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MUDANÇAS
Nos bastidores da Câmara Municipal, ontem, a troca de secretários foi
um dos assuntos. São quatro pastas
que devem ter comando novo, após a
definição da situação da greve dos servidores. Os novos secretários seriam
Vanderlei Mazzuchini Jr. na Semel, Levi
Momesso na Sagra, Eduardo Borgo na
Sear e Sidnei Rodrigues na Semma. Alguns parlamentares já dão como certas
as trocas, restando o anúncio oficial.

NA SEMMA
Pelo que a coluna apurou, a secretária de Meio Ambiente, Mayra Fernandes, entregou um pedido de saída
na última semana. O nome de Sidnei
Rodrigues, atualmente na coordenação da Defesa Civil, ganhou força, pois
tem bom apelo entre os servidores da
Semma, uma vez que ele é servidor
de carreira da secretaria.
ACOMODAÇÃO
No caso da Sear, a troca não altera
o comando em termos de partido,
pois o PTB continuará à frente. Já na
Agricultura, Chico Maia foi nomeado
como interino no ano passado, pois
ele já estava no cargo na gestão passada. Por fim, na Semel a motivação
é política, pois o prefeito Clodoaldo
Gazzetta (PSD) tem feito boa avaliação do trabalho de Luís Faustini, mas
a situação do governo com o DEM,
que o indicou, ficou insustentável.
RETORNO
O encaminhamento do projeto de
lei do reajuste dos servidores não foi
bem recebido por vários vereadores,
com o entendimento que o prefeito
‘mandou’ um problema que é dele
para a Câmara. Logo, foi articulada
uma reunião entre Gazzetta e o Sinserm para esta quarta-feira pela manhã, quando o Legislativo ‘devolverá’
a discussão ao prefeito.
NO LIMITE
Gazzetta vem afirmando que está
no limite com gastos de pessoal e que
o valor oferecido é o máximo. Com isso,
para conceder reajustes melhores nos
próximos anos, precisará sair do limite
fiscal, aumentando a receita. Ontem, o
vereador José Roberto Segalla (DEM)
voltou a cobrar o envio dos projetos
de lei do destravamento, que ajudarão
a fomentar a economia do município,
gerando consequentemente novas
receitas em tributos.
TEMPO BOM
Apesar dos protestos dos servidores em greve, a sessão de ontem foi
relativamente rápida, pela segunda
semana consecutiva. Um dos fatores
que colaborou foi o fato de não ter
ocorrido nenhuma entrega de Moção
de Aplauso, o que aliás precisa ser
revisto pela Casa de Leis, limitando as
entregas a outros dias e horários, fora
das sessões, pois quando passam das
18h, geram gastos com horas extras.
A sessão foi comandada pela vice-presidente Telma Gobbi (SD), uma vez
que o presidente Sandro Bussola (PDT)
estava em São Paulo.
FUNPREV
Bussola deve pedir através do
Artigo 18 da Lei Orgânica do Município informações sobre os brindes
recebidos por servidores da Funprev e
viagens realizadas, com as despesas
de cada uma. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara também
deve apurar. O Ministério Público
do Estado de São Paulo (MP-SP) vai
desarquivar o Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) de 2012 relativo ao
recebimento de brindes por membros
da Funprev, responsável pelos pagamentos dos benefícios dos servidores
inativos municipais.
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Gestão ideológica e jurídica da água
SIDNEY AGUIAR

A

água, além de ser a essência vital para qualquer ser vivo, ainda alavanca a economia e
o desenvolvimento de muitas regiões. Muito além de um período mercadológico, onde os
“ambientalistas” aparecem para “vender” seus
“slogans” e alguns políticos para se promoverem,
o Dia da Água é um momento de reflexão profunda de pontos importantes da gestão desse bem tão
importante para a vida e para o desenvolvimento
econômico. Por muito tempo se fala em preservação e conservação da água, no entanto, as atitudes
em muitos casos não saem do papel e dos discursos
vazios dos “entendidos” do assunto. Pouco se fala
em gestão dos recursos hídricos de forma plurilateral e multissetorial, associando o desenvolvimento
econômico, conservação e estruturação de políticas
públicas capazes de gerenciar a questão de forma
eficiente e que revertam em resultados tangíveis.
A maioria das problemáticas relacionadas aos
sinistros de inundações, indisponibilidades de reservas e deficiências de abastecimentos públicos
estão intimamente ligadas à falta de gestão eficiente
dos recursos hídricos em suas múltiplas variáveis
de controle. A gestão eficiente das águas deve estar
relacionada aos princípios do uso consciente, jurídico e técnico e fundamentados por políticas convergentes multissetoriais envolvendo o setor público, privado e terceiro setor.
É da reserva hídrica do maior sistema aquífero
(Guarani), transfronteiriço do mundo, que a AmBev
de Agudos produz a melhor cerveja do Brasil, devido à altíssima qualidade da água captada de forma
racional. Ainda no município de Agudos, está loca-

lizado um dos três maiores sistema de afloramento
subterrâneo do Estado de São Paulo, dando origem
a cinco importantes rios do Centro paulista: rio Batalha, rio Lençóis, rio Turvo, ribeirão dos Patos e
ribeirão Pederneiras, por meio da zona de afloração
da serra dos Agudos. A Lwarcel, uma das principais produtoras de celulose do Brasil, localizada no
município de Lençóis Paulista, também contribui
de forma eficaz para a gestão da água, estabelecendo indicadores positivos na gestão de utilidades da
água industrial, com sistema de reuso premiado e
de referência dentro do setor de celulose no Brasil.
Também ressaltamos como exemplo de gestão
dos recursos hídricos o excelente trabalho realizado
pelo Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio
Lençóis, que assumiu a tutela da problemática bacia do Rio Lençóis, localizada no Interior do Estado
de São Paulo, trabalhando de forma atenta e unida
com o Ministério Público Estadual, os municípios
da bacia, entidades do terceiro setor e as principais
empresas instaladas na bacia hidrográfica, como:
AmBev, Cetma, Duratex, Frigol, Lutepel, Grupo
Lwart e Zilor no estabelecimento de mecanismos
inéditos de enfrentamento não somente às recorrentes inundações, mas também na recuperação de
toda a bacia do Rio Lençóis.
A gestão eficiente dos recursos hídricos se faz
de forma que obedeçam aos critérios técnicos, legais e ideológicos presentes nas legislações ambientais, normas técnicas e em convicções sustentáveis e não em métodos aleatórios e que não
trazem resultados eficazes.
NO
N autor é pesquisador, especialista em
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O M.E.D.O. em Pasárgada
EDUARDO GOMES PEGORARO

O

poema de Manuel Bandeira inicia-se assim:
“Vou-me embora pra Pasárgada; lá sou amigo
do Rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama
que escolherei”. Pois bem, a notícia da realização de
mais uma edição do Torneio do M.E.D.O, reunindo os
profissionais das áreas Médica, Engenharia (e Arquitetura), Direito e Odontologia deixou-me radiante, pois
vimos que conseguimos resgatar a ideia lançada lá nos
anos 1970 pelo saudoso Francisco de Assis Moura, o
inesquecível e querido Chicão, qual seja, o congraçamento de profissionais de áreas tão distintas, mas unidos pela feliz coincidência de residirem nesta cidade
maravilhosa de que me orgulho de ter nascido e aqui
crescido, casado e tido meus 3 filhos; e que recebeu (e
continua recebendo) todas as pessoas bem intencionadas que por aqui acabam também fincando suas raízes.
A continuação deste torneio evidencia que estávamos corretos quando resolvemos resgatá-lo em 2015,
mas com a visão estritamente da confraternização,
sempre pensando que um dia o médico irá precisar
do engenheiro, que precisará do advogado, que precisará do dentista, e que também precisará do médico.
Estendendo, lógico, para os familiares envolvidos. E
foi exatamente dentro desta visão que decidimos não
colocar no rol das disputas os esportes de contato,
como futebol de campo, basquete, polo aquático; pois
tínhamos experiência de episódios negativos em edições lá de trás... Só mantivemos o futebol no modelo
society com a duração de dois tempos de 15 minutos,
insuficientes para os ânimos exaltados se tornarem incontroláveis, rsrs... Os demais esportes são todos sem
contato físico: Xadrez, Truco, Natação, Corrida, Futepongue, Biribol, Tênis de Campo e Snooker.

E aí que se encaixa o poema de Manuel Bandeira.
Me lembro o “desespero da volta”, quando estive trabalhando em Piracicaba por 3 anos. O retorno a Bauru
foi comemorado muito por mim. Exatamente pelo fato
de que aqui “sou amigo do Rei”! E esse é o objetivo
maior deste torneio que congraça tantos profissionais
bauruenses ou não e que aqui pretendem continuar
suas vidas. Não tem preço que pague o seu filho ser
atendido por um profissional da saúde que você conheceu e se tornou amigo nas disputas do MEDO. Ou
ser atendido por um profissional da área tecnológica
(engenheiro/arquiteto) que lhe dedique todo seu conhecimento com disciplina e ética. Assim como nos
relacionamentos com dentistas e advogados!
Fiquei sabendo que é o pessoal da Medicina que
está capitaneando a organização deste próximo evento. Isto me deixou radiante, pois era a classe mais
dispersa, apesar dos visíveis esforços de seus dirigentes nos anos anteriores. Falo dos drs. José Eduardo
Marques e Samir Salmen. Que bom que os novatos
se engajaram, liderados pelo dr. Filemon. Parece que
os médicos vêm com tudo neste ano! Os antigos organizadores sabem bem o valor destes engajamentos,
correto dr. Alessandro Biem (OAB) e dra. Alba Maria
Ribas (APCD)?!
Agora a coisa pegou! Já inovaram até no logo dos
Jogos. E o encerramento terá música ao vivo! Legal,
continuem com essa “pegada”. Os lucros virão,
com certeza. E o lucro maior será o de todos sermos “Amigos do Rei”. Bauru é a própria Pasárgada
para todos nós.
Um grande abraço.
Com certeza estarei presente no próximo dia 21.
NO
N autor é engenheiro e advogado
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UM PASSO MORALIZADOR
Tomara a Deus que Michel Temer cumpra o seu compromisso com o ministro
Henrique Meirelles, de conceder ao Banco
Central o poder das nomeações de dirigentes dos bancos públicos.
Espero que essa alteração seja feita
por meio de um decreto, evitando assim a
mesquinhez e má vontade do Congresso,
principalmente da Câmara, de não votar
com celeridade essa importante pauta.
O país não aguenta mais essas indicações políticas nos bancos públicos, em que
a meritocracia é desprezada. E que para
favorecer os partidos, esses indicados, infelizmente, se preocupam mais com as negociatas vis do que a busca da eficiência
administrativa destes bancos...
NNPaulo Panossian
PROFESSOR JÚLIO CESAR FERNANDES
Ontem o meu dia amanheceu mais triste,
pois recebi uma notícia de que um grande
amigo tinha nos deixado sem nenhum aviso.
Professor Júlio Cesar Fernandes nos deixou.
Partiu para ministrar suas aulas que continham seus ensinamentos da área como
também lições de vida, sempre apresentando aos seus alunos uma visão em que era
necessário temer a Deus e fazer o melhor
possível enquanto estivéssemos por aqui.
Homem culto de um conhecimento invejável
na arte de traduzir os grandes pensadores.
Conheci Júlio ainda moço no Liceu Noroeste, onde eu fazia o Magistério e ele a
última série do chamado Ginásio, pois era 2
anos mais jovem que eu... Sempre com seu
cabelo jogado na testa, a la Ronny Von, que
era comum na época. Dentro do seu terno
azul-marinho, pois na época os alunos iam
as aulas de terno...
Passados os anos, perdi o amigo de vista. Reencontrei-o depois de longos anos na
USC como docente no curso de Administração, ministrando uma das suas áreas preferidas: Teoria Geral da Administração; também ministrava matéria de RH no mesmo
curso, onde exigia que seus alunos pensassem no mundo em que hoje aí está, e não
aceitassem nada pronto...
Retomamos a nossa amizade, e conversávamos muito sobre todos os assuntos, e
ele, conhecedor da Palavra de Deus, um estudioso, intelectual, sempre colocava suas
sábias palavras em nossas conversas. Pai
de quatro filhos, adorava quando trocávamos figurinhas sobre os filhos... Uma paixão
em comum: eu com o Fabiano e Fernando e
ele com seus 3 meninos e 1 menina.
Muitas lembranças do amigo, que além
de mestre era um aprendiz da vida, orientando seu alunos, mostrando o poder do
conhecimento, principalmente para aqueles universitários que iriam encontrar um
mercado bastante hostil no mundo de hoje.
Júlio deixou seus quatro filhos, todos formados, e seguidores da palavra do Senhor
que só ele poderia ensinar.
Descanso eterno ao amigo, e que certamente já iniciou suas pregações deixando
Deus, a pensar: - onde vou colocar esse professor para que ele mostre como o mundo
está e o que poderá fazer lá de cima para melhorar nossas vidas... Adeus, meu amigo....
NNProf. Carlos A. Alves Neves
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“Pela lei brasileira, Lula está inelegível” (Rodrigo Maia, presidente da Câmara - Página 15)
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CASA ABANDONADA
Abandono total é o que define a residência hoje à venda, onde residiu pessoa
muito querida em Bauru, localizada na
rua Martin Afonso e que se transformou
em residência de gatos de rua. Moram lá,
alguém sem má intenção coloca água e
ração no portão, causando o pior: odor insuportável para a vizinhança!
Uma vergonha, como diria Boris Casoy!
A família do falecido, herdeira da residência, deveria acabar com esse sofrimento todo ocasionado pelo odor que exala,
conforme reclamam os vizinhos, e murar a
frente da casa, acabando assim com esse dormitório de gatos e o mau cheiro inerente... Passar em frente a essa residência,
para mim, é desagradável devido ao odor.
Imagino o que sofre a vizinhança...
NNCarlota Magalhães
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