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Previsão do tempo (Jales)

Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
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de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.
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TV

ESCONDENDO O SEGRE-
DO: Otaviano Costa será um dos
astros de “Morde & Assopra”. O
marido de Flávia Alessandra, in-
terpretando Élcio/Eliane (FOTO),
passará grande parte da trama
vestido de mulher porque ele es-
conde um grande segredo. Uma
das partes cômicas do novo fo-
lhetim é que o sogro de Élcio, vai
se apaixonar por esta suposta
mulher...                   PÁGINA C3

SOCIAL

 PÁGINAS B4 E B5

Paulo Reis
ARUCAARUCAARUCAARUCAARUCA

F e r v i l h a m
os burburinhos
na cena política
jalesense com
os capítulos
transitados na semana que se
encerra. Primeiro, a presença no
rádio do virtual presidente do
PSDB, Carlos Roberto Cardoso –
a ser confirmado...      PÁG. A2

Neste ano a
Campanha da
Fraternidade co-
loca o planeta
terra no centro
de nossas atenções. Mesmo que
a formulação do tema coloque a
vida como primeira referência,
na verdade o foco se dirige para
o planeta.                PÁGINA A2

D. Demétrio
VVVVVALENTINIALENTINIALENTINIALENTINIALENTINI

Cúpula da OAB-SP apoia desagravo contra procurador
Representantes de quase 20

subsecções da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, presidente e
toda a diretoria estadual da enti-

dade, promotores e juízes com-
pareceram à sessão de desagra-
vo público realizada pela 63ª
Subsecção em Jales, na última

quinta-feira, 10. O evento aconte-
ceu na Câmara Municipal e teve
como objetivo repudiar algumas
medidas tomadas pelo procura-

dor da república na cidade, Thia-
go Lacerda Nobre.  Odinei Bian-
chin, orador da cerimônia e presi-
dente da 11ª turma do Tribunal de

Ética da Ordem, disse que a situa-
ção de Jales  “é típica de quem
não consegue compreender o
papel social do advogado”.

A Cãmara Municipal recebeu representantes de quase 20 subsecções da Ordem dos Advogados do Brasil no desagravo contra o procurador da república

NA ESTRATOSFERA!

Prefeitura deve R$ 15,4 milhões à Previdência

O rio São José dos Dourados transbordou e invadiu a pista perto de Pontalinda.
No detalhe, o estado em que se encontrava a Estrada Jales-Paranapuã na quinta-feira, 10

Baderneiros
voltam a

interromper
carnaval popular

Jales pode ter
epidemia de

dengue

 PÁGINA A6

 PÁGINA  A10

 PÁGINA A4

 PÁGINA A4

 PÁGINA A9

Paulo Gonçalves/Folha da Região (Araçatuba)
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Sócio da Adjori-SP e Abrajori

ESQUENTANDO
Fervilham os burburinhos na cena política jalesense

com os capítulos transitados na semana que se encerra. Pri-
meiro, a presença no rádio do virtual presidente do PSDB,
Carlos Roberto Cardoso – a ser confirmado nas conven-
ções de hoje. Ainda nem mataram o gato, mas já aquecem
os tamborins.

NO RÁDIO
Cardosão, como é conhecido, adiantou ao colega Tony

Ramos, da Assunção AM, que o tucanato já articula - será?
- visando o processo eleitoral que vai definir o sucessor do
Paço Municipal, no pleito a se ratificar em 2012.

CONTATOS
Conforme relatado, os tucanos buscam composição com

o PMDB, legenda hoje participante do desgoverno petista,
mas que tem um nome dos mais lembrados para a sucessão
dentre os opositores.

GARÇA
Segundo consta, João Missoni Filho, presidente peeme-

debista em Jales, tem sido contatado para compor com a tu-
canagem visando a disputa da cadeira de Humberto Parini
(PT). Esse nome forte seria o do provedor da Santa Casa,
José Devanir Rodrigues, o Garça.

DEMOCRATAS
Cardosão também disse que espera definição do Demo-

cratas em São Paulo, onde Gilberto Kassab deve fundar
nova legenda, para só então conversar com o ex-vereador
Flávio Prandi Franco, detentor do maior patrimônio eleitoral
da cidade nos dias atuais.

QUADROS
Flá tem se articulado nas comunidades diversas e forta-

lecendo seu partido com nomes para disputar a vereança e
dar volume à legenda. Sobre a “indefinição” de Kassab, na
verdade, a questão já estaria definida. O deputado federal
Rodrigo Garcia vai permanecer no DEM, independente do
rumo a ser tomado pelo colega prefeito paulistano.

RED BULL
Neste caso, Flá que é ligado e assessora Rodrigo, se for-

talece, vez que o parlamentar passa a ser a figura mais forte
no estado da legenda maldosamente chamada de “demo”.

DR. PEDRO
Uma outra informação ainda a ser confirmada não foi

mencionada no rádio por Cardosão, mas há que ser conside-
rada. O juiz agora aposentado Pedro Manoel Callado de
Moraes teria assinado sua filiação à legenda. A notícia veio
à tona na sexta-feira à tarde. Portanto, sem condições de ser
confirmada pelo próprio Dr. Pedro.

FACIP 2009
Nota fiscal hipoteticamente aceita pelo secretário muni-

cipal de Finanças, Rubens Chaparin, é uma das pistas nas
quais se debruçou o Ministério Público para tentar compro-
var irregularidades na aplicação de recursos federais na re-
alização da Facip 2009.

FACIP 2009 I
O imbróglio foi levantado pelo jornal A Tribuna logo de-

pois da divulgação do balancete da festa, com suspeitas de
forja em contratos de publicidade do evento. A nota sobre a
qual pairam desconfianças, de R$ 20 mil, é de uma empresa
da vizinha Fernandópolis, cujo endereço informado não foi
encontrado em diligências policiais.

ESTRATOSFÉRICO
Outra matéria exclusiva deste jornal teve desdobramen-

tos recentes e foi confirmada pelo principal personagem, o
superintendente do IMPS de Jales, professor e poeta Fran-
cisco Valdo de Albuquerque. E não tem nada de poético no
valor que a Prefeitura deve àquele instituto: R$ 15 milhões.
Como já foi dito em 2009, maior que os precatórios devidos
aos Jalles.

POETIZANDO
Para verter em poesia: “Se contar cada grão de areia e as

gotas d´água no mar, serão  pouco para comparar o tamanho
do rombo”

REFLIT AS
“Fraqueza de atitude resulta em fraqueza

de caráter”, Alber t Einstein.

Neste ano a Campanha da
Fraternidade coloca o planeta
terra no centro de nossas aten-
ções. Mesmo que a formula-
ção do tema coloque a vida
como primeira referência, na
verdade o foco se dirige para
o planeta, visto como fator in-
dispensável para a vida, e
olhado com apreensão, em
decorrência da profunda de-
pendência da vida em relação
ao planeta terra.

Todos nos damos logo con-
ta de quanto foi oportuna a de-
cisão da Igreja em colocar este
assunto como tema da Campa-
nha da Fraternidade deste ano
de 2011 – “A Vida no Planeta” -
acompanhado de um lema tira-
do da Bíblia: “A criação geme
em dores de parto!”.

Está posto o assunto, e lan-
çado o alerta: o momento exige
atenção e cuidado, para que se
superem as apreensões, e se
confirmem as esperanças de
que o planeta terra continue
cumprindo sua crucial função
de garantir que a vida tenha
condições de prosseguir, com
sua dinâmica positiva.

O tema VIDA já tinha sido
colocado em outras Campa-
nhas. Pouco tempo atrás, as

reflexões se centraram em
torno da vida humana, ressal-
tando sua sacralidade, sua
preciosidade, sua transcen-
dência, e sua referência ética
indispensável.

A Campanha deste ano,
sem desmerecer estas referên-
cias próprias da vida humana,
faz a singela mas decisiva
constatação, de que não só a
vida humana, mas todo o siste-
ma vital que conhecemos, de-
pende das condições que o pla-
neta terra proporciona.

É bom viver, mas é impor-
tante descobrir e ressaltar os
fatores que nos permitem vi-
ver!  Podemos, então, nos dar
conta da importância do plane-
ta, como matriz dos sistemas
vitais, profundamente inter-
dependentes na sua complexi-
dade, e fundamentais para tor-
nar possível a vida humana,
que será sempre nosso indis-
pensável ponto de referência
ao considerarmos a função vi-
tal do planeta.

Nossa vida participa das
condições do planeta. Ela de-
pende deste planeta. A terra é a
nave espacial, onde todos os
seres vivos embarcaram, com
uma complexidade bem maior

do que a imaginada pela arca
de Noé.

Nossa vida depende da
vida no planeta. Dito de ma-
neira mais contundente, como
alguns preferem, nossa vida
depende da vida do planeta.
Pois dada a íntima correlação
entre os seres vivos e o plane-
ta terra, o próprio planeta
pode ser visto como um gran-
de organismo vivo, que abriga
e suscita todas as formas de
vida nele existentes.

É salutar a consciência
desta dependência em relação
ao planeta.  Assim somos le-
vados a nos preocupar com
suas funções vitais, e verificar
em que condições elas se en-
contram.

Neste sentido, a Campa-
nha deste ano apresenta dois
sintomas preocupantes, atra-
vés dos quais nos interroga-
mos sobre a situação vital do
planeta.  Trata-se do aqueci-
mento global, e das mudanças
climáticas.

É compreensível que o as-
sunto seja abordado a partir de
sintomas. Pois a vida é tão
complexa, que não é fácil
abordá-la diretamente.  Como
fazem os médicos com nosso

organismo humano, ficam
atentos aos possíveis sinto-
mas apresentados, para dis-
cernir o estado de saúde em
que o paciente se encontra.
Assim somos chamados a fa-
zer com este paciente todo
especial, o planeta terra.

O primeiro sintoma é mais
mensurável, e fácil de compro-
var. A temperatura média do
planeta está aumentando. Im-
pressiona constatar a estabili-
dade das condições vitais ofe-
recidas pelo planeta. Os cien-
tistas se admiram, por exem-
plo, da dose adequada de oxi-
gênio na atmosfera, na medida
justa para possibilitar a vida.
Assim a temperatura média vi-
nha se mantendo estável ao lon-
go de milênios. Mas a partir da
revolução industrial, é inegável
que começou a aumentar. Esta
constatação, junto com o outro
sintoma das mudanças climáti-
cas, menos mensuráveis mas
intuídas espontaneamente, le-
vantam diversas interrogações,
sobre suas causas e suas con-
sequências.

A Campanha nos estimula
a clarear estas interrogações,
para situar melhor nossas res-
ponsabilidades.

A Campanha da Fraterni-
dade de 2011 retoma a ques-
tão ambiental com o lema "A
Criação geme em dores de
parto", focando, mais uma
vez, a atenção para com o cui-
dado com a terra, nosso habi-
tat natural, e que sofre agres-
sões contínuas, cujas conse-
qüências são visíveis em de-
sarranjos climáticos e cata-
clismos (terremotos, mare-
motos, enchentes, etc.), sina-
lizando evidentes sinais de
resposta de uma natureza
agredida, e que já não suporta
tantos desequilíbrios. O relato
bíblico afirma que o homem
deve "dominar" a terra, mas
no sentido de "cuidado", zelo,
isto é, deve conhecer a natu-
reza e trabalhar para que ela
ofereça as maravilhas do que é
capaz, respeitando suas leis
próprias, sua dinâmica e seus
limites. Este é o desafio de
quem tem a incumbência (a
responsabiliza) de zelar pela
natureza, para que ela não se

volte contra nós, e possa en-
tão dar o que tem de melhor.

É preciso evitar, no entan-
to, um excesso ideológico na
abordagem ambiental, para
não incorrer na tentação de
colocar o homem como único
vilão da história, e idolatrar a
natureza, como faziam os pa-
gãos e os politeístas, na Anti-
guidade. O ser humano tem a
tarefa de "administrar" os bens
naturais, mas não tornar a na-
tureza intocável e selvagem.
Há um viés ideológico de um
ambientalismo radical (na li-
nha defendida por Al Gore),
que demoniza a ação do ho-
mem, justificada em falsos
mitos, dentre eles, o do propa-
lado aquecimento global. Cabe
refletir com seriedade tudo o
que está ao nosso alcance,
pois não há como também de-
monizar a tecnologia nem ade-
rir facilmente a qualquer pos-
sibilidade. As alternativas
energéticas, utilizadas com
precisão e de modo adequado,

dentro de suas especificida-
des, podem contribuir para
um melhor aproveitamento e
utilização da energia existente,
sem idealismo, mas com um
realismo que mantenha o que
está comprovado ser impres-
cindível para o desenvolvi-
mento social e humano. "Do-
minar" as forças da natureza,
não é destruí-la, daí serem vá-
lidas as iniciativas que visam
preservar a beleza e as poten-
cialidades da natureza.

A tradição bíblica, na reali-
dade, solicita a ação do homem,
como ordenador, na busca de
um equilíbrio que se faz neces-
sário, e não que seja ele subme-
tido às mesmas forças, como
um refém e não como um seu
gestor responsável.

Que esta Campanha da Fra-
ternidade seja nova oportunida-
de para que possamos desco-
brir novas atitudes em relação
ao meio ambiente, para que en-
contremos soluções criativas e
realistas para evitar que conti-

CNBB: A criação geme em dores de parto

Planeta Terra: Preocupações

A2 | OPINIÃO  | A TRIBUNA

Paulo Reis
ARUCAARUCAARUCAARUCAARUCA PONTO DE VISTA

D. Demétrio
VVVVVALENTINI (*)ALENTINI (*)ALENTINI (*)ALENTINI (*)ALENTINI (*) CARTAS À REDAÇÃO

nuemos com tantas agressões,
e busquemos trabalhar respei-
tando a natureza, para que ela
continue a oferecer tantas dádi-
vas, das quais necessitamos. O
lema "A Criação geme em dores
de parto", explicita as dores de
uma natureza agredida, mas
também traz a esperança do par-
to de um novo tempo, em que
podemos minimizar tal violên-
cia, para que haja um maior
equilíbrio no uso das forças na-
turais. Nesse sentido, esta
Campanha  pode servir para que
sociedade civil e o poder públi-
co, bem como os religiosos, se
unam cada vez mais por um de-
senvolvimento sustentável, na
promoção da vida e do ser hu-
mano, de modo integral.

*É doutor em Sociologia,
conselheiro da OUI- (Orga-
nização Universitária Intera-
mericana no Brasil), mem-
bro da Comissão Ministerial
do Prouni (CONAP), con-
sultor da Presidência da
Anhanguera Educacional.

Dr. Valmor
BOLAN (*)BOLAN (*)BOLAN (*)BOLAN (*)BOLAN (*)
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Diferenças dos processos eleitorais

A3 | ARTIGOS | A TRIBUNA

Há algumas reformas
constitucionais que sempre
são divulgadas, mas que nun-
ca acontecem. Assim ocorre
com a reforma tributária e
também com a reforma elei-
toral. Se fosse uma reforma
sobre a previdência social ou
sobre a legislação trabalhista
para suprimir direitos, have-
ria uma orquestração perigo-
sa e preocupante para uma
“lavagem cerebral” na opi-
nião pública. Mas, em se tra-
tando de regras tributárias ou
eleitorais, os que têm poder
para tanto (Legislativo e Exe-
cutivo) aceitam qualquer al-
teração desde que aumentem
suas vantagens ou, na pior
das hipóteses, não sofram
qualquer redução delas.

Já escrevemos em arti-
gos anteriores sobre a escan-
dalosa e injustificada carga
tributária brasileira. Hoje, em
poucas linhas, focaremos as
opções para a tal da reforma
eleitoral. A imprensa vem
noticiando que, cada Partido
Político tem uma proposta, a
qual, coincidentemente,
acarretará no aumento dos
seus eleitos. O objetivo deste
singelo artigo e dar uma vi-
são genérica das propostas
em andamento para altera-
ção da legislação eleitoral

Pedro Manoel
CALLADO MORAES (*)CALLADO MORAES (*)CALLADO MORAES (*)CALLADO MORAES (*)CALLADO MORAES (*) ARTIGO

O Brasil fervia no final
dos anos 70 e  início dos anos
80.  A marca da ditadura no
país era forte como também
os freqüentes episódios de
intensa repressão. A censura
“comia” solta. Diversos ar-
tistas brasileiros foram silen-
ciados e levados ao exílio,
porém muitos outros se sen-
tiram motivados a realizar
diversas manifestações alter-
nativas. Ouvia-se, ainda,  o
eco por justiça social  das
greves do ABC.

Jales 1982, por aqui,
aquela  “turminha”  de cabe-
los longos, idéias borbulhan-
tes, com uma vontade de-
sesperada de acabar logo
com a   ditadura militar e fa-
zer do Brasil uma nação soci-
alista. Muita coragem e de-
terminação era a forma que
agia a famosa “turminha” lo-
cal, que teve como já citei
outras vezes, a ousadia de
fundar o PT de Jales em ple-
na “Ditabranda”, segundo a
Folha de São Paulo. Nas
madrugadas aforas da vida,
os “bravos” militantes distri-
buíam panfletos mimeogra-
fados nas residências desta
cidade: porta por porta. Tal-
vez o maior sonho político
de nossas vidas. Éramos so-
nhadores límpidos e puros
como as águas de riachos
cristalinos. Uma militância
honrada e com um contexto
ideológico de primeira linha.

O PT foi construído por
várias gerações, decantado
das fusões partidárias, seleci-
onado, promessa vigorosa e
ética dos tempos da redemo-
cratização do País, não veio
com fórmulas antigas, não
era ao menos uma sigla es-
quecida e requentada, era
nova e trazia o vigor e a espe-
ranças de um porvir me-
lhor... Era a excelência dos
movimentos populares, sin-
dicais e de setores intelectu-
ais engajados.

O PT era a aposta de uma
sociedade igualitária, demo-
crática e, sobretudo, hones-
tano jogo político.

O PT desde que surgiu
no cenário político brasileiro
e, em sua primeira disputa
eleitoral, em 1982, quase não
dava nome a seus candida-
tos, tal era a importância que
emprestava aos PRINCÍPI-
OS PARTIDÁRIOS . Os
petistas pediam voto para a
legenda, cientes de que o es-
pólio eleitoral seria dividido
fraternalmente entre os
membros do partido. Obvia-
mente, já ocorriam dissen-
sões internas, mas elas eram
cuidadosamente dissimula-

Pelos caminhos (esburacados)

do PT de Jalesbrasileira sobre o modo
como o voto de cada um de
nós pode ser considerado.

Primeiro, lembramos que
a reforma eleitoral envolve
somente os votos destinados
ao Legislativo (Vereador,
Deputado Estadual e Depu-
tado Federal). Nenhuma pro-
posta há para a eleição do
Senado (também Legislati-
vo) e para os cargos do Exe-
cutivo (Prefeito, Governa-
dor e Presidente da Repúbli-
ca). Para aqueles cargos do
Legislativo (Vereador, Depu-
tado Estadual e Deputado
Federal) vigora hoje a vota-
ção proporcional (quociente
eleitoral). Para o Senado e
para o Executivo vigora a
votação majoritária (o mais
votado é eleito).

O lado bom da votação
proporcional é que as mino-
rias sempre estarão repre-
sentadas no Legislativo, o
que não acontece com a vo-
tação majoritária. O lado pre-
ocupante da votação propor-
cional porque incompreendi-
do por muitos é que candida-
tos com poucos votos são
eleitos (um outro candidato
do mesmo Partido obtém
votação expressiva, muito
acima do quociente eleitoral,
e com o excesso elege ou-

tros, como aconteceu com o
PRONA do DR. ENÉAS).

Algumas das propostas
de reforma constitucional
para alteração dos processos
eleitorais:

1ª - VOTO DISTRITAL
PURO: forma-se um distrito
(região) especialmente feito
para eleição, criado artificial-
mente. A região de Rio Preto,
por exemplo, poderia ser um
desses distritos, formada
por todos os Municípios que
a integram (Jales seria um
desses Municípios). O voto
distrital puro é o voto majori-
tário (quem tem mais voto
vence). Teríamos um deter-
minado número de vagas
para a região e os mais vota-
dos nela seriam os eleitos.
Assim, o Estado de São Pau-
lo será dividido em vários
distritos (regiões).O eleitor
somente poderá votar no
candidato do seu distrito.
Essa forma tem a vantagem
de possibilitar que o eleitor
fiscalize e cobre a atuação
do seu Deputado (Estadual
ou Federal). Em nível muni-
cipal (Vereador), dependen-
do do que dispor a Lei, pode-
ríamos também dividir o
Município em regiões, e
cada qual elegerá um deter-
minado número de Vereado-

MAIORIDADE PENAL
Quando o governo

vai mudar a maioridade
penal para 16 anos? Esta-
mos cansados de ser assalta-
dos por jovens de 16, 17,
17,5 anos. Impunes, esses
infratores continuam  agin-
do contra pessoas de bem.
José Raimundo, 38 anos,
pequeno empresário de
Samambaia (DF).

Presidenta Dilma – A
redução da maioridade penal
aparenta ser uma solução rá-
pida e eficiente. Mas em ne-
nhum país que promoveu
essa redução, houve queda
da criminalidade. O jovem
em situação de carência e de
violência, com a prisão, ain-
da seria cooptado pelo crime
organizado. Nossos progra-
mas e ações buscam princi-
palmente a prevenção e a re-
cuperação. É o caso do Pro-
jovem, programa para os que
estão na faixa de 18 a 29
anos e têm baixa escolarida-
de – eles recebem bolsas de
R$ 100,00 para concluírem
o ensino fundamental e faze-
rem cursos de qualificação
profissional. O Projeto de
Proteção dos Jovens em Ter-
ritório Vulnerável (Protejo),
do Ministério da Justiça,
também fornece bolsas de
R$ 100,00 e envolve os jo-
vens em atividades de espor-
tes e lazer e oferece cursos
profissionalizantes. No mês
passado, iniciamos a imple-
mentação dos Centros Regi-
onais de Referência (CRR)
em Crack e Outras Drogas.
No total, serão 49 centros
para a qualificação de 14 mil
profissionais, como psicólo-
gos, médicos, enfermeiros e
assistentes sociais. Estamos
investindo também em um
novo modelo de unidades de
internação, que atendem no
máximo 90 adolescentes

cada uma, com espaços para
escola, unidades de saúde,
quadras esportivas e oficinas
culturais e de profissionaliza-
ção. O problema é muito
complexo, desafia a socie-
dade e o poder público, e exi-
ge múltiplas iniciativas para
o seu enfrentamento.

SALÁRIO MÍNIMO
Existem possibilidades

para o salário mínimo au-
mentar para 600 reais ainda
em 2011? - Wellington Ribei-
ro da Silva, 34 anos, agente
comercial de Recife (PE).

Presidenta Dilma – We-
llington, como nós estamos
respeitando a fórmula usada
desde 2007, no início de 2012
o salário mínimo poderá che-
gar a R$ 616,00. Isto porque o
reajuste deverá ser de cerca de
13%. Este ano, de acordo
com a mesma fórmula, o rea-
juste elevou o salário mínimo
para R$ 545,00. E o que diz a
fórmula, que é resultado de
acordo firmado com as cen-
trais sindicais? Que o reajuste
será feito pelo índice da infla-
ção do ano anterior mais o ín-
dice de variação do PIB de
dois anos anteriores. Com a
aprovação de lei pelo Con-
gresso, nós garantimos tam-
bém que os reajustes até 2015
respeitarão essa fórmula con-

sagrada. Foi graças a ela que
no governo passado o salário
mínimo teve aumentos reais,
ou seja, acima da inflação, de
cerca de 55%. Esta regra as-
segura que o aumento real
seja efetivo, pois não pressi-
ona a inflação, que poderia
anular os ganhos. Este ano o
reajuste foi menor – ainda
que acima da inflação – por-
que o índice do PIB de 2009
foi negativo em função da
crise. Se nós ignorássemos a
fórmula este ano, aumentan-
do acima do previsto, nos
anos seguintes, poderia sur-
gir a proposta de tornar a ig-
norar, mas para reduzir os
reajustes. E eu asseguro que
isso não vai acontecer.

RECURSOS FEDERAIS
O que fazer com as obras

que contam com recursos do
governo federal e que, no
entanto, estão paradas por-
que a prefeitura não cumpriu
com a sua contrapartida?
Há risco de as verbas retor-
narem aos cofres públicos da
União? - Douglas Nery
Neto, 27 anos, professor de
Palmas (TO).

Presidenta Dilma –
Douglas, o risco que existe é
de os recursos disponibiliza-
dos pelo governo federal se-
rem remanejados para outras

das pelo PT no discurso coe-
so por “Pão, Terra, Trabalho
e Liberdade”. Visto de fora, o
PT era quase uma religião,
que celebrava a igualdade a
partir da própria linguagem:
os membros do partido eram
“companheiros” — uma fra-
ternidade abençoada não pelo
sangue, mas pela classe.

Como a “planície de zin-
co e magnésio” de Carl An-
dre, o PT parecia modelar
em si mesmo um ideal de
igualdade, em que já não ha-
veria comandantes nem co-
mandados, e ninguém se
destacaria do outro vertical-
mente, permanecendo lado a
lado, numa horizontalidade
ética. Para consolidar como
sistema esse ideal vivido na
luta era necessário superar o
sistema e implantar um novo
modelo econômico - superi-
or a todos os outros anterior-
mente tentados. E, em seus
virulentos discursos de en-
tão, o PT nada prometia de
imediato, senão o chama-
mento para a luta.

Mas isso tudo mudou!
Pelo menos por aqui na Vila
Jales. Bastou que o partido
assumisse o poder, para que
tudo isso mudasse.

Hoje às escâncaras o
mandatário mor do executi-
vo esmerando-se em fazer
exatamente o avesso de tudo
àquilo que o PT pregou ao
longo de sua existência.

O partido aqui na Vila Ja-
les, hoje, está vivendo um
drama — o separatismo dos
mandatários! Militantes his-
tóricos do partido estão
numa batalha que desonra o
nome do partido, deixando a
impressão que a “coisa” está
generalizada, o que é ruim
para a instituição PT. Alguns
analistas políticos que sem-
pre estou em contato, por
exemplo, sabe quem é quem
neste emaranhado todo, mas,
e o povo? Como o PT de Ja-
les sob a batuta intempestiva
do mandatário mor espera
sobreviver politicamente,
principalmente quando rasga
a cartilha dos seus princípi-
os?  É uma vergonha essa ad-
ministração desastrosa...  Tal-
vez a escultura de Carl Andre
continue sendo uma boa me-
táfora para explicar essa
transformação visceral do
partido aqui em Jales.

www.mpoletto.zip.net
 PS.” A cultura e o patri-

mônio histórico devem ser
considerados de valor inco-
mensurável pela sociedade
para preservação de sua iden-
tidade. Precisamos preservar
o passado dessa cidade”.

res (nesse caso o eleitor so-
mente poderá votar no can-
didato a Vereador do seu
Bairro ou região).

2ª – VOTO DISTRITAL
MISTO: é aquele que permite
a combinação de dois mode-
los: o voto aberto em nomes
(igual ao distrital puro) e um
outro voto dado para os no-
mes de uma lista previamente
elaborada por cada Partido
Político (o voto não é dado ao
candidato, mas ao Partido).
Haveria, assim, dois, votos,
um para o nome ou nomes de
preferência do eleitor e outro
para a lista de candidatos se-
lecionados pelos Partidos,
cabendo metade das cadeiras
para cada forma de voto.

Estão aí algumas das su-
gestões para a reforma elei-
toral. Cada um de nós tem de
se informar corretamente. Ao
votarmos para o Legislativo,
estamos concedendo poderes
para que os eleitos alterem a
Constituição Federal, Consti-
tuição Estadual ou Lei Orgâ-
nica do Município. Não po-
demos nos omitir. Participar é
um exercício de cidadania.

* É professor de Direito
Civil da Unicastelo –

Fernandópolis, e da Pós-
Graduação da Unitoledo –

Araçatuba.

Marco A.
POLETTOPOLETTOPOLETTOPOLETTOPOLETTO OPINIÃO

obras do PAC. No entanto, o
governo tem se empenhado
em tomar medidas para evi-
tar que se chegue a esse pon-
to e que a população seja pre-
judicada. Uma delas foi au-
mentar os recursos federais
para empreendimentos de
Habitação e Saneamento e
com isso possibilitar a redu-
ção de 40% das contraparti-
das das prefeituras. Tivemos
que tomar essa medida por-
que boa parte dos municípi-
os – que são os executores
das obras – teve uma redu-
ção grande de receitas devido
à crise financeira internacio-
nal. Decidimos também eli-
minar as contrapartidas para
os empreendimentos de Ha-
bitação e Saneamento seleci-
onados pelo PAC 2. O objeti-
vo é evitar que o problema
continue e se agrave em rela-
ção à execução das novas
obras. Reconhecemos que
mesmo com essas providên-
cias, o problema persiste em
algumas obras. Para a supe-
ração, o Ministério das Cida-
des e a Caixa Econômica es-
tão atuando diretamente junto
às prefeituras executoras.
Quando há a necessidade, os
prazos e compromissos para
a execução dos projetos são
refeitos, levando-se em conta
a realidade dos municípios.
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O débito de repasses atrasa-
dos e de empréstimos da Prefei-
tura de Jales com o Instituto
Municipal de Previdência Social
(IMPS – antigo Ipasm) é de R$
15,4 milhões. O valor foi revela-
do pelo superintendente do ór-
gão responsável pela previdên-
cia dos servidores públicos mu-
nicipais, professor Francisco
Valdo de Albuquerque, e confir-
ma um acréscimo de 37%,  mais
de R$ 4 milhões, desde outubro
de 2009, quando a reportagem
exclusiva “Maior dívida de Jales
é com IMPS: R$ 11 milhões”, aler-
tava para o problema – um débi-
to maior que os precatórios de-
vidos à família Jalles.

A atualização consta de res-
posta de Valdo, por meio do
ofício 037/2011, a um pedido de
informações do vereador José
Roberto Fávaro, o JR (PSDB).

De acordo com o professor,
que é servidor municipal de
carreira, atualmente a Prefeitu-
ra está repassando em dia as
contribuições previdenciárias,
tanto da parte funcional, como
da parte patronal. Segundo ele,
o valor repassado pela munici-
palidade em dezembro de 2010
foi de R$ 391 mil, enquanto no
mês de janeiro deste ano foram
repassados cerca de R$ 400 mil
para o Instituto.

CRESCENDO
O alto valor, apesar dos re-

centes repasses citados por

NA ESTRATOSFERA!

Prefeitura deve R$ 15,4 milhões à Previdência
Paulo Reis Aruca

Especial para A TRIBUNA

O governador Geraldo Alck-
min assinou nesta quinta-feira,
10, decreto de desapropriação
de áreas nas margens da Rodo-
via Euclides da Cunha (SP-320),
necessárias para a duplicação
da via.

As propriedades que serão
desapropriadas ficam entre os
km 453, nos municípios de Mi-
rassol e Bálsamo, e 639, em Ru-
binéia, que compreende uma
área total de 3.382.389,53 m². O
valor previsto das desapropri-
ações é R$ 26 milhões. A íntegra
do Decreto deve ser publicada
na edição de sábado no Diário
Oficial.

A duplicação da Rodovia
Euclides da Cunha receberá
investimento de R$ 774 mi-

Alckmin assina decreto que desapropria
áreas para duplicação da Euclides da Cunha

Alckmin assina o decreto de desapropriação de áreas
nas margens da Rodovia Euclides da Cunha

Ação é mais um passo
importante para a
duplicação da rodovia

lhões e terá prazo de 24 meses
de execução. Ao todo serão
184,7 km duplicados em oito
lotes. Em Mirassol e Bálsamo,
serão duplicados 24,1 km; em
Tanabi e Cosmorama, 23,3 km;
em Votuporanga, 23,3 km; em
Valentim Gentil e Meridiano,

22,9 km; em Fernandópolis,
21,4 km; em Estrela D'Oeste e
Jales, 25,4 km; em Urânia, San-
ta Salete e Aspásia, 16,6 km;
em Santana da Ponte Pensa,
Três Fronteiras, Santa Fé do
Sul e Santa Clara D'Oeste, se-
rão duplicados 29,5 km.

Valdo, confirma que o débito é
impagável, como já foi classifi-
cado por este jornal A TRIBUNA,
vez que os juros e correções em
caso de atraso acabam gerando
valores a maior de resquícios
que impedem a quitação.

No documento enviado à
Câmara, o superintendente
não explica as razões para o
crescimento do débito em pou-
co mais de 1 ano. Entretanto,
ponderações feitas em 2009
quando o assunto veio à tona,
mostram que os valores englo-
bam saldo atualizado de dívi-
da, e diferenças corrigidas de
parcelas pagas em desconfor-
midade com Lei Complementar
editada em 2001.

Esta lei prevê pesadas taxas
e juros, como forma de obrigar
o pagamento em dia dessas
obrigações previdenciárias.
Tanto, que o município devedor
à Previdência, fica impedido de
receber recursos da União, já
que não obtém a chamada CRP
– Certidão de Regularidade Pre-
videnciária.

A tendência é de que o
rombo continue crescendo, de-
vidos aos juros, multas e corre-
ções. São seis maneiras de cor-
reção para valores eventual-
mente pagos em atraso: atuali-
zação monetária pelo INPC –
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor;  juros de 1% ao
mês, com multa de 2%, do 30º ao
60º dia de atraso; de 3%, do 61º
ao 90º dia; e 5% acima de 90
dias de atraso.

Os cálculos seguem normas
do Ministério da Previdência
Social. Todo parcelamento en-
tre o município e sua Previdên-
cia são regidos por este instru-
mento. Isso torna o negócio
vantajoso para o ente previ-
denciário, onerando os municí-
pios. Justamente para não fo-
mentar a inadimplência.

PREOCUPANTE
O vereador JR classificou o

crescimento da dívida é preo-
cupante. “Acho que nós precisa-
mos ter muita atenção com
essa situação, pois o futuro dos
funcionários está diretamente
ligado à saúde financeira do
Instituto. No ritmo em que a dí-
vida está crescendo, em breve
ela se tornará impagável. Isso,
seguramente, vai comprometer
o pagamento dos aposentados
num futuro próximo”, afirmou.

ATRASOS É QUE FAZEM
A DÍVIDA CRESCER
A reportagem publicada em

2009 mostra evolução da dívida
que pode explicar este cresci-
mento de 37% confirmado
pelo superintendente Francis-
co Valdo de Albuquerque. De
agosto de 2001, quando a dívi-
da era de R$ 5,5 milhões, o Mu-
nicípio pagou R$ 2,1 milhões,
em 94 parcelas de médios R$ 23
mil mensais, quando o que de-
veria ter sido pago eram R$ 3,7
milhões. Só aí, gerou uma dife-
rença de R$ 1,7 milhão. Esse va-
lor, após os cálculos de atualiza-

ção, saltou para R$ 2,1 milhões.
Se a Prefeitura devia R$ 5,5

milhões e pagou R$ 2,1 mi-
lhões, a grosso modo o saldo
devedor deveria ter caído. Ao
contrário, saltou para 8,5 mi-
lhões. Os outros quase R$ 3 mi-
lhões que completam o rombo
de R$ 11 milhões, foram gera-
dos por novos atrasos e conse-

guintes acordos de reparcela-
mento, de 2005 a 2009.

Outro exemplo: em dezem-
bro de 2001, a parcela a ser
paga desse débito era de R$ 24
mil, mas foram pagos R$ 23 mil
– uma diferença de apenas R$ 1
mil, cujos cálculos elevaram
para R$ 2,2 mil.

Esse expediente vinha

acontecendo sistematicamente
mês a mês, como  foi em junho
de 2007. A prefeitura pagou, na-
quele mês, R$ 23 mil, de uma
parcela de R$ 47 mil. A diferença
gerada com as atualizações
chegaram a R$ 29 mil, R$ 6 mil
em juros e correções, se consi-
derados os R$ 24 mil deixados
para atrás. (P.R.A.)

Estradas são as mais afetadas pelas chuvas
Os incontáveis transtornos e

prejuízos causados ao asfalto
das ruas e avenidas urbanas pelo
grande volume de chuvas que
cai sobre a região noroeste qua-
se todos os dias há pelos menos
duas semanas, nem se compara
com o estrago feito nas estradas,
especialmente as rurais.

Muita lama, atoleiros e bar-
ranco transformaram em “via-
crúcis” o caminho de quem pre-
cisa escoar a produção ou per-
correr alguma estrada de terra
para chegar à cidade. É o caso
da Estrada Municipal - Jales/Pa-
ranapuã, no chamado “Córrego
do Ribeirão da Lagoa”, que leva
à fonte da Água Yanni.

Quase diariamente, a passa-
gem pelo local tem sido bloque-
ada por caminhões, carros e cami-
nhonetes que ficam atolados na
lama, sem tem como sair. Invaria-
velmente, os tratores da Prefeitu-
ra precisam se deslocar até lá
para socorrer os motoristas.
Quando não há máquinas da Pre-
feitura, os produtores precisam
se virar com o auxílio de vizinhos.

A chuva que tem caído nes-
tes últimos dias, tem castigado
toda a região. Na tarde de quin-
ta-feira, 10, a chuva torrencial
que caiu sobre Fernandópolis
alagou casas e interrompeu o
tráfego na principal rodovia da
região, a Euclides da Cunha (SP-
320). Segundo a imprensa da vi-
zinha cidade, a água chegou a
cerca de 2 metros e causou um
congestionamento de quatro
quilômetros, dos lados do ala-
gamento, no sentido Votupo-
ranga a Jales e vice-versa.

O trecho da rodovia Eleyser
Montenegro Magalhães (SP-
463), próximo a Pontalinda, que
interliga Jales a Araçatuba, per-
manece interditado pelo DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem). A incidência de chu-
vas na região, desde a semana
passada, fizeram com que o Rio
São José dos Dourados trans-
bordasse no quilômetro 122,8.

Até o fechamento desta edi-
ção não havia estimativa sobre a
liberação do trecho, o qual teve
o trânsito interrompido na tarde
do sábado passado, 5. Equipes
do DER estão trabalhando no
local para orientar os motoristas
que trafegam pela região.

VOLUME
Somente no dia 25 de feve-

reiro, a Estação Meteorológica
do Instituto Nacional de Meteo-
rologia, em Jales registrou uma
chuva de 49,2 mm em apenas
uma hora, entre 18h e 19 horas.
Pouco antes, entre 17h e 18 ho-
ras já havia chovido 6,4mm.

Mais recentemente, cho-

veu 45,6mm entre as 17h e 19
horas do último dia 5, sábado
de Carnaval. Para se ter idéia
do que a quantidade repre-
senta, vale ressaltar que entre
1º e 7 de janeiro (primeira se-
mana do ano) a mesma Esta-
ção Meteorológica registrou
51,8mm de chuva. Quase o
mesmo volume que caiu so-

bre a cidade de um vez, em
apenas três horas.

Os especialistas dizem que
o grande volume de chuva em
pouco espaço de tempo impe-
de o escoamento da água ou
sua absorção pela terra. A pas-
sagem constante de veículos
pesados piora ainda mais a si-
tuação.

Rodovia Eleyser Montenegro
Magalhães continua interditada

O rio São José dos Dourados transbordou e
invadiu a pista perto de Pontalinda

Para o motoristas que preci-
sam ir a Araçatuba, Auriflama,
General Salgado e demais cida-
des, há caminhos alternativos. O
primeiro é seguir para Palmeira
d´Oeste, com acesso para Dalas
e seguir até a Rodovia Feliciano
Sales Cunha. Outra opção seria
por Estrela d´Oeste, seguindo
por São João das Duas Pontes e
São João de Iracema, passando
por General Salgado e utilizan-
do por último a Feliciano Sales
Cunha.

SERVIÇO – As condições
das estradas e rotas alternati-
vas podem ser consultadas
pelo telefone do DER -
0800.055 55 10.

Caminhões precisaram ser arrastados para passar pela Estrada Municipal Jales-Paranapuã

Alexandre Ribeiro

Paulo Gonçalves/Folha da Região (Araçatuba)
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Baderneiros voltam a interromper carnaval popular
Alexandre Ribeiro

Novamente um grupo de
brigões e arruaceiros conse-
guiu levar o caos a um evento
popular em Jales, obrigando as
autoridades a interrompê-lo.
Dessa vez, o alvo foi o chamado
Carnaval Popular (Carnalegria)
promovido pela Prefeitura
através da Secretaria Municipal
de Esportes, Cultura e Turismo,
no Clube do Ipê.

A confusão começou pouco
antes das 2 horas da madruga-
da de segunda-feira, 7, quando
um grupo de menores de idade
desafiou a segurança contrata-
da pelo evento, exigindo entrar
no clube. Eles eram impedidos
porque uma exigência da Justi-
ça só permitia a entrada de me-
nores com autorização por es-
crito dos seus pais. Como fo-
ram impedidos, resolveram se
vingar, jogando pedras e tijolos
e chutando o portão da entra-
da lateral aberta especialmente
para o evento. O grupo se mul-
tiplicou e começou a ser apoia-
do por maiores de idade, supos-
tamente sob a influência de en-
torpecentes e álcool.

Como a equipe de segu-
rança, formada por cerca de 30
homens, não tinha permissão
para agir do lado de fora do
clube, a organização chamou a
Polícia Militar, que compare-
ceu com todo o contingente
disponível naquela noite: cin-
co viaturas e aproximadamen-
te uma dúzia de policiais, in-
clusive o comandante da
Companhia, capitão Luiz Car-
los Presutto.

Apesar de tê-los impedido
de entrar no clube pela entrada
lateral, aberta especialmente
para o carnaval, a PM e a segu-

A polícia investiga a possibi-
lidade de que a quadrilha que
invadiu a empresa Fuga Couros
no dia 19 de fevereiro tenha co-
metido outros crimes em Jales.
Um dos casos em que a quadri-
lha estaria envolvida é o assalto
ao Posto Petrobom, no sábado
de carnaval, 5 de março. As duas
empresas se localizam na mes-
ma região da cidade; o posto
fica na avenida Paulo Marcon-
des e a indústria fica na Estrada
Vicinal Vitório Prandi, exata-
mente no final da avenida.

As invest igações estão
apenas na fase preliminar,
mas algumas informações,
como a descrição dos assal-
tantes do posto são coinci-
dentes com as imagens colhi-
das pelo circuito interno de
câmeras da fábrica. Até as ar-
mas utilizadas são semelhan-
tes, uma pistola e um revólver

Ladrões da Fuga também podem ter roubado Posto
Alexandre Ribeiro preto. Também há a suspeita

de que os homens não sejam
da cidade, mas que estavam
apenas de passagem e pos-
sam terem sidos auxiliados
por algum morador.

HITÓRICO
A Fuga Couros, na rodovia

Vitório Prandi, foi assaltada
por três homens na noite de
sábado, 19 de fevereiro. Pouco
antes das 22 horas, três ho-
mens supostamente armados
e encapuzados renderam dois
guardas e invadiram o local.
Apenas dois deles estavam
com as armas visíveis e um
apenas ameaçava os reféns di-
zendo que portava a arma sob
a camisa. Em seguida domina-
ram cerca de 20 funcionários e
trancaram todos num banhei-
ro da indústria. Sempre agin-
do com violência, eles destruí-
ram à marretadas vários equi-

rança não conseguiram evitar
que os baderneiros dessem a
volta e entrassem pela portaria
principal do clube, na Rua Dez,
onde só havia dois funcionários
e o acesso foi bem mais fácil.

Armado com pedras e tijo-
los, o grupo destruiu as vidra-
ças da portaria, subiu até o sa-
lão e continuou jogando obje-
tos nas portas e janelas, que-
brando mais vidros e assus-
tando os foliões. O alambrado
que cercava o salão apenas
impediu que eles entrassem,
mas não bloqueou o ataque. O
terror foi tão grande, que os
músicos e bailarinos da Banda
Vip, que animavam o baile, tive-
ram que parar a apresentação
e se esconder no camarim. O
presidente do comitê organi-
zador da festa, Ademir Molina,
contou que foi atingido por
uma pedrada na cabeça, sem,
contudo, ter sofrido ferimen-
tos. O grupo de baderneiros só
foi contido depois que a segu-
rança mudou o foco da ação,
se voltando para o interior do
clube e o baile foi encerrado.

Logo depois que a confu-
são se encerrou, a comissão or-
ganizadora do evento se reu-
niu com o Conselho Tutelar e a
Polícia Militar para definir o que
fazer. Do capitão Presutto, ouvi-
ram a recomendação de cance-
lar a matinê que seria realizada
na tarde seguinte, já que as
mesmas pessoas que tinham
acabado com o baile noturno,
ameaçavam retornar para criar
nova confusão. “Como tinha
várias vidraças quebradas e
eles estavam ameaçando voltar
novamente, o capitão Presutto
nos aconselhou a suspender a
matinê. Nós concordamos, por-

que quando a coisa envolve
crianças, não tem como correr
riscos”, explicou Ademir. Para sair
do clube, a comissão teve que
ser escoltada pela PM.

Segundo ele, ninguém se fe-
riu, mas a Prefeitura terá que ar-
car com os prejuízos do clube,
aproximadamente R$ 1,5 mil. Os
vidros da portaria foram troca-
dos ainda na tarde de terça-fei-
ra, mas as vidraças do salão per-
maneciam no estado em que fi-
caram depois da confusão.

Ele disse que todos os ba-
derneiros são bastante conhe-
cidos tanto da equipe de segu-
rança quanto da PM, exatamen-
te por já terem se envolvido em
outras confusões. Apesar disso,

Um dos alvos dos arruaceiros foram as vidraças da secretaria do Clube do Ipê

Quatro pessoas foram víti-
mas de assaltantes armados
no último final de semana, du-
rante o carnaval. Os casos acon-
teceram principalmente entre
as noites de sexta-feira e sába-
do. Até um posto de combustí-
veis foi alvo dos assaltantes (ler
matéria nesta página).

Há a suspeita de que em
pelo menos dois roubos, os
autores podem ser os mes-
mos, já que a descrição forne-

Jales tem quatro assaltos em dois dias
um rapaz armado que anun-
ciou o assalto.  Segundo ela, o
ladrão era magro e baixo, usa-
va calça jeans e camiseta ver-
de-água e portava um revól-
ver preto. Ele levou a bolsa e o
telefone celular da vítima, fu-
gindo numa moto conduzida
por outro homem que o
aguardava nas proximidades.

Márcia da Silva Carvalho
relatou caso semelhante. Ela
teria sido abordada na Rua

Dezesseis por um rapaz com
características semelhantes
ao primeiro caso. Ele levou
sua bolsa ,  contendo R$
430,00 e seus documentos
pessoais.

Na tarde de sábado, na
Avenida Nações Unidas, um
rapaz usou uma faca para
roubar uma bateria de cami-
nhão de uma empresa. Mo-
mentos depois, ele foi captu-
rado pela Polícia Militar.

cida pelas vítimas é semelhante:
um rapaz moreno, magro, baixo
e que era conduzido por um
comparsa que o aguardava
numa motocicleta.

O primeiro caso foi relata-
do no Plantão Policial por Inês
dos Santos de Freitas. Ela in-
formou que conduzia o seu
Fiat Uno pela Rua Santa Rosa,
por volta de 21h10, quando
parou para atender ao telefo-
ne celular e foi abordada por

pamentos de escritório, inclu-
sive um computador, onde
eram gravadas as imagens do
circuito interno de câmeras.

A mesma ferramenta foi
usada para arrombar um cofre,

de onde os bandidos levaram
entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. Ape-
sar da tentativa de destruir o
computador, as imagens do cir-
cuito de câmeras permanece-
ram intactas e estão sendo usa-

das na investigação. Elas mos-
tram a movimentação do trio
dentro da fábrica.  O Posto foi
assaltado por volta de 20h20 de
sábado, dia 5, por dois homens
armados, possivelmente com

um revólver e um pistola. Eles
renderam funcionários e clien-
tes e levaram cerca de R$ 1,5 em
dinheiro, cartões telefônicos e
outros objetos. A dupla escapou
numa motocicleta preta.

ninguém foi preso.
As informações foram con-

firmadas pelo capitão Presut-
to, que lamentou o fato de
uma minoria ter acabado com
uma festa frequentada por
gente de bem. As equipes poli-
ciais conseguiram dispersar os
arruaceiros que estavam con-
centrados na porta de entra-
da, onde não houve confronto,
mas enquanto as viaturas pre-
servavam um local, aconteceu
a invasão pela outra entrada.
“Eles disseram que eram me-
nores de idade e que poderi-
am entrar na matinê, quando
pretendiam arranjar nova con-
fusão, então eu aconselhei e
eles acataram”.

ANTECEDENTES
Não é a primeira vez que um

grupo de baderneiros, suposta-
mente drogadas ou embriagados
leva transtorno para um evento
popular e obrigam as autorida-
des a cancelá-lo. Em 2004, o carna-
val organizado pela mesma Se-
mct, na Praça Dr. Euphly Jalles foi
interrompido por volta de 2ho-
ras da madrugada de segunda-
feira. Na ocasião, um rapaz esfa-
queou sem gravidade dois segu-
ranças no meio da multidão, obri-
gando a organização a interrom-
per o baile da banda Jafferson e
cancelar o baile de terça-feira.

O local também foi palco de
uma briga generalizada que se
iniciou no meio da multidão, se

espalhou para os arredores e
chegou até o Posto Pupim, do
outro lado da avenida João Ama-
deu, onde também houve prejuí-
zos materiais. A Polícia Militar e a
equipe de segurança tiveram
muito trabalho para controlar a
situação e até as viaturas ficaram
encurraladas sob uma chuva de
garrafas.  Uma emissora de TV de
São José do Rio Preto chegou a
noticiar 14 esfaqueamentos e
mais de cem presos, mas a infor-
mação não era verdadeira. Ape-
nas o dano à imagem da cidade.

A transferência do então co-
mandante do 1º Pelotão da PM,
tenente Ivan César Belentani,
para Fernandópolis, é creditada
por muitos à essa confusão.
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Apesar de o vereador Luís
Especiato (PT), líder do governo
Parini na Câmara, ter garantido
em entrevista ao Antena Liga-
da, da rádio Antena 102 FM, que
o prefeito Humberto Parini ha-
via concedido um prazo de 60
dias para que a Escola Livre de
Teatro – Elite, regularizasse sua
situação como empresa ou
como associação, os dirigentes
da Escola não receberam ne-
nhum documento oficializando
a concessão do novo prazo di-
vulgado pelo vereador. Segun-
do Clayton Campos, não houve
nenhuma manifestação oficial
da Prefeitura e, para todos os
efeitos, o prazo estipulado pelo
prefeito para que a ELITE deixe a
sala que ocupa nos fundos do
Teatro Municipal, venceu na
quarta-feira, dia 09.

Na mesma entrevista, Especi-
ato alegou que a Escola poderá
continuar utilizando o Centro
Cultural “Dr. Edílio Ridolfo” para
suas aulas de teatro. “O que o
prefeito está pedindo é que eles
desocupem a sala onde funcio-
na a parte administrativa da Es-
cola”, garantiu Especiato.

No entanto, segundo
Clayton, a sala não é utilizada
apenas como escritório pela Es-
cola. “Na verdade, nós temos vá-

Parini insiste em despejar Escola de Teatro
rios núcleos que desenvolvem
uma série de atividades naque-
la sala. As atividades da Elite não
se resumem apenas a aulas de
palco”, disse o diretor da Escola.

PARINI DIZ QUE ESCOLA
USA ESPAÇO SEM

AUTORIZAÇÃO LEGAL
Em documento enviado à

Câmara, o prefeito Humberto
Parini confirmou a intenção de
tirar a ELITE da sala ocupada
pela Escola, nos fundos do Tea-
tro Municipal. “A referida em-
presa explora o espaço público
há mais de 20 anos sem autori-
zação legal, inclusive com escri-
tório dentro do Centro Cultu-
ral”, anotou o prefeito. Apesar de
o vereador Especiato ter dito
que a Escola precisa se regula-
rizar como empresa, o docu-
mento assinado pelo prefeito
afirma que “a irregularidade
está no fato de ser uma empre-
sa privada que explora espaço
público. A melhor maneira de
sanar a ilegalidade é desocu-
pando o espaço, ou seja, a sala
onde se encontra o escritório”.
“Ainda que a medida contrarie
diretriz de conferência (de cul-
tura), uma diretriz jamais pode
se contrapor à lei”, sentenciou o
prefeito. Questionado sobre
como pretende utilizar a sala

Porta da sala onde a Elite vem utilizando no Centro Cultural Edílio Ridolfo

ocupada atualmente pela Elite,
Parini limitou-se a dizer que “es-
tamos precisando de salas do
próprio público para ações de
interesse público”. O prefeito

confirmou ainda que “o espaço
para as aulas continua no mes-
mo lugar de sempre, ou seja, (a
Elite) poderá continuar usando
o Centro Cultural”.

MPF denuncia Itamar por descumprimento de ordem judicial

O Ministério Público Fede-
ral em Jales denunciou o ex-
prefeito de Santa Fé do Sul, Ita-
mar Francisco Machado Borges,
e o ex-secretário de Finanças
do município, Luis Antônio Pi-
res, por crime de responsabili-
dade, por terem descumprido
ordem judicial.

Em 2008, quando ainda
ocupavam seus cargos, os dois
denunciados, em conjunto, dei-
xaram de atender pedidos da

Em conjunto com ex-
secretário de Finanças, ele
deixou de bloquear
valores a pedido da Vara
do Trabalho de Franca

Vara do Trabalho de Franca,
para bloqueio de R$ 22.500,00
que corresponde a parte do va-
lor que seria repassado para
uma empresa que prestava ser-
viços para a Prefeitura de Santa
Fé do Sul.

Borges e Pires receberam, em
maio de 2008, a primeira ordem
judicial, da 2ª Vara do Trabalho
de Franca, para bloqueio de R$
15.000,00 do valor que deveria
ser repassado a uma empresa
prestadora de serviços. Em agos-
to, uma nova ordem judicial, da
1ª Vara do Trabalho, determinava
um novo bloqueio, no valor de
R$ 7.500,00.

O descumprimento das or-
dens judiciais aconteceu no dia
19 de dezembro de 2008, quando
foi autorizado o pagamento de
R$ 61.537,00 à empresa, como de-
volução da caução ofertada du-
rante uma concorrência pública.

“Os denunciados foram no-
tificados e tomaram conheci-
mento das duas ordens judici-
ais”, informou o procurador da
República Thiago Lacerda No-
bre, autor da denúncia. Mesmo
assim, autorizaram a devolução
da caução ofertada pela em-
presa. Para o procurador, os
acusados “livre, voluntária e
conscientemente, previamente

ajustados e com unidade de
desígnios, deixaram de cumprir
duas ordens judiciais, sem dar o
motivo da recusa ou da impos-
sibilidade, por escrito, à autori-
dade competente”.

O ex-prefeito e o ex-secre-
tário de Finanças foram denun-
ciados por crime de responsa-
bilidade, com base no Decreto
201/67 que trata da Responsa-
bilidade de Prefeitos e Verea-
dores. Também foram denunci-
ados com base nos artigos 29 e
70 do Código Penal, que trata
do concurso formal. Caso sejam
condenados, poderão cumprir
pena de três meses a três anos
de detenção.

Se o ex-prefeito, vier a assu-
mir a vaga de deputado esta-
dual, seu processo subirá para
o Tribunal Regional Federal da
3ª Região.

(Comunicação / PRESP)

O instituto que premiou a
administração municipal de
Jales como uma das melhores
do Brasil, deveria conhecer o
cruzamento da Rua Vinte e
Quatro com a Avenida Alfon-
so Rossafa Molina. Deveria

tentar cruzar o local especial-
mente durante o carnaval.
Além de ter que enfrentar
uma enorme quantidade de
buracos nas duas vias, ainda
teria que se arriscar a passar
sob um semáforo quebrado

durante seis dias. A única me-
dida que a Prefeitura conse-
guiu tomar na semana entre a
sexta-feira, dia 4, e a sexta-
feira , dia 11, foi pendurar pla-
cas avisando que o equipa-
mento estava quebrado.

Da Redação



IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

Jales | 13 DE MARÇO DE 2011 |A8 | GERAL  | A TRIBUNA

Estrada municipal vira depósito de lixo

Na tarde da última quarta-
feira, dia 09 de março, a Prefei-
tura do Município de Jales, atra-
vés da Secretaria Municipal de
Obras, deu início à operação
tapa-buracos em diversos pon-
tos da cidade.

As Avenidas João Amadeu,
Francisco Jalles e Paulo Marcon-
des, foram as primeiras a ser aten-
didas, as Ruas Minas Gerais, Mara-
nhão e São Bernardo e o bairro
São Gabriel receberam reparos
nos pontos mais danificados.

A operação está sendo reali-
zada com recursos próprios do
município e conta com três
equipes de trabalho.

Devido a grande incidência
de chuvas, o serviço foi paralisa-

Carnaval “Só para mulheres” na ESF Leonisio Gambero
Na última quinta-feira, 3, a

equipe da ESF Leonisio Gam-
bero, juntamente com a popu-
lação da área de abrangência
da unidade realizaram um even-
to onde foi festejado o carna-
val e comemorado o Dia Inter-
nacional da Mulher.

Pela manhã foi servido um
café da manhã saudável às parti-
cipantes do grupo de atividades
físicas e em seguida houve uma
palestra com orientações sobre
leishmaniose pelos alunos esta-
giários do 4° ano de enfermagem
da Unijales sob orientação da en-
fermeira Gisele Lauer Murta

À tarde, além da palestra
houve o tradicional bingo só
para mulheres, onde funcioná-
rias e usuárias da unidade se
divertiram com as marchinhas

Prefeitura de Jales inicia
operação tapa-buracos

do na manhã de sexta-feira, 11,
com a previsão de retomada
marcada para a próxima segun-
da, dia 14 de março, caso as con-
dições climáticas permitirem.

A Prefeitura do Município
reconhece a necessidade da re-
alização da operação tapa-bu-
racos solicitada pela popula-
ção e imprensa, mas todos pre-
cisam ter a ciência de que o ser-
viço pode ser perdido devido à
grande incidência de chuvas.

Mesmo correndo esse risco,
a Prefeitura não está medindo
esforços para atender os muníci-
pes e solucionar, ao menos pali-
ativamente, os problemas en-
quanto as chuvas persistirem.

(AIPMJ)

carnavalescas e os brindes que
foram oferecidos por funcio-
nários, participantes do evento
e comerciantes do município.

A equipe da unidade é ani-

mada e se empenhou muito
para realização do evento, as-
sim como a população e de-
mais participantes.

Em nome da equipe, a en-

fermeira da unidade, Dalva de
Alencar, agradeceu a todos que
colaboraram com a organiza-
ção do evento.

(Imprensa/ ADERJ.)

Um café da manhã foi servido para todos os participantes

A estrada municipal que
leva ao antigo Lixão está se
transformando em um depósi-
to de lixo a céu aberto, sem que
as autoridades tomem qual-
quer providência para evitar o
problema. A reportagem de A
Tribuna esteve no local, após
receber denúncias de morado-
res inconformados com a situa-
ção em que se encontra a estra-
da. No local, pode ser encontra-
do todo tipo de lixo, desde so-
fás velhos, restos de constru-
ção, galhos de árvores, animais
mortos e até lixo doméstico
que deveria estar sendo enca-
minhado para o novo aterro
sanitário. A estrada corta uma
propriedade da viúva do fun-
dador, Minerva Izar Jalles, de 16
alqueires. Para o administrador
da propriedade, o problema é
de falta de fiscalização. “Todos
os dias tem gente jogando lixo
aí e, infelizmente, nós não po-
demos fazer nada. Agora mes-
mo tinha um caminhão de uma
empresa despejando lixo na

estrada. Acho que a Prefeitura
deveria tomar uma atitude mais
enérgica, colocar fiscais prá im-
pedir isso, aplicar multas, sei
lá...”, disse ele. “Já reclamamos na
Prefeitura, mas ninguém to-
mou providências. Nós estamos
pensando em chamar a TV prá
ver se alguém faz alguma coisa”,
finalizou o administrador.

PREFEITURA DIZ QUE
PROBLEMA É DE FALTA
DE EDUCAÇÃO
Para o servidor municipal

Francisco Teodoro da Silva, o
França, responsável pela fiscali-
zação do recolhimento do lixo
urbano, o problema é basica-
mente de falta de educação. “In-
felizmente, algumas pessoas
não tem consciência e acabam
gerando esse tipo de situação.
Isso é uma questão de falta de
educação”, garante França. O
servidor argumenta que, na
maioria dos casos, o lixo é joga-
do na estrada nos finais de se-
mana. “Nós temos um funcio-
nário tomando conta do Lixão

durante a semana e ele, na me-
dida do possível, tenta fiscalizar
e impedir que as pessoas jo-
guem o lixo na estrada. Mas é
apenas um funcionário e nos
finais de semana ele está de
folga”, afirma França. Segundo
ele, o antigo Lixão deverá ser
totalmente desativado nos
próximos dias, o que poderá
amenizar um pouco o proble-
ma. “Nós estamos esperando
um pessoal de Birigui vir até
aqui para fechar o Lixão defini-
tivamente. Eles são especialis-
tas e vão tomar algumas medi-
das que são necessárias para o
fechamento”, finalizou França.

CETESB DIZ QUE PROBLEMA
É DE FISCALIZAÇÃO
O gerente da Companhia de

Tecnologia de Saneamento Am-
biental - Cetesb, em Jales, Sílvio
Beraldi, afirmou que não tinha
conhecimento sobre o que esta-
ria acontecendo na estrada mu-
nicipal.  Ele confirmou, no entan-
to, que a fiscalização compete à
Prefeitura. “Nós sabemos que o

município dispõe de pessoal
para isso; então esse trabalho de
campo tem que ser feito pela
Prefeitura”. Sílvio confirmou, no
entanto, que, se a Prefeitura não
tomar providências, caberá à Ce-
tesb acionar o município para
adotar as medidas visando a
preservação do Meio Ambiente.
“Nós temos o compromisso de
promover a melhoria e garantir a
qualidade ambiental, e, como
tal, caso o Município não consi-
ga solucionar o problema, nós
vamos acionar os mecanismos
ao nosso alcance, a fim de impe-
dir que o Meio Ambiente seja
prejudicado por esse tipo de si-
tuação”, disse o gerente local da
Cetesb. Sílvio Beraldi confirmou
também que a Prefeitura neces-
sita providenciar um “projeto de
remediação” visando o fecha-
mento do antigo Lixão. “No en-
tanto, é importante que o muni-
cípio disponibilize uma nova
área de disposição de resíduos,
onde possa ser despejado o lixo
oriundo de restos de construção
e outros”, finalizou Sílvio. Até lixo doméstico está sendo despejado no local

Da Redação
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Cúpula da OAB-SP apoia desagravo contra procurador
Representantes de quase

20 subsecções da Ordem dos
Advogados do Brasil, presi-
dente e toda a diretoria esta-
dual da entidade, promotores e
juízes compareceram à sessão
de desagravo público realiza-
da pela 63ª Subsecção em Jales,
na última quinta-feira, 10. O
evento aconteceu na Câmara
Municipal e teve como objeti-
vo repudiar algumas medidas
tomadas pelo procurador da
república na cidade, Thiago
Lacerda Nobre.

O presidente estadual da
Ordem, Luiz Flávio Borges
d’Urso, explicou que o desa-
gravo público é um ato de soli-
dariedade em favor de colegas
que tenham suas prerrogativas
profissionais violadas ou que
seja ofendido por alguma auto-
ridade.

Uma das principais conse-
quências do desagravo é que
a autoridade alvo da manifes-
tação perde o direito de exer-
cer a advocacia,  depois de
deixar o cargo que ocupa.
Mas o manifesto não é auto-
mático e passa por um pro-
cesso disciplinar que inclui
audiências, depoimentos dos
envolvidos e direito de defesa
da autoridade acusada pela
violação. “Ao final, um conse-
lho de prerrogativas julga
aquele processo e se enten-
der que o colega foi violado
na sua condição profissional,

Alexandre Ribeiro

Segundo o presidente da
63ª subsecção, Aislan de Quei-
roga Trigo, o procurador gene-
ralizou acusações contra os ad-
vogados de Jales e exigiu que a
ordem fornecesse informações
sigilosas de processos éticos
da entidade, inclusive sob ame-
aça de ações civis e criminais
contra toda a diretoria. “O pro-
curador divulgou através da
assessoria de imprensa do
MPF que os advogados esta-
vam praticando a cobrança
abusiva dos honorários na es-
fera previdenciária, acima do
limite máximo que seria de
10% a 20%, e isso gerou um
enorme transtorno para todos
os advogados que cobram
acima desse percentual, que
normalmente é de 30%”.

Além disso, o procurador te-
ria determinado a abertura de

Alvo do desagravo públi-
co feita pela OAB, o procura-
dor da República no Municí-
pio, Thiago Lacerda Nobre,
disse, por e-mail, que as reco-
mendações feitas à Diretoria
da entidade em Jales foram
motivadas por mais de 50
queixas de cobranças abusi-
vas e não apenas uma, como
informou o presidente da
Subsecção, Aislan de Queiro-
ga Trigo. “Tais pessoas, com
pouco estudo e muito sim-
ples (boias-frias, trabalhado-
res rurais, etc) ficavam sem
ter a quem recorrer e assim,
procuraram o MPF. Com o
grande volume de casos que
apareceram, em um total su-
perior a 50 casos, recomenda-
mos que a OAB de Jales fis-
calizasse todos aqueles pro-
fissionais que estivessem co-
brando honorários acima do
limite, além de buscarem ori-
entar (por meio de campanha,
por exemplo), como deveri-
am ser as cobranças”.

Segundo ele, as supostas
vítimas das cobranças abusi-
vas relataram que já tinham
procurado a OAB (como reco-
menda a diretoria), mas fo-

Procurador diz que recebeu mais de 50 queixas
ram ignorados pela entidade,
sob a alegação de que tratava-
se de caso privado da relação
entre cliente e advogado.

Com base nos indícios de
cobrança abusiva de honorári-
os, a Justiça Federal passou a
negar o pagamento direto de
honorários que estivessem aci-
ma do teto, estipulado pela
própria OAB (entre 20% e 30%
da causa).

Os casos, segundo ele, estão
sendo apurados em inquérito
civil em tramitação no Ministé-
rio Público Federal e na Polícia
Federal. “Já são mais de 50 ca-
sos, documentados, de abusos
na cobrança de honorários. E a
Polícia Federal apura a conduta
de algumas pessoas com rela-
ção à forma e à quantidade na
cobrança de honorários. Este
inquérito está em fase adianta-
da de instrução e, muito em
breve, teremos resultados prá-
ticos”.

SEM DEFESA
Lacerda Nobre classificou

o desagravo como ato unila-
teral sem defesa do acusado.
Ele negou que tenha sido ou-
vido durante o processo. “Tra-

ta-se de ato unilateral da
própria OAB, tomado sem
qualquer oitiva da parte que
dizem tê-los ofendido. Em-
bora previsto em normativo
específico da própria OAB,
por ser administrativo e in-
terno, deve ser interpretado
como tal: um ato unilateral
da própria OAB”.

Por outro lado, o caso foi
analisado pela Corregedoria
do Ministério Público Fede-
ral e pelo Conselho Nacional
do Ministério Público, a pedi-
do da própria OAB, mas os
dois órgãos arquivaram as
queixas. “Após investigação
daqueles órgãos, foi conclu-
ído que minha atuação foi
correta”.

O procurador destacou
que não tinha intenção de
generalizar, mas apenas pre-
servar “as pessoas carentes e
humildes que são exploradas
por algumas pessoas e a
grande maioria de advoga-
dos de Jales que trabalha
honestamente e tem sua roti-
na atrapalhada por outros
profissionais que não obser-
vam os padrões éticos exigi-
dos da classe”. 

o desagravo é concedido.”
D’Urso frisou que a sessão

de desagravo não tem como
alvo somente a autoridade, mas,
sobretudo, o advogado que foi
ofendido, pois também se trata
de um ato de solidariedade
com o colega. “É pra dizer a ele
que todos nos estamos juntos,
defendendo as nossas prerro-
gativas profissionais”.

Odinei Bianchin, orador da
cerimônia e presidente da 11ª
turma do Tribunal de Ética da
Ordem, disse que a situação de
Jales “é típica de quem não
consegue compreender o pa-
pel social do advogado”. Ele ex-
plicou que a função das prer-
rogativas profissionais não
podem ser confundidas com
privilégios e possuem emba-
samento constitucional. “Prer-
rogativa profissional não é
privilégio profissional. Ela é
conferida a determinadas pro-
fissões, como quem tem minis-
tério religioso, imunidade par-
lamentar e até para a magis-
tratura, que necessitam de de-
terminados instrumentos para
que os direitos e garantias
constitucionais sejam de fato
assegurados”.

Emocionado e contendo as
lágrimas, o conselheiro estadu-
al da Ordem e um dos ofendi-
dos, Carlos Alberto Expedito
Britto Neto, se disse orgulhoso
pela manifestação de solidarie-
dade e a grande presença de
advogados de mais de 20 cida-

O advogado Carlos Alberto fala aos presentes e à mesa diretora da sessão de desagravo público

Cobrança de honorários motivou processo

D´Urso: “A procuradoria não tem poderes para
intervir na relação entre advogado e cliente”

des, dando mostras que a classe
está unida em torno da manu-
tenção das prerrogativas profis-
sionais. “O evento é muito mais
importante pela presença de
amigos e diversos representan-
tes da sociedade Civil da cida-
de e região, e é isso que fortale-
ce e valoriza a nossa luta em
prol da classe”.

A presença de duas juízas,
Marina Gama de Almeida, da
Comarca de Urânia, e Maria

Paula Branquini Pini, de Pal-
meira d’Oeste, além do pro-
motor José Rafael Houssein,
de Fernandópolis ,  mostra
que as instituições se respei-
tam. “A OAB interage institu-
cionalmente com essas insti-

tuições, se respeitando mutu-
amente e fazendo ações para
levar a justiça à população. A
Ordem, a magistratura e o Mi-
nistério Público estão sempre
juntas e a demonstração dis-
so é a presença desses repre-

sentantes aqui, hoje”.
Ao final de seu discurso,

Carlos Alberto foi calorosamen-
te aplaudido pela platéia, abra-
çado pela juíza de Urânia e
cumprimentado pela diretoria
da Ordem.

processos éticos contra esses
advogados, mas a medida foi
ignorada pela diretoria da enti-
dade, alegando ingerência em
assuntos internos da classe.

O presidente estadual da
OAB, Luiz Flávio Borges d’Urso,
disse que a procuradoria não
tem poderes para intervir na
relação entre advogado e clien-
te. Apenas a Ordem dos Advo-
gados do Brasil tem autonomia
para tomar medidas contra
eventuais abusos na cobrança
de honorários. “Esta relação en-
tre advogado e cliente é pauta-
da pela confiança e ninguém
impõe este ou aquele advoga-
do a quem quer que seja. É o cli-
ente que escolhe e ao escolher,
ele elege o profissional diante
de um grau de confiança que
deve existir, inclusive quanto ao
percentual que o advogado re-

ceberá. Se o cliente entender
que houve abuso, ele tem a Or-
dem para recorrer, mas isso é
competência exclusiva do Tri-
bunal de Ética e Disciplina da
OAB e de nenhuma instituição
estranha à Ordem dos Advoga-
dos. Se qualquer instituição,
seja ela qual for, vier a intervir
nessa relação, estaremos diante
de uma ilegalidade”.

O presidente da Subsecção
Jales, Aislan de Queiroga Trigo,
confirmou que as denúncias
de cobrança abusiva feitas pelo
procurador federal motivaram
pelo menos um processo no
Conselho de Ética da Entidade.
“Toda essa denúncia partiu por
fatos que foram declarados
contra um advogado e se tor-
naram processo ético. Se o per-
centual dos honorários está
certo ou se está errado, o Tribu-
nal de Ética ainda não se mani-
festou. Se ele for condenado,
isso vai ser tornado público e
informado às autoridades”.

Ele ressaltou que, além de
recorrer à OAB, os clientes que
se sentirem lesados por co-
branças abusivas podem pro-
curar a justiça, mas as eventu-
ais ações devem partir dos cli-
entes e não das autoridades.

A diretoria da OAB – Jales
protocolou duas queixas con-
tra o procurador ao Conselho
do Ministério Público. Uma de-
las foi arquivada e a outra ain-
da está em andamento.   (A.R.)
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Quem trabalha na minha
área, tem que estar sempre
ligado e fazendo visita a em-
presas, nas suas mais diver-
sas áreas. Outro dia, numa
destas visitas o proprietário
de uma empresa de pequeno
porte, de nossa região me
perguntou: “Meu jovem,
porque é muito importante
esta história toda de marke-
ting e publicidade que você
trabalha”? Nesse momento,
parei alguns minutos para
refletir sobre a questão:-”
Muitos empresários, até
mesmo os de  empresas mai-
ores conhecem pouco sobre
o assunto; acham que esses
termos significam e tem a
mesma função”.

Numa linguagem sim-
ples, vamos entender a dife-
rença entre Publicidade e
Propaganda.- Quando uma
pessoa pede um minuto da
sua atenção para falar sobre a
vinda de Jesus, ela está fa-
zendo propaganda da sua re-
ligião, pois o único interesse
dela é te convencer a fazer
parte da Igreja da qual ela par-
ticipa. Mas se no meio desse
discurso aparecer à marca
de uma loja de artigos religi-
osos, transforma-se em pu-
blicidade. Outro bom exem-
plo é a campanha de comba-
te à dengue:- Quando uma
prefeitura aqui da região vei-
cula peças mostrando as for-
mas de prevenção ao mos-
quito, isso é propaganda. Se
uma empresa que produz o
produto para essa prevenção
faz o mesmo, é publicidade.
Ambas são formas de pro-

Publicidade, Propaganda e
Marketing. Qual a diferença?

moção, porém, Propaganda
é o ato de divulgar idéias,
conceitos e valores sem fins
lucrativos. Publicidade é fa-
zer isso com objetivo de lu-
cro por parte do anunciante.

Agora que já sabemos o
que significa publicidade,
vamos diferenciá-la do ma-
rketing:-  A principal dife-
rença entre Marketing e
Publicidade é que na Publici-
dade, basta ter dinheiro e um
produto para vender que
qualquer plataforma, empre-
sa ou site poderá fazer o que
deseja. Já no Marketing é di-
ferente, têm de ter cuidado,
pensar como cativar o clien-
te e, além de o manter satis-
feito, têm que manter tam-
bém um bom serviço, já que
cliente que compra uma vez
provavelmente comprará
outra se for bem tratado e a
venda bem conseguida.

Para nós que trabalha-
mos na área, a principal dife-
rença é o chamado ROI
(Return on Investiment) que
quer dizer o retorno de um
investimento. Qualquer pes-
soa pode fazer publicidade,
mas poucos conseguem fa-
zer Marketing com eficácia.

Agora que ficou claro
para você empresário que
ainda não sabia realmente a
diferença de ambos os ter-
mos, que tal começar a im-
plantar o marketing em sua
empresa, seja ela micro, pe-
quena ou média.  Pense bem,
pois é a melhor forma de ter
um retorno do investimento
de seus “gastos” em publici-
dade.
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A Santa Casa de Jales acaba
de abrir processo seletivo para
contratação de Auxiliar de Enfer-
magem. Os currículos podem ser
entregues no Setor de Recursos
Humanos do hospital aos cuida-
dos da psicóloga Jihan Said ou
Luiza Elizabeth. Os candidatos
também podem enviar currículos
via e-mail para o endereço:
rh@santacasajales. com.br.

Para concorrer a vaga os in-
teressados devem ter curso
completo de Auxiliar de Enfer-

Santa Casa de Jales contrata
Auxiliar de Enfermagem

magem e não podem ter paren-
tes de primeiro grau trabalhan-
do no hospital.

Quem for selecionado terá
benefícios como cesta básica,
descontos em cursos do IEP -
Instituto Educacional Profissio-
nalizante, Unijales, Anglo e con-
vênio médico cooperado. A car-
ga horária de trabalho é de 6
horas com revezamento e con-
tratação pela CLT. Mais infor-
mações pelo telefone: 17
36225000 - ramal 5088.

A Rua Celso Luiz Abra, uma
das principais vias de acessos à
Facip, está interditada há cerca
de um mês, no trecho entre o
Jardim Municipal e o Recinto de
Exposições Juvenal Giraldelli. A
interdição foi providenciada
pela Prefeitura, depois que as
fortes chuvas ocorridas em fe-
vereiro abriram uma cratera de
cerca de três metros de profun-
didade e três de largura no lei-
to carroçável daquela via. Na
semana passada, a Prefeitura
realizou algumas obras visan-
do a recuperação e a liberação
da rua ao tráfego, mas, depois
de quase tudo pronto, nova-
mente a força das águas des-
truiu todo o serviço.

Segundo o secretário muni-
cipal de Obras, Manoel de Aro,
foi providenciada a troca da tu-
bulação antiga, de metal, por
tubos de concreto em linha du-
pla, que permitiria maior vazão
da água. “Nós fizemos a troca,
reforçando a tubulação com
duas linhas e até aterramos o

Prefeitura tenta reparar rua que leva à Facip
local, mas, à noite veio uma
chuva pesada e levou tudo o
que tínhamos feito. Foi impres-
sionante!”, disse Manoel.

O secretário esclareceu que,
depois dessa primeira tentativa
frustrada de reparar a Rua Cel-
so Luiz Abra, ele considerou
mais prudente esperar que o
tempo melhore para tentar, no-
vamente, executar as obras de
colocação dos tubos e aterra-
mento do local. “Infelizmente, a
água destruiu o que havíamos
feito e levou embora o dinhei-
ro investido na recuperação da
rua. Agora nós não podemos
arriscar novamente a perder o
serviço, pois se trata de dinhei-
ro público, que precisa ser bem
aplicado”, afirmou Manoel. Ele
esclareceu também que o prazo
de execução das obras, depois
de iniciadas, seria de, no máxi-
mo três dias. “Com certeza, se o
tempo chuvoso der uma trégua,
em três dias nós iniciamos e
concluímos os serviços”, finali-
zou Manoel.

A rua foi cortada pela cratera que surgiu depois das chuvas

As condições para que Ja-
les sofra uma grande epide-
mia de dengue este ano são
grandes e os riscos aumentam
a cada dia. A chuva associada
ao calor, e principalmente, com
muitos criadouros do mosqui-
to transmissor por toda cida-
de, propiciam a proliferação
da doença na cidade. Além
disso, basta que um morador
de Jales viaje para uma dessas
cidades da região e contraia a
doença, para trazer o vírus e
detonar a epidemia.

O alerta foi feito pelo o
vice-prefeito e presidente do
Comitê de Combate à dengue,
Clóvis Viola. Ele afirma que é
preciso redobrar os cuidados e
a população precisa fazer a sua
parte, verificando se não há cri-
adouros em seus terrenos, te-
lhados e jardins.

De acordo com dados for-
necidos pela Prefeitura e refe-
rentes a janeiro deste ano, o
índice larvário na cidade está
em média em 5.3%, enquanto o
recomendado pelo Governo
Estadual é abaixo de 1%. Esse
valor é considerado crítico,
mas alguns bairros possuem
índices assustadores que che-
gam a 12%.

Jales pode ter epidemia de dengue
Alexandre Ribeiro O índice larvário representa

o percentual de recipientes em
que foram encontradas larvas
do mosquito transmissor por
local visitado pelas equipes de
controle de endemias.

A região da cidade onde há
mais criadouros é do Jardim São
Lucas, Oiti, Jardim Primavera,
Alto do Ipê, IV Centenário, Santa
Isabel, Jardim das Palmeiras,
Alto do Marimbondo, Vila Stafu-
zza, Pires de Andrade, Chácara
Bela Vista, Bandeirantes Pêgolo
II e Vila Pinheiro. Nestes bairros,
a situação é de urgência, uma
vez que o índice é doze vezes o
recomendado pela Organiza-
ção Mundial de Saúde.

Segundo Clóvis, o altíssimo
índice de larvas encontradas
por localidade vistoriada mos-
tra que Jales está sob risco imi-
nente de explosão dos casos de
dengue. “Com o índice de 12% é
muito mosquito que vai criar,
então a população tem que fi-
car atenta. De uma hora pra
outra pode haver uma explo-
são de casos autóctones”, afir-
ma o vice-prefeito.

De acordo com as autorida-
des sanitárias, quanto mais
mosquitos, maior é a possibili-
dade de contaminação. Basta
para isso, que ele pique uma

pessoa doente e passe o vírus
para uma pessoa sadia.

A única forma de reduzir as
chances de proliferação da
dengue é acabando com o
mosquito, ou seja, evitando o
acúmulo de água onde suas
larvas possam se desenvolver e
se tornar insetos adultos e
transmissores. Até agora, foram
confirmados apenas quatro ca-
sos de dengue em Jales. Todos
importados.

CIDADE LIMPA
Em maio deverá ser realiza-

da a campanha “Cidade Limpa”,
da TV TEM, retransmissora da
Rede Globo na região. Entre os
dias 16 e 21 de maio, as equipes
da Prefeitura e outros órgãos
estarão percorrendo bairros
para recolher lixo acumulado.
Segundo Clóvis Viola, a cidade
será dividida em cinco setores e
cada um será atacado num dia
de campanha.

O objetivo principal é com-
bater as larvas do Aedes Aegyp-
ti, mosquito transmissor da
dengue, mas pode ajudar a
combater o mosquito palha,
que é o transmissor da Leish-
maniose.

REGIÃO
De acordo com números do

dia 17 de fevereiro, a dengue
avança a passos largos na re-
gião. Em Santa Fé do Sul, um
dos pólos turísticos do carna-
val, tinham sido registrados 67
casos até aquela data. Em se-
gundo lugar aparece São Jose
do Rio Preto, com 28, em terceiro
Irapuã e Três Fronteiras, com 27,
seguidas por Santa Clara
d’Oeste, com 13, e Votuporanga
com 12. Floreal tinha 8, Apareci-
da d’Oeste tinha 7 e Fernandó-
polis, 5.

INFESTAÇÃO POR BAIR-
RO:  Abaixo você confere o ín-
dice de infestação do mosquito
por cada região da cidade.

OBS: Como um bairro pode
estar relacionado a mais de um
setor, dependendo da região
delineada, um mesmo bairro
pode apresentar índices dife-
rentes.

 12% - Jardim São Lucas,
Oiti, Jardim Primavera, Alto do
Ipê, IV Centenário, Santa Isabel,
Jardim das Palmeiras, Alto do
Marimbondo, Vila Stafuzza, Pi-
res de Andrade, Chácara Bela
Vista, Bandeirantes Pêgolo II e
Vila Pinheiro.

 8,5% - Jardim Paulista,
Vila Nossa Senhora Aparecida,
Jardim Paraíso, América, São Ju-
das Tadeu, Jardim América IV e
Vila União

 7,22% - Jardim Romero,
Vila União, Jardim do Bosque,
Jardim Monterrey, Vila Talma,
Vila União, Tangará, Aeroporto,
Jardim Municipal, Distrito In-
dustrial I e Parque das Flores

 6,45% - Jardim América,
Trianon, Europa, Loteamento
Avenida, Vila Rodrigues, Nova
Vida, Vila Santa Inês, São Jorge,
Jardim Brasil e Guarani

 5,3% - Jardim Estados
Unidos, São Gabriel, Roque Vio-
la, Dercílio Joaquim de Carva-
lho, Santo Hernandes Argentina,
Big Plaza e Distrito Industrial III

 4,39% - Arapuã, JACB I e
JACB II, Pedro Nogueira e Jar-
dim Alvorada

 3,37% - Santo Expedito,
Dr. Euphly Jalles, Distrito Indus-
trial II, Jardim Ana Cristina, Esta-
dos Unidos e Aclimação

 3,14% -  Vila Pinheiro,
Vila Norma, Maria Paula, Maria
Silveira, Bom Jesus, Morumbi,
Parque São Bernardo, São Fran-
cisco, Jardim Soraia, Eldorado,
Cohab Neuza Stelluti e Renas-
cer

 3,3% - Jardim Zafani, Ipi-
ranga, Paulo VI, Novo Mundo,
Centro, Vila Maria, Vila Nossa
Senhora Aparecida da Boa Vista,
Subida Preta, Jardim Pêgolo e
VI Centenário

 2,29% - Centro
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LUÍS ESPECIATO (PT)
O vereador petista apresentou duas in-

dicações ao Executivo, na sessão ordinária
do dia 28/02/11. Na primeira delas, Especia-
to solicita a realização de reparos no piso
asfáltico da Rua Dezoito, no centro da cida-
de. Na segunda, ele solicita que a Prefeitura
estabeleça uma parceira com o SESI/SENAI, visando a implanta-
ção de cursos técnicos no Município. E na próxima sessão, Espe-
ciato estará levando à discussão da Câmara o requerimento nº
20/2011, onde ele quer saber do prefeito Humberto Parini em
que situação se encontra o estudo para doação de um terreno
ao SESI, para implantação do projeto “Estação de Cultura SESI –
São Paulo”, em Jales.

ARACY CARDOSO – TATINHA (PT)
Repercutindo matéria publicada pela A

Tribuna, a respeito das filas para conseguir
guias de consultas nas unidades do progra-
ma Estratégia Saúde da Família, a vereadora
Tatinha está encaminhando pedido de in-
formações ao prefeito e ao secretário de
Saúde, Donizetti Santos Oliveira, onde ela pergunta se o municí-
pio tem conhecimento de que pessoas amanhecem em filas para
obter guias de consulta. Apesar de o presidente da Aderj, Anísio
Martins Ferreira Filho, responsável pela operacionalização dos
ESFs, alegar que não existem limites para emissão de guias, a ve-
readora, após visita às unidades, está questionando sobre quais
as providências que a Secretaria Municipal de Saúde estaria to-
mando para evitar a limitação de guias.

CLAUDIR ARANDA (PDT)
O presidente da Câmara, Claudir Aranda,

apresentou uma Moção de Aplausos ao de-
legado Charles Wiston de Oliveira, pela as-
sunção ao cargo de Delegado Seccional de
Polícia de Jales. Segundo Claudir, o novo res-
ponsável pela Seccional de Jales é um dos
melhores delegados de polícia do Estado. “O doutor Charles é
uma pessoa de caráter, que exerce seu dever colocando a morali-
dade acima de todos os interesses de quem quer que seja”, afir-
mou o vereador. “Esse exemplo, o doutor Charles consegue passar
para toda a sua equipe de trabalho e os resultados das ações po-
liciais civis no município são os mais eficazes possíveis”, arrema-
tou Claudir.

LUIZ HENRIQUE VIOTTO
“MACETÃO” (SEM PARTIDO)
Macetão apresentou duas indicações, am-

bas relacionadas ao asfalto de algumas ruas
que, segundo ele, encontram-se em péssimo
estado de conservação. Na indicação 044/
2011, Macetão pede que sejam feitos reparos
no piso asfáltico da Rua Aracaju, no JACB I. A outra indicação solicita
o recapeamento das ruas Minas Gerais, Goiás e Maranhão, nas pro-
ximidades do cruzamento com a via férrea, no Jardim Paulista. Para
a próxima sessão, o vereador apresentou um requerimento solici-
tando informações sobre a sinalização de trânsito. Macetão quer
saber por quais motivos a Prefeitura não está fazendo a sinaliza-
ção horizontal no perímetro urbano da cidade.

JOSÉ ROBERTO FÁVARO (PSDB)
O superintendente do Instituto Munici-

pal de Previdência Social de Jales, Francisco
Valdo de Albuquerque, em resposta ao re-
querimento 18/2011, do vereador José Ro-
berto Fávaro, informou que o valor atualiza-
do da dívida da Prefeitura para com aquele
Instituto é de R$ 15.411.158,18. Também em resposta aos questio-
namentos Valdo informou também que, atualmente, a municipa-
lidade está repassando em dia as contribuições previdenciárias,
tanto da parte funcional, como da parte patronal. No mesmo ofí-
cio, Valdo informou ainda que o valor do repasse referente ao
mês de dezembro/2010, foi de R$ 391.548,07, enquanto em janei-
ro/2011, o valor repassado foi de R$ 400.239,03.

NOTÍCIAS DA CÂMARA

JOGOS REGIONAIS

Câmara autoriza convênios com escolas particulares
Prefeitura deverá
investir cerca de
R$ 85 mil em reformas

A Câmara Municipal apro-
vou, na sessão do dia 28 de fe-
vereiro, o projeto de lei que au-
toriza a Prefeitura de Jales a fir-
mar convênio com a Associa-
ção Educacional de Jales para
cessão do Ginásio Poliesporti-
vo daquela escola para realiza-
ção dos Jogos Regionais de

2011, que serão sediados em
Jales no período de 05 a 16 de
julho. O mesmo projeto tam-
bém autoriza a Prefeitura a in-
vestir até R$ 35.548,75 na execu-
ção das obras necessárias para
adequação do Ginásio da Asso-
ciação Educacional de Jales.
Esse é o terceiro convênio apro-
vado pela Câmara, visando a re-
alização dos Jogos Regionais.

No início de janeiro deste
ano, os vereadores jalesenses

realizaram uma sessão extra-
ordinária para análise e apro-
vação de dois outros projetos
de lei que também autoriza-
vam o prefeito a firmar convê-
nios visando a realização dos
Jogos Regionais. Um desses
projetos, que se transformou
na Lei Municipal nº 3.817, de
07 de janeiro de 2011, autoriza
o prefeito a executar obras no
Ginásio Poliesportivo da Coo-
perativa Regional de Ensino de

Os tucanos de Jales esco-
lhem hoje, na Câmara Municipal,
os nomes que comandarão o
partido nos próximos dois
anos. Não deve haver novida-
des e a eleição deve apenas ra-
tificar o que ficou acertado em
reunião interna do próprio par-
tido, no dia 18 de fevereiro. O
ex-presidente da Câmara, Car-
los Cardoso da Silva, comanda-
rá a agremiação, inclusive du-
rante as eleições municipais do
ano que vem.

Com ele serão escolhidos
os integrantes do Diretório
Municipal, composto por 33 ti-
tulares e 11 suplentes, a Execu-
tiva, composta por 7 integran-
tes, sendo quatro delegados
estaduais e quatro suplentes, e
o Conselho de Ética, composto
por quatro conselheiros e qua-
tro suplentes.

Será a executiva quem ratifi-
cará o nome do presidente que
concorre em chapa única. “Ficou
apalavrado que eu seria o presi-
dente. Houve entendimento de
todas as correntes do partido e
esperamos que isso seja ratifi-
cado neste domingo”, disse.

Cardosão admite que o par-
tido precisa se reestruturar na

Novo diretório do PSDB
será escolhido hoje

Carlos Cardoso, presidente virtual do PSDB de Jales

cidade para que consiga repetir
nas eleições municipais o mes-
mo desempenho que tem al-
cançado há quase duas déca-
das nas eleições estaduais e
proporcionais para o Congres-
so. “O principal é definir o can-
didato e fortalecer o partido
para a eleição municipal. Quere-
mos ter candidato próprio para
prefeito ou formarmos uma
boa coligação e vamos ter uma
chapa completa para vereador”.

Um dos nomes cotados para
reforçar o partido e possível can-
didato a prefeito é o juiz aposen-
tado Pedro Manoel Callado Mora-
es, que já até teria assinado a fi-
cha de filiação ao PSDB.  Outros
nomes, como os vereadores Rive-
lino Rodrigues (PPS) e Luiz Henri-
que Viotto, o Macetão, que está
sem partido, também devem mi-
grar para a legenda.

Macetão estava insatisfeito
com os rumos da administra-
ção municipal, apoiada por seu
antigo partido, e Riva não tem
encontrado espaço para lançar
sua candidatura a prefeito.

A eleição acontece hoje, do-
mingo, na Câmara Municipal
de Jales, das 9 ao meio-dia. To-
dos os filiados, cerca de 480

Luiz Henrique
VIOTTO (*)VIOTTO (*)VIOTTO (*)VIOTTO (*)VIOTTO (*) ARTIGO

Lamento a necessidade de
vir a este meio de informação,
para esclarecer dúvidas levanta-
da por pessoas ligadas ao paço
municipal, que em nome de
seus holerites são capazes de
manifestar informações sem
nenhuma veracidade.

Na edição de 06/03/2011 do
jornal A Tribuna, publicou nota
assinada pela AIMPJ? Onde o atu-
al chefe de gabinete municipal
Léo Huber (cargo comissiona-
do), classifica como fora do tem-
po, a abertura de mais uma CEI,
que tem a função de apurar even-
tuais irregularidades na emissão
de Certidão Negativa de Débito,
para  participação de empresa em
débito com a municipalidade, em
processo licitatório.

 Talvez por pura falta de su-
ficiência ou prudência, o chefe
de gabinete (que recebe para
auxiliar o prefeito em tais deci-
sões) ao redigir esta nota a im-
prensa, deveria no mínimo ter o
pudor, de se lembrar, que os
vereadores, eleitos pelo povo,
deverão no exercício do man-
dato, atender às prescrições
CONSTITUCIONAIS, da LEI
ORGÂNICA do Município, do
REGIMENTO INTERNO e do
CÓDIGO DE ÉTICA.

Infelizmente o referido che-
fe de gabinete não teve a honra
de se sujeitar aos procedimen-
tos e medidas disciplinares pre-
vistos no mesmo, então ao afir-
mar com tal veracidade que te-
mos vereadores inconseqüentes
e que temos outros interesses e
uma profunda falta de conheci-
mento DO QUE É CERTO E
ERRADO na administração pú-
blica.

Convido a todo leitor deste
artigo que conheça ou tenha dí-
vidas com o município que so-
licite esta semana através de re-
querimento ao prefeito munici-
pal perdão de suas dividas.

Será que o leitor vai ter a
mesma sorte e disposição do
prefeito em perdoar dívidas?
Será que aquele morador que
realmente não teve condições de
pagar seu IPTU em dia e teve
seus bens penhorados teria a
mesma sorte ao pedir perdão de
seus débitos numa ação movi-
da pelo município?

Será que o prefeito e seu
chefe de gabinete receberiam de
braços abertos aquele morador
de um bairro da periferia da ci-
dade, que não estivesse bem
das finanças? Será que aquela
outra empresa que estava com
toda documentação em dia não
deveria ter sido levada em conta
na abertura da CEI?

Será que nenhum destes
atos realizados pelo prefeito fo-
ram contrários à moral e à lei?

Filosofar entre o certo e errado,
administrar acima do bem e do

mal e a CEI intempestiva
Será que não ocorreu ação ou
omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às institui-
ções publicas nestes atos?

Só por estas questões já jus-
tificariam a abertura da CEI.

Com certeza as pessoas que
cometeram esta barbárie com o
que é público não pensaram nis-
to, se quer estão preocupados,
pois desdenham de quem está
fazendo seu papel fiscalizador,
zelando pelo que é do povo atra-
vés de notas e discursos utilizan-
do até frases de filósofos. Talvez
sejam estes os interesses envol-
vidos na criação da CEI, que
nem sempre são publicáveis, re-
feridos pelo chefe de gabinete
do prefeito, citando Locke.

Talvez se o digníssimo chefe
de gabinete, não se preocupasse
em desqualificar os opositores
do prefeito como fez no último
domingo, poderia ter orientado o
prefeito para não perdoar dívidas
de IPTU de ninguém, além do
mais de quem estava prestes a
concorrer a uma licitação da pró-
pria prefeitura.

Acho que as pessoas que
conceberam esta atrocidade em
vez de citar Locke ou outros fi-
lósofos deveriam ler um pouco
mais sobre administração públi-
ca e as leis deste país, sugiro a
LEI Nº 8.429/1992 ou a LEI
COMPLEMENTAR Nº 101/
2000 com estas leituras poderão
perceber que ninguém está
ACIMA DO BEM E DO MAL.

Penso que as pessoas que
cercam o prefeito, tão acostu-
mados a ver o que eles têm de
pior nos outros, acham que ja-
mais irão cruzar com alguém
que enfrentasse eles, talvez isto
fosse verdade a pouco mais de
dois anos, hoje os tempos são
outros e pelo menos de minha
parte, acho que as pessoas que
devem tem que pagar.

Por fim reservo-me o direito
de não envolver minha vida
pessoal e de meus familiares
nesta questão. No mínimo o
chefe de gabinete deveria
aprender com os erros do pas-
sado, cometidos nas eleições de
2008, onde ao envolverem mi-
nha família no jogo sujo da polí-
tica causou revolta e indignação
da população, trazendo mais
votos para o Macetão. Ao gru-
po de pessoas que produziu e
distribuiu o panfleto difamador,
se preparem, pois assim como
ocorreu esta CEI “INTEM-
PESTIVA” como classificou o
digníssimo chefe de gabinete, a
justiça também vai chegar.

Para estas pessoas faço uma
humilde sugestão para que leiam
Santo Agostinho principalmente
no que diz respeito a correção.

Jales. Segundo a planilha de
custos elaborada pela Prefei-
tura, o valor das obras de ade-
quação do Ginásio da Coope-
rativa está estimado em R$
25.748,70.

O outro projeto de lei apro-
vado pelos vereadores em ja-
neiro autoriza o prefeito a fir-
mar convênio com o Clube do
Ipê, visando a cessão das qua-
dras de tênis e da piscina de bi-
ribol do clube, para serem utili-

zadas durante a realização dos
Jogos Regionais. Também no
Clube do Ipê está previsto o in-
vestimento de recursos públi-
cos em obras de adequação
nas quadras de tênis, além da
manutenção da piscina de biri-
bol. Segundo a planilha da Se-
cretaria Municipal de Obras, se-
rão necessários R$ 23.533,38,
para a realização das adequa-
ções previstas para o Clube do
Ipê. Apesar de estar prevista

também a utilização do Jales
Clube para a disputa de algu-
mas modalidades dos Jogos
Regionais, a Prefeitura ainda
não mandou nenhum projeto
de lei para a Câmara, solicitan-
do autorização para celebrar
convênio com aquele clube. Se-
gundo o Comitê Organizador
dos Jogos, deverão ser utiliza-
das 24 praças esportivas – pú-
blicas e particulares - durante
as competições.

O ginásio da Associação Educacional de Jales será
utilizado em partidas dos Jogos Regionais

Da Reportagem
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RA Eletrolux 320 litros,
em bom estado de con-
servação, 220 volts c/
Transformador. R$
350,00  Contato: 3621-
4187 Falar com Rose.
------------------------------------------
VENDE-SE JOGO DE
CADEIRAS tubolar, cor
vinho, com assento e en-
costo de almofada estam-
pada. Contato: 9705-
6363 Falar com Milene.
------------------------------------------
VENDE-SE BERÇO
Laqueado cor branca.
Contato: 9705-6363 Falar
com Milene.
------------------------------------------
PISCINA INTEX
Vendo 32.000 litros, com-
pleta, com acessórios e
motor. R$ 2.800,00. Tratar
no fone: 9737-1742.
------------------------------------------
JOGO DE
COZINHA...
...com 6 cadeiras brancas,
estofados cor chumbo
escuro quase preto,
mesa de granito natural.
Preço R$ 400,00, Motivo:
mudança de cidade. Te-
lefone pra contato: (17)
9173-1445 ou (17) 9614-
6063.
------------------------------------------
RETRO-
ESCAVADEIRA
Aluga-se. Fones: 9104-
8485 ou 9737-3428 (jair.
locacoes @bol.com.br).
------------------------------------------
VASILHAMES
Compro vasilhames de
gás, Tratar com Ricardo,
fone.: 9607-6620.
------------------------------------------
ALINHADOR
AUTOMOTIVO
Vende-se 1 alinhador
automotivo a laser. Valor a
combinar. Fone: (17)
3632-6956.
------------------------------------------
VENDE-SE
Monitor 15" AOC spec-
trum 4VN valor R$80, 00.
Fone: 3621-4549.
------------------------------------------
BICICLETA
ERGOMÉTRICA
Vende-se uma bicicleta
ergométrica semi-nova,
preço a combinar. Tratar
pelo fone: 9617-1525
______________________

CARROS
------------------------------------------
UNO MILLE 06/06 SLX
4P, vidro, trava, único
dono R$ 18.000,00. 9702-
1754
------------------------------------------
AMAROK cd 4x4 high,
VW, 2010/11, diesel, cinza,
completa + controle de
tração, R$ 104.800,00
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
FOX 1.6 PLUS, VW,

2006/07, alc/gas, preta,
4p, completo, air bag abs,
som usb + volante, R$
29.800,00  Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
GOL 1.0, VW, 2004/05,
alcool, cinza, 4p, alarme +
limp desem + trava eletri-
ca, R$ 19.000,00 Fone:
3622-4444.
------------------------------------------
GOL 1.6, VW, 1999/00,
gasolina, branca, comple-
to + roda 15, R$ 19.000,00
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
GOL 1.0 , VW, 2004/04,
gasolina, cinza, 4p, ar
condicionado, R$ 20.
400,00 Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
GOL 1.6 POWER
IMOTION , VW, 2010/10,
alc/gas, prata, completo,
automatizado, R$
43.000,00 Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
MONZA ANO 84, ori-
ginal álcool, ar condicio-
nado, direção hidráulica
com 4 pneus novos, Esto-
famento novo R$
5.800,00. Contato: 9737-
1742. Falar com João.
------------------------------------------
HONDA CIVIC, LXS ,
ano 2009/09, dourado
metálico, único dono, na
garantia de fábrica, aut.,
completo, R$ 53.000,00, a
vista – tel. 8125-6197 –
Rodrigo.
------------------------------------------
VENDE-SE F4000
com gaiola, caminhão
pronto para trabalhar,
muito conservado. Tel.
017-9617-8696 c/ Ricar-
do.
------------------------------------------
GOLF GTI 1.8 TUR-
BO, VW, 2008/08, gasoli-
na, cinza, completo +
roda17 + teto solar +
cambio autom + couro,
R$ 50.500,00 Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
PALIO ELX, Fiat, 2004/
04, alc/gas,  preta,
4p,básico, R$ 22.500,00
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
PARATI 1.6 Rrackfield,
VW, 2006/07, alc/gas, pra-
ta, completa, R$ 29.500,00
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
POLO SEDAN 1.6,
VW,  2008/09, alc/gas,
prata, completo + air bag
+ abs + rod liga lev + sens
estac + mp3, R$ 38.200,00
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
SPACEFOX SPORT
GII, VW, 2010/11, alc/gas,
azul, completa + automa-
tizada + som + controle

______________________

IMÓVEIS
------------------------------------------
PROCURA-SE CHÁ-
CARA para residir, que
seja próxima a cidade de
Jales. Fone: 9742-9622
Falar com Marcos.
------------------------------------------
VENDE-SE APTO.
Rua Doze, 2980; 2º andar
(fundos do mercado
Sakashita da Av.João
Amadeu), reformado,
pintado, cozinha e ba-
nheiro toda azuleijada,
porta principal de madei-
ra c/ olho mágico, grade
em todas janelas, todo
trabalhado em gesso,
portas internas em PVC
sanfonadas, peças do sa-
nitário novos, tanque
com gabinete de aço etc.
Interessados entrar em
contato no fone: (17)
9614-6063 ou (17) 9173-
1445. OBS: ÚNICO DONO
R$ 50.000,00.
------------------------------------------
ALUGO CASA
Com 3 dormitórios e ga-
ragem para estudantes
ou aposentados. Contato
pelos fones: (17) 9704-
5931 ou 3632-8533.
------------------------------------------
CASA PARA FINAL
DE SEMANA
Aluga-se para final de
semana ou feriado, no
jardim do Bosque com 2
dormitórios, 2 banheiros,
alarme monitorado. Inter-
net Wi-Fi, churrasqueira,
freezer, T V, etc.. . (17)
9784-3575.
------------------------------------------
VENDO
Casa com 2 quartos, sala,
cozinha, garagem para 1
carro. Rua Erculano Lo-
pes, nº 34, Jd. São Gabriel.
Contato 9716-8277.
------------------------------------------
TERRENO
BIG PLAZZA
Vendo, quitado 10 x
22,87mt. Fone: 9631-
7585.
------------------------------------------
ALUGO CASA
Com 3 dormitórios sendo
dois suítes, sala, copa, co-
zinha e garagem para 1
carro. Fone: (17) 9704-
5931.
------------------------------------------
COMPRO CASA
No valor de até 50 mil re-
ais. Tratar com Oliveira

pelo fone (17) 9704-
3582.
------------------------------------------
VENDE-SE
IMÓVEL RURAL
Córrego da Figueira, 5 al-
queires, com casa de 300
mt quadrados de cons-
trução, alambrado, poço
artesiano, com barracão,
energia trifásica. R$
300.000, 00. Alaércio.
Fone 9714-9613.
------------------------------------------
VENDE-SE
Um imóvel urbano, com
mais de 1200m², conten-
do um salão comercial
de alvenaria, localizado
na Rua Sergipe, esq. com
a Rua Mato Grosso, em
Santa Albertina/SP, um
quarteirão da Avenida
principal. Todo legaliza-
do e pronto para passar
escritura. Valor a combi-
nar. Contato 97047299
(Ercio) ou 97655246 (Ro-
naldo).
------------------------------------------
CHÁCARA
EM POPULINA
Com 2 alq. poço semi art.
casa 3 dorm. sala, coz. 2
banh. pomar, curral, dem.
benf. pasto braq. 100%
plana. À noite... tratar
pelo fone (17) 3639-
1307 - (19) 9248-3954
------------------------------------------
POPULINA - 1 trator
ano 89, Massey Fergu-
son 275, carreta 2 eixos, c/
grade e tombador. Noite
F: (17) 3639-1307 dia F:
(19) 9248-3954
------------------------------------------
CASA NA VILA
UNIÃO
Vende-se casa de esqui-
na, na Vila União, com 3
quartos, sala, cozinha
grande, banheiro e gara-
gem para 1 carro, coberta
de telha eternit (3, 66), va-
lor a combinar. Interessa-
dos tratar pelos fones:
(17) 3621-3465 (Marle-
ne) ou 9717-0448 (Euri-
co).
------------------------------------------
SÍTIO
Vende-se um sítio com 1,
1/4 com duas casas exce-
lentes, curral, cerca, poço
artesiano, aguada. Tudo
novo, na beira da rodovia
a 1 km da cidade de Jales.
Fone: (17) 9617-8696 com
Ricardo.
------------------------------------------

TERRENO
Um terreno de 720 m2,
todo cercado, com um
imóvel de 100 m2, situa-
do na Rua Otavio Miran-
da, 146, Jd do Bosque, Ja-
les/SP. Tratar nos fones
3632 6582(horário co-
mercial) e 9704 5356.
------------------------------------------
CASA 4 CÔMODOS
Vende-se casa com 4 cô-
modos, sala grande, cozi-
nha com cerâmica nas
paredes, garagem para
três carros, toda docu-
mentação em ordem, si-
tuada na Rua dos Gua-
tambus, 1345, Jardim
Brasil. Fone: 3632-3863.
------------------------------------------
CHÁCARA
Vende-se ou troca uma
chácara, com 5 mil metros
quadrados, com poço ar-
tesiano, energia 110 e
220v. Valor R$ 80.000, 00,
jd. Aeroporto, tratar com
Carroça pelo fone 9756-
2890.
------------------------------------------
SALA ALUGA-SE
Uma sala no Edifício Ci-
dade de Jales. Tratar (17)
9704-5356 ou 3632-6582.
------------------------------------------
CASA
Vende-se casa seminova,
no jardim Monte Rey, 3
salas, 3 quartos, 4 ba-
nheiros, cozinha, área de
serviço, cobertura e laje e
telha portuguesa. Ligar:
9181-3357.
------------------------------------------
CHÁCARA
Vende-se chácara de 3
alqueires no Córrego da
Pororoca, em Santana da
Ponte Pensa. 1.500 me-
tros da cidade. Valor R$
100.000, 00. Tel: 9627-
9825 ou 3621-4421.
------------------------------------------
ALUGA-SE
Na rua Salustiano Pupim,
nº 1535, casa de 3 cômo-
dos. Tratar no fone: 3632-
6582 ou 9704-5356.
------------------------------------------
VENDE-SE SÍTIO
Com 5, 2 alqueires, so-
mente pasto, cerca de
arame liso. Córrego do
Cedro, aceito troca até
40%. Tratar pelo fone:
9737-6246.
------------------------------------------
VENDE -SE CASA
Vende-se uma casa no J.
Monte Rey (250 m2) 3

quartos (1 suíte) 2 salas,
copa, cozinha, lavande-
ria, dispensa c/ banheiro,
quintal, garagem p/ 2
carros c/ portão eletrônico
017-97466100 c/ Vânia
ou 011-43303359 c/ Car-
los.
------------------------------------------
TERRA
Vende-se 5 alqueires
todo em pasto e aguada
boa, a 7 Km de Votupo-
ranga. Tratar (17) 3422-
1555 ou (9711-5987).
------------------------------------------
RANCHO
Aluga-se um rancho com
2 piscinas, 4 quartos, 3
banheiros, mini-campo e
área com churrasqueira
em Santa Fé do Sul,
Águas Claras. Tratar:
3631-6041 ou 9707-1813.
------------------------------------------
RANCHO
Aluga-se um rancho na
Ilha do Sol, próximo a
Santa Fé do Sul e Rubi-
néia. Com 4 quartos, sen-
do 2 suítes, sala e cozinha
completa, área ampla
com churrasqueira e pis-
cina de biribol. Fone:
3631-1555 ou 9756-6597.
------------------------------------------
SÍTIO
Vende-se um sítio de 30
alqueires, com 2 casas,
com o rio Arara no fundo
e terra de primeira. Va-
lor a combinar. Tratar:
(17)  3216-7034 ou
9608-4341 com Vander-
lei.
------------------------------------------
CHÁCARA
Vende-se uma chácara
de 862, 10m, com casa, 3
quartos, cozinha, banhei-
ro, vários pés de coco
produzindo. No centro
de Santa Fé do Sul, perto
da faculdade. Valor: R$
75.000, 00. Tratar: 3621-
5983
------------------------------------------
CASA
Vende-se casa no Jardim
Estados Unidos, 3 quar-
tos, 1 suíte com closet, 2
salas, escritório, churras-
queira. R$ 230.000, 00. Te-
lefone 3632-9241 / 9165-
3996.
______________________

DIVERSOS
------------------------------------------
PASTOR ALEMÃO
Vende-se 6 filhotes, 2
meses de idade. Fones:
(17) 3693-1294 ou 9728-
5435.
------------------------------------------
GELADEIRA
BRASTEMP
440 litros, em bom estado
de conservação. Tratar
com Zélia 3632-1128.
------------------------------------------
VENDE-SE GELADEI-
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volante, R$ 54.000,00
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
STILO BLACKMOTI-
ON, Fiat, 2009/10, alc/
gas, preta, completo +
automatizado + roda 17
+ teto solar + couro, R$
48.800,00 Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
HILUX CD 4x4 srv 3.0,
Toyota, 2007/07, diesel,
prata, completa + couro,
R$ 87.500,00 Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
VOYAGE 1.0, VW,
2008/09, alc/gas, preta,
completo + trend, R$
30.800,00. Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
CORSA HATCH 1.0 4
portas 02/03 com limpa-
dor, desembaçador, trava
e alarme R$20.500,00.  ,
Fone: 3622-4444
------------------------------------------
ÔMEGA GLS
93/93, bege metálico,
passado a álcool, 2º dono.
Tratar em horário comer-
cial com a dra. Jaqueline
(17) 3632-6582 ou 9618-
5560.
------------------------------------------
GOL G4, 1.0, 10/11, pra-
ta, roda aro 14 e trend R$
26530,00.  , Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
NOVO SPACEFOX
1.6, completo 10/11, R$
47.136,00.   , Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
NOVO VOYAGE
1.0,prata, ar condiciona-
do, direção R$36.330,00.
, Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
FOX 1.6 plus 06/07,flex,
preto, completo,som
R$29.800,00.   , Fone:
3622-4444.
------------------------------------------
SAVEIRO 1.8
Vendo, ano 01/01, bran-
ca, ar, direção, roda de

liga leve. R$ 19.500,00.
Contato fone 3622-4444.
------------------------------------------
POLO HATCH
Vende-se, 03/03, gasoli-
na, completo + revisão. R$
22 mil. Fone 3622-4444
------------------------------------------
GOL CL 1.6
Vendo, ano 92/92, gasoli-
na, branco. Tratar pelo
fone 9748-4505.
------------------------------------------
CORSA HATCH
97/97 com alarme e som.
Contato: (17) 9717-7734.
------------------------------------------
GOL 1.0, 04/04, cinza,
gasolina, 4 porta, ar con-
dicionado R$21.300,00.   ,
Fone: 3622-4444.
------------------------------------------
GOL 1.0 G4, 10/10, flex, 2
portas,  básico R$
23.600,00.  , Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
GOL 1.6 power imotion,
10/10, flex, prata, comple-
to e automatizado R$
43.000,00.    Fone: 3622-
4444.
------------------------------------------
VENDE-SE
Fiat Punto ELX 1.4, 2009,
prata, completo R$ 21 mil
+ 24 parcelas de R$ 608,
00. Tratar com Néia (17)
9611-5024.
------------------------------------------
POLO SEDAM 1.6 ,
08/09, flex, prata comple-
to. R$ 39.000,00   , Fone:
3622-4444
GOL G4, 1.0, 10/11, pra-
ta, roda aro 14 e trend R$
26.530,00.   , Fone: 3622-
4444
------------------------------------------
GOL 1.0, 04/04, cinza,
gasolina, 4 porta, ar con-
dicionado R$ 21.300,00.   ,
Fone: 3622-4444
------------------------------------------
SIENA 1.4 FLEX, 08/09
R$ 38.900,00.   , Fone:
3622-4444
------------------------------------------
PARATI 2003/2004
Vendo, modelo City, flex,

1.6, completa, prata, jales,
sem retoque e batida;
preço a combinar. Fone:
9621-7217
------------------------------------------
PARATI CLI 1.8
Vendo, ano 96, verde
com trava e alarme. Tratar
com Mauro. Fone: 9747-
4994.
------------------------------------------
VENDO
Kadett, ano 93, vermelho,
álcool, 1.8. Contato: Cilmar
(17) 3664-7181.
------------------------------------------
NOVA SAVEIRO , 1.6,
cabine estendida, pacote
trend e direção hidráuli-
ca, 2010/201, R$ 35.990,
00.  , Fone:  3622-4444
------------------------------------------
NOVO GOL 4 POR-
TAS, 1.0 por R$ 28.790,
00, vidro e trava, ar condi-
cionado por R$ 990, 00.  ,
Fone: 3622-4444
------------------------------------------
CHEVETE
Vende-se Chevete, ano
92, azul metálico, motor
1.6, original álcool, jogo
de rodas, lindo. Fone:
3621-3457.
------------------------------------------
VENDE-SE
CAMINHONETE F1000
COR: BÉGE 86/86 NOVÍS-
SIMA! TEL: 9739-1673 OU
9739-1674 (MARCIO OU
AUGUSTO)
------------------------------------------
VENDO GOL G5
Ano 2007, 1.0 flex, preto,
básico, pneus novos, úni-
co dono, 9737-6246 (Emí-
lio).
------------------------------------------
UNO MILLE
Vendo, ano 93, cinza, ga-
solina. R$ 6.800, 00 tratar
com Márcia. 9607-2019.
------------------------------------------
VENDE-SE VAN 97
Ano 97/97 com ar condici-
onado, motor 2.7, prata,
rodas esportivas, linda.
Fone: 9151-1555 ou 3661-
1327.
------------------------------------------

168

VENDE-SE LOTE
LOTE – Jd. Estados Unidos Rua California lote

482B  quadra da CLIMASTER 480 m²  IPTU OK!
  $85 mil  Tel. (17) 8142-1274

ALUGA-SE SALAS
EQUIPADAS PARA

FISIOTERAPEUTAS
NO PERÍODO DA TARDE,

INTERESSADOS LIGAR NO
TELEFONE (17) 97441632.

Publicar dias 06/02 - 13/02 - 20/02 - 27/02 -  06/03 e 13/03
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Em 2011 a onda é essa!

Grafisa a Editora

Grafisa a Gráfica
Notas fiscais, pedidos, fichas, cartões,

cartazes, folhetos e muitos outros

Grafisa. A nossa, a sua.
Conte conosco.

Em Jales, Jardim Estados

Unidos, Rua Kansas, 381.

Fone (17) 3632-6098

Livros, revistas, agendas, cadernos, índices

telefônicos, encadernações com capa dura e PVC

R$ 21.500, 00. Fone (17)
9785-5423.
------------------------------------------
FIESTA 97
Vende-se, 4 portas, azul
3632-9528.
------------------------------------------
UNO MILLE
Vende-se Fiat Uno Mille,
ano e modelo 91, 2 portas,
gasolina, cinza metálico,
bom estado de conserva-
ção. R$ 7.500, 00. fones:
9733-3517 ou 9605-4005.
------------------------------------------
FIESTA
Ford Fiesta 1.0, prata, ano
02/03, completo, valor R$
23.000, 00. Tratar 3621-
5014 ou 9155-6708
------------------------------------------
VECTRA GLS 95/96
Branco, álcool, completo +
alarme. (17) 9708-4774
------------------------------------------
PALIO
Palio Fire Flex ano 06/07,
completo (-direção), pra-
ta. Tratar 3632-3391
------------------------------------------
PALIO FIRE
16 válvulas, completo, cor
verde, ano 2003, 4 portas,
ótimo estado, único dono,
valor: R$ 21.000, 00. Tratar:
9606-9267 ou 3621-2627
com Adriana
------------------------------------------
MOTOR D-10
Um motor de D-10 comple-
to. Tratar pelo fone: 9733-
6411 ou (17) 3834-1257
------------------------------------------
PALIO
ELX, 1.0, ano 99/00, gaso-
lina, verde metálico, dre-
ção hidráulica, vidro elé-
trico, trava elétrica, alar-
me, 4 portas, valor R$
16.500, 00. Tratar: 9774-
2569
------------------------------------------
CORSA SEDAN
1.0, cor cinza, 03/04, ál-
cool original, ar condi-
cionado, desembaça-
dor traseiro, 2º dono,
impecável, particular,
valor R$ 23.500, 00. Tra-
tar: 8131-5439 com Ivo.
------------------------------------------
FIESTA
Ano 95, completo, verme-
lho, 4 portas, gasolina,
valor R$ 12.000, 00. Tratar:
9701-7480
------------------------------------------
VENDO GOL
Vende-se um VW Gol
2.000 modelo 2001 bran-
co 4 pneu zero motor 1.0,
alarme e trava em ótimo
estado tratar com Jan-
derson (17) 9605 -7551.

------------------------------------------
PALIO FIRE
2005/06 gasolina, prata,
ar condic. 9716-8277.
------------------------------------------
GOL 97 1.6
Vermelha, jogo de roda e
alarme. 9604-2003.
------------------------------------------
F 4 0 0 0
Ano 88/88, cor vinho, com
gaiola para boi. Com Ri-
cardo pelo fone: 9617-
8696
------------------------------------------
FUSCA
Ano 77, cor branca com
roda liga leve e som.
Fone: (17) 8810-4665, fa-
lar com Cleber
------------------------------------------
SANTANA
Santana 2001/2002, álco-
ol, original, banco de cou-
ro completo, cor branco.
Telefone: 9622-7073 falar
com Valdenir. (12-04)
------------------------------------------
CORSA SEDAN
Vende-se Corsa Seda,
cor branca, 99/2000, carro
particular, 4 portas, vidro,
trava e alarme, gasolina.
R$ 15.400, 00. Telefone:
9711-1330 ou 3621-5519.
------------------------------------------
ESCORT 88
Vende-se álcool original,
completo, valor R$ 7.000,
00. Tratar no fone: 9729-
4593.
______________________

MOTOS
------------------------------------------
HONDA CG 150 ES
Preto, 08/08 R$ 4.700,00,
ótimo preço. Falar com
Donizete, na Rua Nova
Yorque, nº 1.760. DOC ok!
------------------------------------------
TWISTER
2006/2007, preta, aceito
outra moto em troca. Con-
tato: 9745-9073.
------------------------------------------
BIZ 125
Ano 2006, vermelha, par-
tida elétrica, documento
ok, R$ 4.300,00. Tratar
com Juliano, 3632-4911
ou 9113-9194.
------------------------------------------
VENDO
Honda CG Titan KS 125,
vermelha, ano 2000/
2001. Tratar com Osvan-
der, pelos fones 3632-
1484 ou 9714-2013.
------------------------------------------
VENDO
Twister, ano 2003, preta,
ótimo estado de conser-
vação, valor R$ 4.600, 00,
tratar com Luciana, fone

9623-1794.
------------------------------------------
VENDO
Vendo uma motinha, mo-
tor 2 tempos, bem conser-
vada. fone: 3621-1986 ou
9632-0183 Adriana.
------------------------------------------
VENDE-SE
Motocicleta - HONDA -
CG/TITAN 150- COM PAR-
TIDA, VERMELHA, 2007,
baixo KM, Valor R$ 5.000,
00 (cinco mil reais). CON-
TATO - 9704-8799 com
Edson.
------------------------------------------
TITAN 150
Vende-se Honda Titan
150cc, 07/08, preta. R$
4.500, 00. Tratar: 3621-
4259 ou 9706-2019.
------------------------------------------
CG 150
Vende-se moto CG 150
Titan, ano 2006, cor pre-
ta, completa, tratar pelo
fone 9606-0780, falar
com Mauro.
------------------------------------------
FAZER 2007
Vendo, modelo 2008, ver-
melha, 2 pneus semino-
vos e alarme. Tratar com
Altair pelos fones: 8155-
3899 ou 9751-7280.
------------------------------------------
XTZ
Vende-se XTZ ano 93,
preta, R$ 4 mil, Tratar pelo
fone 9737-8800.
------------------------------------------
TITAN 2007
Vende-se urgente Titan
150cc, 2007, preta, docu-
mento OK. R$ 3.900, 00.
Fone: 9761-8142 com Elio.
------------------------------------------
FALCON
Vermelha, ano 2000, rela-
ção nova, pneus novos,
escapamento esportivo,
2 capacetes importados.
Tratar: 9136-5404
------------------------------------------
CG 125
KS, ano 2004, vermelha,
valor R$ 5.000, 00. Tratar
9163-5663 com Ivan
------------------------------------------
BIZ C 100
Ano 2004, preta, único
dono, R$ 3.400, 00. Fone:
3621-3514
------------------------------------------
YBR 125
Ano 02/03, bege perola-
da, valor a combinar. Tra-
tar: 9118-6011 com Ales-
sandro
------------------------------------------
BIZ
Ano 2006, modelo 06, cor
prata, partida elétrica,

------------------------------------------
FIAT UNO
Beje, álcool original, 2 por-
tas. Valor a combinar. Fone
9118-5313, com Andreia.
------------------------------------------
VENDE-SE CARRO
Siena, 00/01 completo,
prata, tratar pelo fone
9726-6424 com Moacir.
------------------------------------------
CHEVETTE
Vende-se ano 92, azul me-
tálico, motor 1.6, original a
álcool, jogo de rodas, lindo.
Tratar com Hélio, fone
3621-3457.
------------------------------------------
FUSCA 95
Ano 95, cor chumbo. Falar
com Mauro. Fone: 9606-
0780.
------------------------------------------
HONDA CIVIC
2008, preto, completo,
IPVA pago. Tratar no fone
9738-0153.
------------------------------------------
PALIO WEEKEND
Vende-se Fiat  Pal io
W e e k e n d  E L X ,  a n o
2002,  completo ,  2º
dono, 70 mil km, roda
de liga leve, pneus no-
vos, cor cinza, 4 portas.
R$ 19.500, 00. Fone (17)
9785-5423.
------------------------------------------
S 10 DELUXE
Vende-se S10 Deluxe 4.3
E, ano 97, branca, comple-
ta, roda de liga leve, ca-
pota marítima, pneus
novos, 2 portas estendia.

fone (17) 3632-6955.
------------------------------------------
VENDE-SE
FIESTA 97/97 - Vendo,
único dono, 4P vermelho,
49.000km original, ar e
direção. Valor R$ 10.500.
Fone 9631-1050. Rosana
------------------------------------------
F-1000
Vende-se ano 93, motor
MWM, completa, toda
prova. Tratar pelos fones:
(17) 3691-1195 ou 9152-
9564.
------------------------------------------
FORD PAMPA
Vende-se camioneta
Ford Pampa em perfeito
estado de conservação,
branca, álcool, ano 94,
particular. Tratar rua Aru-
ja, nº 1804 - ou pelo fone
9707-1676, com Romeu.

______________________

CARROS
------------------------------------------
VENDE-SE MONDEO
CLX FD, ano 98, prata,
completo, air bag duplo,
som de fábrica, em ótimo
estado. Contato: 9614-
0755 Marcos.
------------------------------------------
VENDE SE OU TRO-
CA SE TOYOTA HILUX 4 X
4, 2004/05, PRATA, TRATAR
(17) 3632 6582(HORÁRIO
COMERCIAL) OU 9704
5356.
------------------------------------------
VENDE-SE VECTRA
OU PEUGEOT
Vectra 99/00 GLS, prata,
completo, R$ 18 mil. Ven-
de-se Peugeot 06/06 SW,
Flex, preto, completo, R$
25.000, 00. Tratar pelo

BOLETIM DE
CONCURSOS

VENHA SE PREPARAR CONOSCO! ACESSE
NOSSO SITE E CONFIRA NOSSOS CURSOS.

WWW.LFG.COM.BR
FONE: (17) 3632 3953

CARREIRAS JURÍDICAS
NACIONAL
INFRAERO – ANALISTA SUPERIOR
Inscrições: 28 de fevereiro a 08 de abril de 2011 - Taxa: R$ 125,00 - Vagas: 99 - Remuneração: R$
7.086,68 - Fases: prova objetiva, estudo de caso e avaliação de títulos - Edital: www.concursosfcc.com.br
- Requisitos: Superior em diversas área

CENTRO - OESTE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT) – ANALISTA JUDICIÁRIO
Inscrições: 21 de março a 11 de abril de 2011 Taxa: R$ 80,00 Vagas: cadastro reserva Remuneração:
R$ 6.551,52 (área judiciária) R$ 8.080,20 (execução de mandados) Fases: prova objetiva Edital:
www.concursosfcc.com.br Requisitos: Superior em Direito

NORDESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
– JUIZ SUBSTITUTO
Inscrições: 22 de dezembro a 17 de março de 2011 - PRORROGADO Taxa: R$ 150,00 Vagas: 20 Re-
muneração: R$ 15.823,58 Fases: prova objetiva, discursiva, sentença, oral e avaliação de títulos
Edital: www.cespe.unb.br Requisitos: Superior em Direito, inscrição na OAB + 3 anos de atividade ju-
rídica

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - JUIZ FEDERAL
Inscrições: 09 de março a 07 de abril de 2011 Taxa: R$ 160,00 Vagas: 14 Remuneração: R$ 21.766,15
Fases: prova objetiva, discursiva, sentença, oral e avaliação de títulos Edital: www.cespe.unb.br
Requisitos: Superior em Direito, inscrição na OAB + 3 anos de atividade jurídica

NORTE
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
– PROCURADOR SUBSTITUTO
Inscrições: 04 de março a 08 de abril de 2011 Taxa: R$ 250,00 Vagas: 15 Remuneração: R$ 9.300,50
Fases: prova objetiva, discursiva, oral e títulos Edital: www.concursosfcc.com.br Requisitos: Superior
em Direito + inscrição na OAB

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
– ANALISTA JUDICIÁRIO
Inscrições: 15 de março a 11 de abri l  de 2011 Taxa: R$ 67,50 Vagas: 04 + CR Remuneração: R$
6.551,52 Fases: prova objetiva e discursiva Edital: www.concursosfcc.com.br Requisitos: Superi-
or em Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO - NOTÁRIOS
Inscrições: 04 de março a 08 de abril de 2011 Taxa: R$ 150,00 Vagas: 149 Fases: prova objetiva, discursiva,
oral e títulos Edital: www.cartorio.tjma.ieses.org ou WWW.tjma.jus.br Requisitos: Superior em Direito ou
10 anos de atividade cartorária.

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
– ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Inscrições: 14 de fevereiro a 16 de março de 2011 Taxa: R$ 105,00 Remuneração: R$ 3.818,18 Vagas:
100 Fases: 02 provas objetivas Edital: www.fgv.com.br Requisitos: Superior em Ciências Contábeis
+ registro no Conselho Nacional de Contabilidade

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
– AUDITOR FISCAL DA RECEITA
Inscrições: 14 de fevereiro a 16 de março de 2011 Taxa: R$ 150,00 Remuneração: R$ 9.927,00 Vagas:
100 Fases: 02 provas objetivas Edital: www.fgv.com.br Requisitos: Superior em qualquer área

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Inscrições: 09 de fevereiro a 14 de março de 2011 Taxa: R$ 200,00 Vagas: 09 Fases: prova objetiva,
dissertativa, oral e avaliação de títulos Edital: www.concursosfcc.com.br Requisitos: Superior em
Direito, inscrição na OAB + 5 anos de atividade jurídica

CARREIRAS ENSINO MÉDIO
CENTRO – OESTE
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
– TÉCNICO JUDICIÁRIO
Inscrições: 21 de março a 11 de abril de 2011 Taxa: R$ 63,00 Vagas: cadastro reserva Remuneração:
R$ 3.993,03 Fases: prova objetiva Edital: www.concursosfcc.com.br Requisitos: Nível Médio

NORTE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
– TÉCNICO JUDICIÁRIO
Inscrições: 15 de março a 11 de abri l  de 2011 Taxa: R$ 52,50 Vagas: 01 + CR Remuneração: R$
3.993,09 Fases: prova objetiva Edital: www.concursosfcc.com.br Requisitos: Nível Médio

SUDESTE
POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO – SOLDADO MASCULINO
Inscrições: 21 de março a 20 de abril de 2011 Taxa: R$ 50,00 Remuneração: R$ 2.387,00 Vagas: 500
Fases: prova objetiva, teste físico, médico e psicológico, investigação social, avaliação de títulos,
estágio probatório. Edital: www.vunesp.com.br Requisitos: Nível Médio

valor R$ 5.000, 00. Tratar:
9764-4589
------------------------------------------
TWISTER
Ano 2005, preta, preço a
combinar. Tratar: 9704-
3582
------------------------------------------
BIS
Bis ES, vermelha, ano 01/
01, partida elétrica, valor
R$ 3.800, 00. Tratar com
Rodrigo pelo fone: 3632-
3154 ou 9704-2106
------------------------------------------
CB 500
Ano 99, prata, excelente
estado de conservação.
Tratar: 9734-0805 ou
3632-8485 com Wander-
son
------------------------------------------
YBR
Ano 2001, azul, partida
elétrica, valor R$ 3.500, 00.
Tratar com Sueli pelo
fone: 9704-0530
------------------------------------------
TITAN KS
Ano 2006, vermelha, óti-

mo estado, único dono.
Tratar: 9715-4852
------------------------------------------
MINI MOTO
Suzuki, cor preta, nova,
motor 2T, gasolina. Falar
com Sidnei, fone: 9773-
1556
------------------------------------------
SUZUKI INTRUDER
 250CC
Vende-se uma moto Su-
zuki Intruder 250cc, ver-
melha, ano 2001, com
20.000 km rodados e
alarme. Valor R$ 5.500, 00.
Tratar com João pelos fo-
nes 3632-7376, 3621-
6551 e 9785-6354
------------------------------------------
VENDE-SE
Uma moto FAN ano 2008,
preta IPVA 2011 pago. Va-
lor R$ 3700,00 tratar com
Bruno (17) 9754-0313 /
8138-8720 / 3405-1423
------------------------------------------
FAN
Vende-se uma moto Fan
preta, CG 125, ano 2008.

Pelo fone 9606-0780 com
Mauro.
______________________

EMPREGO
------------------------------------------
CONTRATA-SE EN-
TREGADOR DE PI-
ZZA. Necessário possuir
moto própria. Interessa-
dos comparecer na rua 5,
nº 2361, Centro de Terça à
Domingo a partir das
14:00 horas, ou pelo Tele-
fone 3632-7723. Pizza
Mais.
------------------------------------------
COSTUREIRA
Precisa-se de costureira
voluntária. Os interessa-
dos ligar para 9785-2299
ou 3632-3686 com Valmir.
------------------------------------------
PROCURO
Procura-se emprego
como acompanhante, se-
cretária do lar ou faxineira.
Tratar com Maria Luiza,
pelo fone: 9772-4436

VENDO YBR 2004
Vermelha, único dono, 33 mil km, pneus novos, totalmente revisada pela conces-
sionária, super conservada. Documento OK (final 9, vence em novembro/2011)
Linda! Aceita troca por carro de igual valor.  Tratar com Edson: (17) 8106-6305.

R$ 3.500,00

V E N D E - S E
Restaurante Salpicante localizado no Centro
de Jales, na Rua Onze. Interessados falar no

local ou pelo fone: (17) 3632-4252
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DUPLICAÇÃO  DA EUCLIDES DA CUNHA

Jales não terá canteiro de obras
Fontes ligadas à Construtora Conter

e ao Consórcio Serveng S/A Paulista, res-
ponsáveis pela duplicação dos trechos
de Fernandópolis a Urânia e de Urânia a
Santana da Ponte Pensa, da rodovia Eu-
clides da Cunha, confirmaram que as
duas empreiteiras não deverão montar
canteiro de obras em Jales. As mesmas
fontes não confirmam, mas a decisão de
não instalar canteiro de obras em Jales,
o que poderia significar a criação de 30 a
40 empregos, seria uma conseqüência
das declarações do prefeito Humberto
Parini sobre um suposto “estelionato
eleitoral” cometido pelo PSDB.

Em fevereiro deste ano, um dia an-
tes de reunir-se com o secretário esta-
dual de Transportes e Logística, Saulo
de Castro, o prefeito Parini concedeu
entrevista ao programa Antena Liga-
da, da rádio Antena 102 FM, onde criti-
cou a demora para o início das obras Consórcio Bandeirantes já instalou canteiro de obras em Santa Fé do Sul

de duplicação da rodovia Euclides da
Cunha e classificou uma promessa
feita pelo ex-governador Alberto
Goldman de “fraude eleitoral”. Na
mesma entrevista, Parini criticou tam-
bém o ex-prefeito de Votuporanga e
deputado estadual eleito, Carlos Pig-
natari, do PSDB.

Segundo as informações obtidas pelo
jornal A Tribuna, a Construtora Conter e o
consórcio Serveng S/A Paulista já teriam
escolhido os locais onde pretendem ins-
talar os respectivos canteiros de obras.
Um deles ficará localizado em Fernandó-
polis, nas proximidades do Ferro Velho
São Paulo, enquanto o outro canteiro de-
verá ser instalado em área próxima ao
Auto Posto Garção, no município de Urâ-
nia. Por outro lado, o consórcio Bandei-
rantes Redram, responsável pela duplica-
ção do trecho Santana da Ponte Pensa a
Rubinéia, já instalou o seu canteiro de
obras em Santa Fé do Sul.

Da Redação


