipais
para prefeito em 02 de outubro de 2016. Em tempos
de crise, e sem qualquer
preocupação com dinheiro
público, conforme mostrou
o Jornal Fonte em seu site
www.jfonte.com.br e em
sua edição impressa 179 de
8 de outubro de 2015, a Câmara gastou com produtos
FRQVLGHUDGRVVXSpUÀXRV5
174.940 mil com cofres, R$
77.500 mil com TV Web e
55.485 mil com uniformes
(roupas e sapatos) para funcionários de carreira (concursados) e comissionados
(assessores). Esses gastos
estão na mira do Ministério Público sob suspeita
de superfaturamento – edi-

ção 183 de 8 de outubro de
2015, e repercutiram com
muita veemência na mídia
regional televisada.
Na sessão de 07 de março de 2016, os vereadores
aprovaram por unanimidade os tais “Estacionamentos
Exclusivos”, para clientes
de comércios que possuem
recuos em frente aos seus
estabelecimentos,
numa
afronta clara ao CTB (Código de Trânsito Brasileiro),
mas para agradar a ACIAJA
(Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios
de Jaboticabal), e causou
indignação da população,
principalmente por algumas
D¿UPDo}HV GR SUHVLGHQWH
da Casa Dr. Edu Fenerich
(PPS), que mandou os insatisfeitos deixarem seus veículos em casa ou estacionarem na “casa do chapéu”,
edição 190 de 20 de abril de
2016. E, na sessão de 02 de
maio de 2016, esse mesmo

presidente, disse que a UPA
(Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas), é a
sucursal do inferno, e aconselhou: “quem puder passe
bem longe daquela coisa”,
o que provocou a ira dos
trabalhadores da Unidade,
além de médicos e internautas. Edição 191 de 19 de
maio de 2016.
E, para fechar o mês com
“chave de ouro”, na noite de 16 de maio de 2016,
em sessão extraordinária
na calada da noite, ou seja,
no ESCONDIDINHO, já
que não constou da pauta
(Ordem do Dia) daquela
sessão, os vereadores por
maioria absoluta, votaram
e aprovaram o reajuste dos
seus próprios salários/subsídios, de prefeito e secretários para a próxima legislatura que se inicia em
1º de janeiro de 2017, com
reajustes que variaram entre 16.34% a 27.44% apro-

ximadamente. O presidente
Edu Fenerich garante que
não foi no ESCONDIDINHO, já que vários outros
projetos entraram na Ordem
do Dia (Pauta), nas mesmas
condições, ou seja, a pedido
da maioria absoluta dos vereadores (neste caso, 10 pediram – conforme publicado no site do Jornal Fonte).
Mas o que provou que foi
no ESCONDIDINHO, foi
a declaração do procurador
da Câmara Marcelo Bassi
das Neves a uma TV, que o
projeto entrou na pauta naquela sessão para evitar que
pessoas causassem empecilho aos vereadores. Os reajustes foram vetados pelo
prefeito Raul Gírio, mas o
veto foi derrubado também
pela maioria absoluta dos
vereadores.
Estes reajustes causaram
um verdadeiro tsunami contra os vereadores, a revolta
da população foi genera-

lizada. Nas redes sociais
houve e está havendo muitos embates, e como sempre
alguns vereadores querendo
MXVWL¿FDU R LQMXVWL¿FiYHO
SDUD HVVD LPRUDOLGDGH ¿nanceira. O presidente do
legislativo chegou a mandar
uma empresária jaboticabalense “procurar sua turma”,
e o marido dela, que segundo consta é amigo ou
era do presidente, lhe deu
um puxão de orelhas. Já o
vice-presidente da Casa Vitório de Simoni, disse que
não precisa do salário da
Câmara e que em segunda
votação, votará contra aos
reajustes, segunda votação
esta, que não existe. Mas
como o prefeito vetou esses reajustes, Vitório teve
a chance de se redimir, de
votar a favor do veto.
Discutir que a aprovação
desses reajustes foi em cauVD SUySULD GRV (GLV ¿FD
fora de propósito, mas exis-

te algo a mais por trás disso,
como é sabido, alguns deles
são cabos eleitorais do ex-prefeito José Carlos Hori
(PPS), que já declarou que é
pré-candidato a prefeito. E,
na possibilidade de Hori ser
eleito, esses cabos eleitorais
que não se reelegerem para
Câmara, terão um cargo de
secretário com um salário
de R$ 13,5 mil por mês, até
SRUTXHMiYLPRVHVVH¿OPH
antes. Porém, pelos acontecimentos, o senhor Hori
está muito mal servido de
cabos eleitorais, nessa altura do campeonato, o “antes
só do que mal acompanhado” soa bem melhor.
Portanto, os vereadores
jaboticabalenses vêm promovendo nesses dois últimos anos que precedem as
eleições municipais e em
especial para as majoritárias (prefeitos), o Efeito
Borboleta, ou seja, A Teoria do Caos.

Faleceu dia 17/06,
Encerramento do
aos 66 anos o repórter Programa Bem-Te-Vi
policial e esportivo
Edu Lopes

“Vai com Deus amigo! O
samba te dá passagem e a
Cuíca silencia em tua homenagem. São Jorge te dá
o manto do Timão. O jornaOLVPR¿FDPDUFDGRSRUWXDV
tiragens espetaculares, “ Ô

Gorda! - A polícia prende,
o judiciário julga e nós apenas divulgamos os fatos”.
Menino do Bexiga, da Rua
Itapeva e dos amigos que
por lá deixou! Amigos, estes você deixou órfãos, mas

não esqueceremos de ti. Edu
Lopes, Corinthiano de quatro costados, cidadão Jaboticabalense, você foi e será
sempre lembrado!” Homenagem do Dr. Nereu Rodolfo Krieger da Costa.

Renata Massafera
“Se a educação sozinha
não transforma a sociedade,
sem ela tampouco a sociedade muda”. A frase de Paulo Freire vem ao encontro
dos anseios da Prefeitura de
Jaboticabal, que acredita na
educação como solução para
a maior parte dos problemas
que nos atingem. Neste sentido, foi com muita satisfação
que a cidade foi privilegiada
com a vinda do Programa
Clube Bem-Te-Vi, que é feito
por meio da parceria da Polícia Militar e do Detran/SP.
Os policiais militares do
programa estiveram por duas
semanas em Jaboticabal levando informação e diversão

para crianças de oito a dez
anos. Aulas lúdicas mostraram a importância de respeitar as leis de trânsito como a
melhor forma de preservar vidas e demonstrar a civilidade
de um povo.
O encerramento do programa aconteceu na manhã da
última sexta-feira, dia 17, na
Concha Acústica, e contou
com a presença do secretário
de Governo, José Paulo Lacativa Filho, que representou o
prefeito Raul Girio (que, por
sua vez, estava em viagem
para a capital); do secretário
de Educação, César Esper; de
diretores de departamentos
da Prefeitura de Jaboticabal,
representantes do Comutran;

agentes de trânsito e, ainda,
dos principais protagonistas
deste projeto: alunos das escolas da rede municipal de
ensino e policiais militares
responsáveis pelo Bem-Te-Vi.
Foram realizados sorteios
de brindes aos alunos participantes e premiação dos
melhores cartazes educativos
por faixa etária, havendo ainda premiação para a escola
com maior participação e
animação durante o evento.
Além das mochilas do programa que foram entregues a
todos os alunos que tiveram
destaque na produção de seus
cartazes, foram sorteadas
quatro bicicletas.
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Cada vereador conta com quase 5
funcionários para servi-lo
Com uma folha de pagamento mensal de R$ 374.036,25
mil, a Câmara Municipal de
Jaboticabal conta com 61
funcionários, sendo 32 de
carreira (concursados) e 29
assessores (cargos em comissão), o que representa
uma média de 4,6 funcionários para cada vereador
(13 no total). Neste valor
da folha de pagamento está
incluído os salários dos vereadores. O repasse deste
ano feito pela Prefeitura
para Câmara foi de R$ 9.421
milhões, ou seja, R$ 785 mil
por mês.
“EXPLICAÇÕES”
Neste mês, um jornal semanário local, circulou com
uma nota de 3 páginas de autoria da Câmara, onde tenta
explicar o inexplicável especialmente no que tange os
reajustes salariais de políticos para a próxima legislatura. E, no dia 14 de junho de
2016, o presidente da Casa,
Carlos Eduardo Pedroso
Fenerich (Dr. Edu Fenerich
- PPS), concedeu entrevista
ao Jornal Fonte por E-mail

(correio eletrônico). Leia
trechos da entrevista.
Jornal Fonte – A nota publicada no jornal foi paga?
Se positivo quanto custou e
quem pagou?
Dr. Edu Fenerich – A nota
foi publicada em jornal vencedor do certame licitatório
SDUD YHLFXODU PDWpULDV R¿ciais da Câmara Municipal
de Jaboticabal, em obediência ao disposto no Decreto-Legislativo 374, de 02 de
agosto de 2.005, por óbvio,
será paga através da correspondente rubrica do Poder Legislativo Municipal.
O valor, conforme dispõe
o respectivo contrato administrativo, será pago por
centímetro de coluna e, no
momento oportuno, será devidamente aferido e conferido pelo setor competente da
Câmara Municipal.
JF – Na mesma nota, consta
que: “Cumprindo determinação da Constituição Federal e de suas respectivas
Leis Orgânicas, de quatro
em quatro anos, sempre no
último ano de mandato e antes das eleições, todas as Câ-

maras Municipais no país,
WrP D REULJDomR GH ¿[DU RV
subsídios para os próximos
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores”. Mas a Lei obriga
HVVD ¿[DomR Vy SDUD FLPD
não pode ser mantidos os
mesmos subsídios ou até
baixa-los?
Dr. Edu Fenerich – Claro
TXH D ¿[DomR GRV VXEVtGLRV
a cada 4 anos pode ser feita para cima, para baixo, ou
mesmo sem qualquer alteração, desde que obedecido o ordenamento jurídico
vigente. Esse foi, é e, en-

quanto assim o determinar
a Constituição Federal, será
da competência exclusiva da
Câmara Municipal.
JF – Sem entrar no mérito
do Regimento Interno da
Casa, que diz no artigo 99
que a maioria absoluta dos
vereadores pode incluir a
qualquer momento projeto
na Ordem do Dia, e nesse
caso dos reajustes foram 10
(publicamos os nomes no
site www.jfonte.com.br). E,
os subsídios foram incluídos
na sessão do dia 16/05, porque segundo a nota, caso não
o fosse perderia o prazo de 4

meses antes das eleições para
votação dessa matéria, o que
seria a razão para que a matéria não constasse da pauta
de votação daquela sessão,
costumeiramente distribuída
com antecedência para a imprensa em geral. Essa seria
a verdadeira razão ou como
disse o procurador da Câmara em entrevista à televisão,
o verdadeiro motivo, foi evitar que a população causasse
empecilho aos vereadores?
Dr. Edu Fenerich – A inclusão de qualquer matéria a qualquer momento na
Ordem do Dia das sessões
dos parlamentos municipais
(Câmaras Municipais), estaduais (Assembleias Legislativas e Câmara Distrital em
Brasília) e federais (Câmara dos Deputados e Senado
Federal) é prevista em seus
respectivos regimentos internos e, somente é realizada
a requerimento de, no mínimo, a maioria absoluta dos
seus membros. Somente na
atual legislatura, na Câmara
Municipal de Jaboticabal, já
foram incluídos na Ordem
do Dia de diferentes sessões,

73 projetos rigorosamente
nas mesmas condições. No
que diz respeito aos projetos
TXH¿[DUDPRVVXEVtGLRVGRV
futuros Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais, a inclusão
na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária do dia 16 de maio
de 2.016, se deu a requerimento de 10 Vereadores e o
motivo foi o lapso temporal
previsto na Lei Orgânica do
Município.
JF – Quantos funcionários
de carreira (concursados) e
comissionados existem na
Câmara, e qual o valor total
da folha de pagamento, incluindo os 13 vereadores?
Dr. Edu Fenerich - A Câmara Municipal de Jaboticabal tem 32 servidores ocupando cargos de provimento
efetivo e 29 servidores ocupando cargos de provimento
em comissão. A última folha
de pagamento incluindo as
despesas com os subsídios
dos 13 Vereadores foi de
R$ 374.036,25 segundo informações prestadas pelo
Departamento de Administração.

8PSURÀVVLRQDOTXHVDEHRQGHSLVD

*José Alexandre de J. Perinotto

Comemorou-se em 30 de
maio o Dia do Geólogo. É um
reconhecimento a todos os
SUR¿VVLRQDLV TXH WUDEDOKDP
nas várias áreas da GEOLOGIA, como pesquisa mineral,
petrologia, geologia de petróleo, hidrogeologia, geotécnica, geoquímica, geofísica,
geologia marinha, geologia
ambiental, paleontologia, entre tantas outras.
O Dia do Geólogo, no Brasil,
é celebrado em 30 de maio
em referência à aprovação do
Projeto de Lei nº 2028, a par-

tir do qual foi criada a Lei nº
4.076, de 30 de maio de 1962,
TXH UHJXODPHQWD D SUR¿VVmR
de GEÓLOGO, com exerFtFLR ¿VFDOL]DGR SHOR &5($
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).
A origem da Terra, sua composição, estrutura e evolução
natural desde seu início até os
dias de hoje constituem o cerne da atuação do Geólogo. É
XPSUR¿VVLRQDOFDSD]GHOHUD
história de nosso planeta escrita pela natureza nas rochas,
minerais e fósseis. Neste sen-

tido, o Geólogo desempenha
papel de “tradutor” desta escrita para todo o restante da
sociedade humana.
Ao desvendar segredos da
natureza, o Geólogo amplia
fronteiras, busca e viabiliza o
aproveitamento dos recursos
naturais minerais e energéticos em prol da humanidade,
com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Na
superfície, no solo e subsolo,
o nosso planeta depende da
ERD DWXDomR GHVWH SUR¿VVLRnal. A Unesp, no câmpus de

Rio Claro, Instituto de Geociências e Ciências Exatas,
oferece o curso de graduação
em Geologia desde 1970.
Anualmente são oferecidas
35 vagas. O curso tem duração de 5 anos em período
integral e vem sendo sempre
muito bem avaliado nas diYHUVDVFODVVL¿FDo}HVH[LVWHQtes no Brasil. Para saber mais:
http://igce.rc.unesp.br/index.
php#!/instituicao/diretoria-tecnica-academica/graduacao/cursos/geologia/
Em homenagem a todos os

geólogos, reproduzimos o
que escreveu Monteiro Lobato na obra ‘O poço do Visconde’: “O sorriso que tenho nos
lábios é um sorriso geológico – o sorriso de quem sabe,
olha, vê e compreende”.
*José Alexandre de J. Perinotto, geólogo, é vice-diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas
da Unesp de Rio Claro. Este
texto é parcialmente baseado no site http://www.calendarr.com/brasil/dia-do-geologo/

ANIVERSARIANTE
Completou mais um ano de vida no
dia 09 de junho de 2016, Manoel
Carlos, mais conhecido como Baiano.
Parabéns, saúde, paz, felicidades e
muitos anos de vida.
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Emoção marca sessão solene em homenagem aos
50 anos do campus FCAV/UNESP de Jaboticabal

Ana Paula Junqueira
Assessoria de Imprensa
da Câmara
Marcada sob forte emoção
após a perda de um dos homenageados há poucos dias,
a sessão solene realizada na
noite de quarta-feira (15/06)
pela Câmara Municipal de
Jaboticabal
homenageou
50 pessoas que, de alguma
IRUPD¿]HUDPSDUWHGDKLVtória do cinquentenário do
campus da Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) da UNESP
de Jaboticabal.
O tributo em reconhecimento à importância do
campus e de seus colaboradores no desenvolvimento para além das fronteiras
municipais fez com que
R S~EOLFR SUHVHQWH ¿]HVVH
um passeio pela história e
relembrasse momentos que
marcaram a instalação da
unidade em Jaboticabal. O
autor da proposição (Decreto Legislativo nº 611,
de 05 de março de 2014)
que instituiu as medalhas
comemorativas, vereador e
atual presidente da Câmara,

mento é de emoção e muita
alegria de participar da gestão de um corpo administrativo tão importante que é o
da FCAV. Nós só temos um
caminho, que é o da educação. Não tem outro. Como
a Cristina falou. Essa medalha é de todos. Não é minha
nem sua, é de todos aqueles
que estão espiritualmente
do outro lado e aqueles que
estão deste lado ainda, felizmente. Saibam que eu e o
Pedro, e todos os que virão,
com certeza, terão a responsabilidade de levar essa
nossa unidade no lugar que
ela merece”.
Dr. Edu Fenerich, foi quem taria em julho próximo 46
Para o diretor da FCAV/
presidiu a sessão. Em seu anos de trabalho dedicado à UNESP, Professor Doutor
discurso, o parlamentar res- unidade de Jaboticabal, aca- Pedro Luís Aguiar Alves,
gatou a história da criação bou falecendo a poucos dias que ingressou na faculdade
do campus de Jaboticabal. do evento. Como represen- como estudante na década
“Deus quis, homens sonha- WDQWHVHX¿OKR$LUWRQ&DP- de 80, aproveitou para agraram, e sobretudo lutaram plesi Júnior recebeu o tribu- decer e fazer uma analogia
pelos seus sonhos, e a obra to das mãos do presidente da FCAV a uma novela:
nasceu.
do Legislativo. Aplaudido “Como autor dessa novela,
Venceram inúmeros obs- de pé pelo público e auto- temos Deus, independentetáculos e cresceu forte e vi- ridades presentes, Camplesi mente de religião. Ele tem
gorosa. A nossa Faculdade Junior até tentou segurar redigido todos os capítulos
de Ciências Agrárias e Ve- as lágrimas, que acabaram dos quais temos vivenciado
terinárias é uma fantástica saindo durante a menção ao em nosso dia a dia. Esse enusina geradora de conheci- pai nos discursos dos ora- redo existe através de seus
mento. Sinônimo de traba- dores da noite.
personagens, e como atores
lho competente e dedicado
Em nome dos homena- dessa novela FCAV, temos
de todos que a integram e geados, subiu à tribuna o os docentes e os funcionáprojeta o nome de nossa ter- Professor Doutor Antônio rios, aposentados ou na atira e da nossa gente nos mais Sergio Ferraudo. Fortemen- va, e também nossos alunos.
longínquos rincões desse WH HPRFLRQDGR D¿UPRX A diferença da nossa novela,
SODQHWD $¿UPR VHP PHGR “Estar na presença de todos é que não temos protagonisde errar que a historia de vocês, para mim, é a maior tas e coadjuvantes. Todos
Jaboticabal deve ser con- homenagem. Nas nossas de- aqui são importantes. Todos
tada em duas décadas dife- cisões, nós estamos sempre fazem parte dessa história.
rentes: AU e DU. Antes da lembrando de vocês. Por- Os 50 representados aqui
Unesp e depois da Unesp”, que vocês dedicaram aqui hoje e homenageados pela
disse em seu discurso o che- o próprio corpo, próprio Câmara representam os 250
fe do Legislativo jabotica- sangue no começo. Profes- professores, 700 funcionábalense.
sores do passado não tinha rios, os alunos. Nosso ceAs medalhas foram entre- QHP FDQHWD ¿FDUDP SUDWL- nário é Jaboticabal. É uma
gues uma a uma, porém, foi camente 12 meses sem re- honra fazermos parte dessa
a 34ª medalha da noite que ceber um tostão”, lembrou novela. Só nos resta agraemocionou o público. Air- Ferraudo, que completou: decer a todos, o autor, que
ton Camplesi, que comple- “Estou alegre, o meu senti- é Deus, os atores e também

ao município, que nos acolhe muito bem. Espero que
nossa novela nunca tenha
¿P´GLVVH$OYHV
Compareceram também
à sessão solene para prestigiar os homenageados os
vereadores: Carlota, Dra.
Andréa Delegada, Prof.
Amaral, Prof. João Roberto,
Júnior De Vitto, Serginho
Ramos e Vitório De Simoni.
CONFIRA A LISTA DE
HOMENAGEADOS:
Prof. Dr. AILTO ANTONIO CASAGRANDE, Profa. Dra. ANDRÉIA CRISTINA TEODORO FERREIRA SILVA, Prof. Dr.
ANTONIO CARLOS BUSOLI, Prof. Dr. ANTONIO
SERGIO
FERRAUDO,
Prof. Dr. AUREO EVANGELISTA SANTANA, Prof.
Dr. ARAMIS AUGUSTO
PINTO, Prof. Dr. CARLOS
AMADEU LEITE DE OLIVEIRA, Prof. DAYTON
ALEIXO DE SOUZA (In
Memorian) – Rep. Clélia
de Souza A. Castro Aleixo
(esposa), Prof. Dr. EDSON
LUIZ MENDES COUTINHO – Rep. André Mendes
Coutinho Neto, Prof. Dr.
FERNANDO
MENDES
PEREIRA, Prof. Dr. JESUS
MARDEN DOS SANTOS
– Rep. Mário Benicasa,
Prof. Dr. JOJI ARIKI, Prof.
Dr. JOSÉ ANTONIO MARQUES, Prof. Dr. JOSÉ
FERNANDO DURIGAN,
Prof. Dr. JOSÉ GIACOMO BACCARIN, Prof. Dr.
JOSÉ JORGE GEBARA,
Prof. Dr. JOSÉ WANDERLEY CATTELAN, Prof.
Dr. JULIO CEZAR DURIGAN – Rep. Prof. Dr. José
Fernando Durigan (irmão),
Prof. Dr. LUIZ CARLOS
BEDUSCHI – Rep. Dr.
Dorival Martins de Andra-

de, Prof. Dr. MARCÍLIO
VIEIRA MARTINS FILHO, Prof. Dr. MARCOS
ANTONIO
GIANNONI
(In Memorian), Prof. Dr.
MARCOS MACARI, Profa. Dra. MARIA CRISTINA THOMAZ, Prof. Dr.
MOACIR PAZETO, Prof.
Dr. NELSON GIMENES
FERNANDES, Prof. Dr.
NELSON MOREIRA DE
CARVALHO, Prof. Dr.
OSVALDO COAN – (JusWL¿FRX DXVrQFLD  3URI 'U
PAULO DE FIGUEIREDO
VIEIRA, Prof. Dr. PEDRO
LUÍS DA COSTA AGUIAR
ALVES, Prof. Dr. RAUL
JOSÉ SILVA GIRIO, Prof.
Dr. RICARDO PEREIRA
LIMA CARVALHO, Prof.
Dr. ROBERVAL DAITON
VIEIRA– Rep. Prof. Dr.
José Eduardo Corá, Prof.
Dr. ROBINSON ANTONIO
PITELLI, Prof. Dr. ROMISIO GERALDO BOUHID
ANDRÉ, Prof. Dr. ROQUE
TAKAHASHI, Profa. Dra.
ROSANGELA ZACARIAS
MACHADO, Prof. Dr. VICENTE BORELLI – (JusWL¿FRX DXVrQFLD  3URI 'U
WANDERLEY JOSÉ DE
MELO
Sr. AIRTON CAMPLESI
(In Memorian) - Rep. AirWRQ&DPSOHVL-XQLRU ¿OKR 
Sr. ADEIR LIBERATO DO
AMARAL, Sr. CARLOS
ALBERTO SANTA CAPITA, Sr. DAVI APARECIDO
TREVIZOLLI, Sr. EUGÊNIO DE CAMPOS FILHO,
Sr. GILSON JOSÉ LEITE,
Sr. ISAIAS PEREIRA, Sra.
MARIA INÊS BUENO,
Sra. MARIA RENATA MIGLINO DONADON, Sra.
NEUSA APARECIDA SEVERO, Sr. NILTON DE
ARAÚJO e Sr. ORANDI
MATEUS.

2-XL]TXHQmRGHVDÀQD
Esta foi a chamada, matéria de capa, que o Jornal
Fonte fez com Dr. Alexandre Gonzaga Baptista
dos Santos, na edição 87
de 28 de agosto de 2009.
Até então, não sabíamos
que quem estava no palco
do Clube da Velha Guarda cantando e tocando seu
violão em um show beneficente, era o magistrado titular da 3ª Vara da Comarca de Jaboticabal. Bem, de
lá para cá, e, após muitas
conversas e entrevistas, tivemos a oportunidade de

conhecer melhor o Dr. Alexandre e admira-lo. Sem
dúvidas um profissional
capacitado, dedicado, defensor da Lei e da Justiça,
mas antes de tudo, um ser
humano movido pela causa
das crianças abandonadas.
Uma frase que jamais esqueceremos do Dr. Alexandre foi: “Não existe filho
adotivo, existe filho”.
Na tarde de 17 de junho
de 2016, com a presença
de juízes, promotores, funcionários do Fórum, advogados e diversas autorida-

des, Dr. Alexandre, emocionado, se despediu do
judiciário jaboticabalense

para prestar seus excelentes trabalhos em Ribeirão
Preto, mas continuará mo-

rando na cidade das Rosas,
onde reconhecidamente fez
história. Boa Sorte Dr. Ale-

xandre na sua nova caminhada, e que Deus ilumine
seu caminho.
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Governador encaminha à ALESP projeto
da Região Metropolitana de Ribeirão Preto
Renata Massafera
Jaboticabal, que vai ser
uma das duas subsedes da
Região Metropolitana de
Rbeirão Preto, esteve representada no dia 06 de
junho de 2016, no Palácio dos Bandeirantes pelo
prefeito Raul Girio, que
foi acompanhar a cerimônia na qual o governador
Geraldo Alckmin assinou
um projeto de lei complementar que cria a Região
Metropolitana de Ribeirão
Preto (RMRP). O texto,
que propõe o sexto conglomerado no Estado, foi encaminhado para discussão

e votação na Assembleia
Legislativa do Estado de
São Paulo (ALESP). O presidente da Casa, Fernando
Capez, garantiu agilidade
na votação do tema.
O documento engloba
34 municípios, entre eles
Jaboticabal e Mococa, escolhidos como subsedes,
em um território de 14,8
mil quilômetros quadrados, o equivalente a 6% do
Estado, com 1,6 milhão de
habitantes e Produto Interno Bruto (PIB) estimado
em R$ 48,38 bilhões.
A aprovação gera expectativa de otimização de in-

vestimentos e de projetos
pelo desenvolvimento integrado das cidades. Com a
iniciativa, a região passará
a ter um conselho metropolitano e um fundo próprio,
com dinheiro do Estado e
dos municípios.
“Um exemplo prático do
benefício é acabar o DDD.
Entre as 34 cidades você
não vai pagar mais ligação
telefônica interurbana. Outro projeto metropolitano
é a segurança pública, em
que você faz um projeto de
vídeo monitoramento: câmeras em todas as cidades,
entradas e saídas, áreas es-

tratégicas, com uma central
de controle. Não é pomada
mágica, não cria dinheiro,
mas melhora o planejamento”, explicou a prefeita
de Ribeirão, Dárcy Vera.
O processo de formalização da RMRP foi iniciado
pelo Estado em março deste ano e passou pela realização de três audiências
em Mococa (SP), Jaboticabal (SP) e Ribeirão, no mês
de abril. O trâmite também
incluiu um estudo conduzido pela Empresa Paulista
de Desenvolvimento Metropolitano (EMPLASA).
Concentração populacio-

nal, geração de renda, fluxo de moradores entre as
cidades, infraestrutura rodoviária e aeroportuária foram alguns dos pontos fortes que contribuíram para
a RMRP se enquadrar nos
requisitos da lei complementar n.º 760/1994, com
diretrizes sobre o tema.
A proposta sobre a Região
Metropolitana de Ribeirão
Preto engloba 34 municípios: Altinópolis, Barrinha,
Batatais, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros,
Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal,
Jardinópolis, Luis Antônio,

Mococa, Monte Alto, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão
Preto, Sales Oliveira, Santa
Cruz da Esperança, Santa
Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, Santo
Antônio da Alegria, São
Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiuva,
Tambaú e Taquaral. Depois
de assinado pelo governador, o projeto tramitará em
comissões da Alesp antes
de ir a plenário. Se aprovado, retorna ao Palácio dos
Bandeirantes para ser sancionado.

Concurso Bio na Lente

Viviane Theodoro
No Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de educa-

ção São Luís de Jaboticabal,
existe um concurso de fotoJUD¿DLQWLWXODGR%LRQD/HQWH
onde seus alunos, ex-alunos
e entusiastas podem participar. Este ano o Concurso teve
como tema “Criando o bicho
solto”.
O concurso ocorreu no período de 23 de maio a 05 de junho de 2016, com o resultado
divulgado no dia 08 de junho
de 2016.

Os alunos amantes de fotoJUD¿DWLYHUDPDRSRUWXQLGDGH
de mostrar o seu talento durante esse concurso.
No entanto, as fotos foram
inseridas em um álbum sem
LGHQWL¿FDomR RQGH RFRUUHX
uma votação popular, uma Escolha do Público (internautas
associados ao Face book) que
curtiram as fotos, sendo que,
a foto com mais curtidas foi a
vencedora.

Ocorreu também uma Escolha Técnica (comissão
MXOJDGRUD M~ULGHSUR¿VVLRnais da área da Biologia, fotógrafos e também professores que votaram na foto
que melhor se enquadrava
QRSHU¿OGRFRQFXUVR
A foto vencedora pela Escolha do Público e também
por unanimidade pela Escolha Técnica foi da aluna
Viviane Theodoro.

Ração Animal
Assessoria de imprensa da Prefeitura
De acordo com
os
questionamentos sobre o Pregão
011/2016 – Ração
Animal do Canil
Municipal, a empresa vencedora da liciWDomR IRL QRWL¿FDGD

porque alguns animais aparentemente
apresentaram
rejeição à ração que estava
sendo utilizada. Serão necessários exames precisos
para avaliar se realmente a
ração estava causando mal-estar em alguns animais.
O valor da ração está dentro da estimativa constante

no processo e se existe valor inferior no mercado, tais
empresas deveriam participar do processo licitatório. A
licitação é livre e publicada
para a população em geral
de forma totalmente transparente, no entanto, apenas
uma empresa se interessou e
participou da licitação.

Portanto, respeitando o
princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, a empresa fornecedora
IRL QRWL¿FDGD GD RFRUUrQFLD
e a Secretaria Municipal da
Saúde promoveu o envio
de amostra da ração ao seWRUHVSHFt¿FRGR&DPSXVGD
Unesp de Jaboticabal para

que se proceda o exame bromatológico.
Na segunda-feira, dia 9 de
maio, a empresa vencedora
GD OLFLWDomR IRL QRWL¿FDGD
dos fatos e ofereceu resposta
no dia seguinte, bem como
a mesma será analisada por
ocasião do resultado do exame, acima exposto.

A FAE Esclarece irregularidades nas contas
Poliana Taliberti -Assessora de Imprensa Prefeitura de Jaboticabal
De acordo com o procurador jurídico, Alicio Vilela
da Cunha Junior, o relatório
da Auditoria do Tribunal de
Contas do Estado de São
Paulo, o que maculou, as
contas da FAE (Fundação
de Amparo ao Esporte), não
foi o mau uso do dinheiro
S~EOLFR H WDO D¿UPDomR ¿FD
esclarecida no documento.
O problema se deu porque

WRGRV RV SUR¿VVLRQDLV TXH
desempenham suas funções
junto à Fundação foram
contratados por meio de cargo de assessoria e na ótica
do Tribunal, alguns cargos
deveriam ser levados a Concurso Público para o devido
preenchimento.
Para resolver o problema, desde o início do ano,
tramita junto à Câmara de
Vereadores de Jaboticabal,
um projeto de Lei que visa
a regularização da situação

com a criação de cargos de
provimento efetivo e a exclusão de cargos advindos
de assessoria, mas até a presente data, o referido projeto conta com a aprovação da
Casa de Leis. Na medida em
que tal fato ocorrer, viabilizará o devido acerto exigido
tanto pelo TCE, quanto pelo
inquérito Civil Público que
tramita junto à 2ª Promotoria de Justiça de Jaboticabal
denominado nº 130/11.
É de grande importância

4ª. Vara Judicial - SP.
O(A) Doutor(a) ROGÉRIO TIAGO JORGE, MM(ª) Juíza de Direito Titular da 4ª. Vara Judicial da Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, acerca do disposto nos artigos 1º
e 2.º, § 1.º, da Resolução n.º 154 do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 1º. Adotar como política institucional do Poder
Judiciário, na execução da pena de prestação pecuniária, o recolhimento dos valores pagos em conta judicial vinculada à
unidade gestora, com movimentação apenas por meio de alvará judicial, vedado o recolhimento em cartório ou secretaria.
Parágrafo único. A unidade gestora, assim entendida, o juízo da execução da pena ou medida alternativa de prestação
SHFXQLiULD¿FDUiUHVSRQViYHOSHODDEHUWXUDGHFRQWDFRUUHQWHMXQWRjLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDHVWDGXDORXIHGHUDOH[FOXVLYD
SDUDR¿PDTXHVHGHVWLQD$UW2VYDORUHVGHSRVLWDGRVUHIHULGRVQRDUWTXDQGRQmRGHVWLQDGRVjYLWLPDRXDRV
VHXVGHSHQGHQWHVVHUmRSUHIHUHQFLDOPHQWHGHVWLQDGRVjHQWLGDGHS~EOLFDRXSULYDGDFRP¿QDOLGDGHVRFLDOSUHYLDPHQWH
conveniada, ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde, desde que estas atendam às
iUHDVYLWDLVGHUHOHYDQWHFXQKRVRFLDODFULWpULRGDXQLGDGHJHVWRUD$UHFHLWDGDFRQWDYLQFXODGDLUi¿QDQFLDUSURMHWRV
DSUHVHQWDGRVSHORVEHQH¿FLiULRVFLWDGRVQRFDSXWGHVWHDUWLJRSULRUL]DQGRVHRUHSDVVHGHVVHVYDORUHVDRVEHQH¿FLiULRVTXH
I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de serviços à comunidade ou entidade
pública; II - atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de
crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da comunidade; III - prestem serviços de maior relevância
social; IV - apresentem projetos com viabilidade de implementação, segundo a utilidade e a necessidade, obedecendo-se
DRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVQDVSROtWLFDVS~EOLFDVHVSHFt¿FDV´&RPR¿PGHLQIRUPDUDVHQWLGDGHVLQWHUHVVDGDVTXHVHUi
feito o cadastramento das instituições que irão receber verbas oriundas da aplicação de prestação pecuniária, expediu-se
o presente edital. Os documentos necessários para o recadastramento, nos termos do artigo 4.º do Provimento CG n.º
01/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são os seguintes: “Art. 4.º (...) - I - documento comprobatório
GDVXDUHJXODUFRQVWLWXLomR,,LGHQWL¿FDomRFRPSOHWDGRGLULJHQWHLQFOXVLYHFRPFySLDGR5*H&3),,,FRPSURYDomR
GD ¿QDOLGDGH VRFLDO ,9  GHVFULWLYR GR SURMHWR FRQWHQGR   LGHQWL¿FDomR GR SURMHWR H GRV UHVSRQViYHLV SHOD VXD
H[HFXomRREMHWLYRVGRSURMHWRUHVXPRGRRUoDPHQWRRXGLVFULPLQDomRHMXVWL¿FDWLYDGDDTXLVLomRGHVHUYLoRVRX
HTXLSDPHQWRVHPDWHULDLVSHUPDQHQWHVYDORUWRWDOMXVWL¿FDWLYDFURQRJUDPDGHH[HFXomRSUD]RLQLFLDOH¿QDO
HIHLWRVSRVLWLYRVPHQVXUiYHLVHHVSHUDGRVHLQGLFDomRGRVEHQH¿FLiULRVGLUHWRVHLQGLUHWRV2SUHVHQWHHGLWDOWHUiR
35$=2GH 75,17$ ',$6RSRUWXQLGDGHHPTXHVHUiSXEOLFDGRHD¿[DGRQDIRUPDGDOHLDWUDYpVGRTXDO¿FDPRV
eventuais interessados devidamente INTIMADO(A)(S) e CIENTE(S). Jaboticabal, 14 de dezembro de 2015. Expediente
Administrativo nº 002/2015.14/12/2015

que o projeto seja
aprovado, pois trará
plena regularidade à
entidade (FAE Jaboticabal), visto que, da
forma em que se encontra, a mesma poderá ser alvo de uma
ação Civil Pública, o
que poderá representar o encerramento
das atividades com a
dispensa de todos os
SUR¿VVLRQDLV GD HQWLdade.
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
SILVANO FELICIANO DAS MERCÊS, REQUERIDO POR TATIANA FELICIANO DAS MERCÊS ROCHA
- PROCESSO Nº0000668-83.2014.8.26.0291.
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 29.06.2015,
foi decretada a INTERDIÇÃO de SILVANO FELICIANO DAS MERCÊS, CPF 979.594.058-91, 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). Tatiana Feliciano das Mercês Rocha. O presente edital será publicado por três vezes, com
LQWHUYDORGHGH]GLDVHD¿[DGRQDIRUPDGDOHLNADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Jaboticabal, aos 25 de maio
de 2016.
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3URÀVVLRQDOFLGDGmR

*Julio Cezar Durigan
As Ciências Biológicas estudam as manifestações da
vida, englobando os conhecimentos sobre a biologia
humana, animal e ambiental
a partir dos conhecimentos de biologia celular e
molecular. Nesse universo
amplo, a Medicina envolve
muitas áreas, como a genétiFDFXMRREMHWLYR¿QDOpPHlhorar a qualidade de vida
humana e ainda preservar
a sustentabilidade do meio
ambiente.
Com os avanços da biotec-

nologia em genômica, foi possível decifrar os
enigmas do genoma humano e
de plantas. Hoje
um dos principais conceitos na
área é o de “One
Health”,
uma
única saúde – a
do ser humano,
dos animais e do
meio ambiente.
Abre-se
assim
uma grande avenida em que a
possibilidade da
interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade devem ser o foco para
a melhoria da sociedade e
condições de vida humana.
Uma pesquisa feita em 2013
pelo Instituto de Política
Econômica Aplicada (Ipea)
mostra que a Medicina é a
carreira que remunera melhor no país e a que apresenta a maior taxa de ocupação.
De lá pra cá, a situação não
mudou muito. Segundo a
Organização Mundial da
Saúde, a proporção ideal
em um país é de um médico para cada mil habitantes.
No Brasil, com cerca de 430

PLOSUR¿VVLRQDLVVHJXQGRR
Conselho Federal de Medicina, a relação é de dois para
cada mil habitantes.
No entanto, o mercado de
WUDEDOKRSDUDHVVHSUR¿VVLRnal está longe de se esgotar.
Isso porque há forte desequilíbrio regional: enquanto a população dos grandes
centros urbanos conta com
grande quantidade de médicos, capitais no Norte e Nordeste e localidades mais distantes, do interior do país,
FDUHFHP GHVVH SUR¿VVLRQDO
Faltam no interior do país
especialistas em áreas como
emergência, anestesia, neurologia e cirurgias de alta
complexidade,
principalmente para atuar pelo SUS
(Sistema Único de Saúde).
A base do ensino médico,
nesse contexto nacional, é
voltada para os avanços das
QRYDV H GLYHUVL¿FDGDV WHFnologias de diagnóstico e
tratamento de enfermidades.
Doenças que há pouco tempo eram fatais, hoje são consideradas doenças crônicas,
aumentando a expectativa
de vida dos pacientes. Além
GRV DYDQoRV FLHQWt¿FRV RV
cursos do País dão cada vez
mais atenção à formação hu-

PDQL]DGDGHVVHSUR¿VVLRQDO
que lida diretamente com as
pessoas e suas famílias em
momentos de grande fragilidade física e emocional.
A atribuição do médico é
atender a maioria da população de uma comunidade,
independentemente de sexo
e idade, com ênfase nos
problemas de saúde mais
comuns naquele grupo.
Para isso, precisa ter conhecimentos sólidos de como
promover a prevenção de
doenças e a reabilitação do
organismo. Ele pode atuar
em instituições públicas
do Sistema Único de Saúde (SUS), em consultórios
particulares, em convênios e
cooperativas médicas ou optar por formar novos médicos, dedicando-se ao ensino
e à pesquisa.
Nesse sentido, a Faculdade
de Medicina da Unesp, no
Câmpus de Botucatu, segue
a tendência das melhores
escolas do mundo da área
ao envolver os alunos em
atividades de pesquisa e de
atendimento à comunidade.
Essa interação inicia-se logo
nos primeiros anos do curso,
quando são ministradas as
disciplinas básicas da área,

como Anatomia e Fisiologia
Humana.
Os dois últimos anos de graduação são em regime de
internato em diversas instituições da região, como
a Maternidade do Hospital
Regional Sorocabano, o
Centro de Saúde Escola de
Botucatu, as Unidades Básicas de Saúde de Botucatu,
além do Hospital das Clínicas da Unesp e do Hospital
Estadual de Bauru, administrado pela Universidade.
Como o trabalho no pronto-socorro e no atendimento
de urgências e emergências
costuma marcar os primeiros anos da carreira, atividades nessas áreas têm sido
valorizadas nas disciplinas
desse momento do curso.
A Faculdade também oferece programas de residência
médica, com duração de
3 a 5 anos, de acordo com
a área escolhida. Todos os
anos, um concurso público
é aberto a médicos de todo
o País para ingresso nesses
programas.
Para quem deseja prosseguir os estudos, a unidade
oferece nove programas de
pós-graduação stricto sensu,
com mestrado e doutorado,

que podem ser cursados ainda durante o período da residência médica.
O curso da Unesp é um dos
mais concorridos do País.
Para estimular os estudantes
de escolas públicas a disputarem as vagas, a unidade
mantém um cursinho pré-vestibular para alunos de
baixa renda.
Também são realizados diferentes projetos de apoio à
comunidade, como um programa de alfabetização de
jovens e adultos por meio
da educação em saúde. Outras ações de divulgação de
WHPDV FLHQWt¿FRV H GH SUHvenção de epidemias são
praticadas pelos alunos, sob
coordenação dos professores. Entre os exemplos, destacam-se as campanhas de
doação de sangue e de exames de vista.
Na Unesp, em síntese, além
GHXPDIRUPDomRHVSHFt¿FD
de acordo com o curso escolhido, busca-se atingir o
desenvolvimento técnico e
FLHQWt¿FREHPFRPRRHVStrito crítico, e a formação ética e moral para o exercício
SUR¿VVLRQDOHGDFLGDGDQLD
*Julio Cezar Durigan é reitor da Unesp.

Educação Sem Valores?

*Marcos Cordeiro Pires
A recente derrubada do veto
do Governador alagoano
Renan Filho ao chamado
projeto “escola livre” é mais
um episódio do irracionalismo que cresce na sociedade
brasileira. O referido projeto tem por objetivo instituir

a “neutralidade” na sala de
aula, vetando ao professor
a emissão de “juízos de valor” e, subliminarmente, da
difusão de supostas ideias
esquerdistas durante seus
cursos.
Movimentos como esse se
inserem na onda ultra conversadora que vem varrendo
o país. A forte presença de
políticos ligados a correntes
religiosas conservadores nos
diversos níveis do Estado
brasileiro tem feito emergir
uma agenda reacionária que
caminha contra os avanços
da cidadania e da Ciência.
No mesmo sentido, aumenta
as ações de intolerância contra as pessoas e instituições
que não cabem no seu modelo tradicionalista, como as
religiões de matriz africana

ou os membros da comunidade LGBT. Soma-se a isso
as críticas às noções de gênero, ao feminismo, às novas formas de família e ao
planejamento familiar.
Hoje em dia, certos líderes
UHOLJLRVRV LQVXÀDP R yGLR
por meio de uma presença
escancarada nos meios de
comunicação do país. Esses
são a caricatura de fanáticos
protestantes como William
J. Bryan, J. Frank Norris e T.
T. Martin que, durante a década de 1920, iniciaram nos
Estados Unidos uma campanha virulenta contra o ensinamento da Teoria da Evolução, formulada por Charles
Darwin (e também contra o
catolicismo). Resultado disso foi a aprovação do Butler
Act pelo parlamento do esta-

do de Tennessee, em março
de 1925, que proibia o ensiQRGHTXDOTXHUWHVHFLHQWt¿ca que colocasse em xeque
os ensinamentos bíblicos.
O ápice dessa insanidade
ocorreu com a condenação
do professor de Biologia
John Thomas Scopes, em
julho do mesmo ano, por ensinar a teoria darwinista aos
seus alunos. Anos antes, a
Universidade do Tennessee
havia demitido seis professores por motivos similares.
O absurdo dessa postura foi
denunciado nacionalmente
pela União das Liberdades
Civis Americanas, que havia
¿QDQFLDGR D GHIHVD GH 6FRpes.
É importante assinalar que
a postura desses fanáticos
protestantes ajudou a po-

tencializar uma organização
racista, violenta, intolerante
e fundamentalista que cresceu no sul dos Estados Unidos na década de 1920: a Ku
Klux Khan.
Voltando ao Brasil atual,
causa perplexidade em imaginar como um professor honesto e humanista poderia se
omitir face a temas como as
atrocidades da escravidão, a
enorme desigualdade social
GRSDtVRXDLQGDQmR¿FDULQdignado com as 50 mil mortes por assassinato, dentre
as quais o feminicídio que
vitima uma mulher a cada
hora e meia. Como ele poderia ignorar em seus debates
com os alunos as inúmeras
violências cotidianas contra
os homossexuais e pessoas
negras? Tal omissão seria

exemplo de “neutralidade”
ou conivência? Tal postura
formaria pessoas melhores
ou autômatos?
Como vimos, ao longo da
História dos Estados Unidos
no século XX as forças progressistas se sobrepuseram
aos interesses obscurantistas e garantiram a ampliação
dos direitos civis, a liberdade de cátedra e o progresso
da Ciência. Assim esperamos que ocorra no Brasil,
onde a liberdade e a Ciência
não venham a ser ofuscadas
por fanáticos que defendem
uma neutralidade que não
praticam.
*Marcos Cordeiro Pires é
professor do Departamento
de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp de Marília

'H9LWWRH'U1HFKDUFRQÀUPDPSUp
candidatura à Prefeitura de Jaboticabal

Aconteceu no último sábado
(18) na Câmara Municipal,
o lançamento da pré-coligação dos partidos PTC, PHS,
PROS, PMB, PTN, PRB, PDT
e PSB que pretendem se unir

para disputar a Prefeitura de
Jaboticabal no pleito eleitoral
do dia 02 de outubro, com De
Vitto para prefeito e Dr. Nechar vice.
Além dos representantes dos

oito partidos citados, o evento contou também com a presença de centenas de pessoas,
militantes e correligionários,
além dos vereadores Carmo
Jorge (PSB) e Serginho Ra-

mos (PSB), os quais demonstraram seu incondicional apoio
ao grupo, que até o momento
conta com oito partidos, com
possibilidade de novas adesões até as convenções municipais.
O coordenador regional do
PRB
Gilvandro
de Oliveira Filho
representou o Ministro da Indústria
e Comércio Exterior Marcos Pereira que, em virtude
de compromissos
internacionais, não
pôde comparecer,
mas enviou seu depoimento no qual
D¿UPRXTXHDVSRUtas do Ministério
estão abertas para

a cidade.
A deputada estadual Clélia
Gomes (PHS), o pentacampeão mundial de futebol Edmilson e o Vice-governador do
estado Márcio França (PSB)
também deram depoimento,
manifestando integral apoio

a pré-coligação. França colocou-se à disposição para futuras parcerias, pois, além de Vice-governador ele é Secretário
de Ciência e Tecnologia do Estado, responsável pelas escolas
técnicas, parques tecnológicos
e centros de inovação.
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Página do China Meio Ambiente no
Melhor Caminho Estrada
da
Graminha
Festa do Quitute poderá
ÀFDUDWpPDLV
cara para ambulantes
A Prefeitura repassou a organização e administração
da Festa do Quitute para
um empresário local, que
informou que o custo será
60% menor e a qualidade
será a mesma. Esta conta
está difícil entender, pois
com menos da metade do
dinheiro do ano passado o
organizador particular fará
a mesma Festa?Há mais de
25 anos as Festas do Quitute contam com ambulantes,
que pagam suas taxas para
poder vender seus produtos
do lado de fora do Recinto

de Exposições Cora Coralina. No ano passado cada
DPEXODQWH TXH ¿FRX SUy[Lmo à saída da festa em direção ao posto de gasolina
contribuiu com valor adicional de R$ 100,00 (cem
reais) para a Associação
dos Microempreendedores
Individuais de Jaboticabal
– AMEIJA.Para este ano
de 2016 os organizadores,
em reunião na Prefeitura,
disseram aos ambulantes
da AMEIJA que irão cobrar R$ 600,00 (seiscentos
reais) pelo mesmo tipo de

espaço, ou seja, aumentou
o valor em 500%! Caso não
queiram pagar, correm o
risco de não poderem trabalhar na Festa, pois seriam
substituídos por ambulantes que já acompanham a
empresa
organizadora.O
trabalho ambulante é uma
categoria de trabalhadores
autônomos, geralmente de
baixa renda, que pagam licenças anuais junto à Prefeitura Municipal e, com o
aumento da taxa de desemprego, o número deles costuma aumentar.

Mata Atlântica que
Resta na Atual Geração
Todo ano no dia 27 de maio
é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica. A
Floresta Atlântica é Reserva
da Biosfera (Unesco/1972) e
Patrimônio Nacional (Brasil/1988), que está entre as
34 hotspots mundiais (áreas

naturais a preservar de prioridade mundial devido risco
de extinção).
Há 500 anos, a Mata Atlântica original era mais de 1,3
milhões km2 e em 17 Estados. Estudos informam que
da área original no Brasil

resta apenas 12,5% (áreas
acima de 3 hectares), no Estado de São Paulo resta só
7% e no Município de Jaboticabal resta menos de 6%
de áreas características Mata
Atlântica (APP e fragmento
ÀRUHVWDO 

Números da Mata Atlântica
Motivos de desmatar levam a termos cada vez meQRV ÀRUHVWD H PDLV FLGDGH
Na região da Mata Atlântica
vivem mais de 145 milhões
de habitantes (72% dos brasileiros) e tem 3.429 cidades
(61% dos municípios brasileiros).
A Mata Atlântica ocupa
0,8% da superfície terrestre
do planeta, onde estão mais
de 5% das espécies de verteEUDGRVHÀRUDPXQGLDO6mR

20 mil espécies de plantas
(8 mil são endêmicas), 298
de mamíferos, 992 de aves,
350 de peixes e 200 de répteis.
Nesta Floresta existem
383 espécies nativas de
animais ameaçados de extinção (60% do total brasileiro), como Onça-pintada,
“Preguiça” Cuíca-de-colete, Mico-leão-preto, Primata Bugio-marrom, Pássaro
Sabiá-pimenta e Borboleta
Actinote zikani. Exemplos
de suas árvores ameaçadas

de extinção é Araucária Pinheiro-do-Paraná, Jequitibá, Pau-brasil, Xaxim e Palmito Juçara.
Disque Denúncia Ambiental
Telefones que recebem denúncias ambientais:
Sistema SIGA de Disque-Denúncia (0800-113560)
Polícia Militar Ambiental
(3202-2122)
CETESB (3203-9400)
Prefeitura
SMAAMA
(3209-2450)

No dia 05 de junho a ONG
MUDA e a ONG OCA organizaram o Dia Mundial
do Meio Ambiente em propriedade rural da família
Maurício, Sítio São José,
com plantio de 20 árvores
as margens da Estrada JBT060, em Projeto Sócio-Econômico Ambiental para reFXSHUDomRÀRUHVWDO
Ano passado no Programa

Melhor Caminho do Governo Estadual, a parceria
CODASP / Prefeitura Jaboticabal recuperou 10 km do
leito de rodagem da Estrada
de Terra JBT060 – Estrada
Municipal da Graminha. A
Estrada aumentou largura
e elevou pontes sobre córregos, que resultou agir em
nascentes e matas ciliares,
bem como cortar próximas

7

300 árvores, entre nativas e
exóticas.
Antes do plantio a ONG
OCA realizou um passeio
ciclístico com saída da Rua
Dr. Locke (Igreja Aparecida) e chegada na propriedade rural. As equipes dos
Escoteiros e dos Desbravadores participaram de todas
as atividades, que teve total
apoio da Polícia Militar.
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Um show à parte
O Rodeio Show que acontece todos
os anos, no mês de junho no Clube
Pioneiros da Sela em Jaboticabal
é sempre uma grande festa sob o
comando do mestre em entretenimento Stephan Hani. É claro, que o
ponto alto do evento são os shows
de grandes artistas que se apresentam durante os 4 dias. Mas uma
GDV PDUFDV UHJLVWUDGDV p R GHV¿OH
de muita gente alegre e bonita, e,
em especial as rainhas e princesas
do Rodeio da Agência de Modelos
jaboticabalense PHP, iniciais do
nome de Paulo Henrique Pupim,
mestre da beleza, grande descobridor de talentos das passarelas. Essas belas modelos são sempre um
show à parte.

