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alunoS neGroS ainda SÃo Minoria naS
uniVerSidadeS PÚblicaS

joão Teixeira de lima

Meio aMbienTe e denÚncia

O Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, depois de votada por 
aclamação na Assembléia Le-
gislativa, adotou em 2001 uma 
política de cotas para “negros 
e pardos” nas suas instituições 
de ensino superior. Na trilha da 
preparação da III Conferência 
Mundial das Nações Unidas de 
Combate ao Racismo, Xenofo-
bia (aversão a pessoas e coisas 
estrangeiras) e Intolerância Cor-
relata que teve lugar em Durban, 
na África do Sul, em 2001, esta 
política e aquelas decretadas 
pelo governo federal não foram 
objeto de um amplo debate pú-
blico. Este debate começa agora 
fracamente depois dos fatos con-
sumados. Os autores analisam 
os caminhos dessa mudança de 
rumo radical do paradigma (mo-
delo, padrão) racial brasileiro 
através da descrição de cartas 
de leitores ao jornal “o Globo”. 
Estes leitores, os nossos “nati-
vos”, são ponto de partida para 

avaliar as dificuldades e as con-
seqüências que uma tal política 
de Estado impõe a população 
brasileira, especialmente aqueles 
que, longe do poder das elites, 
serão obrigados a se definir “ra-
cialmente” para serem tratados 
desigualmente na luta por vagas 
no serviço público e na univer-
sidade.
Na sexta-feira 12/01, o Jornal 
Fonte entrevistou a bióloga Ma-
ria Andréa Nunes (foto), douto-
randa da UNESP (Universidade 
Estadual Paulista), campus de 
Jaboticabal. Leia abaixo trechos 
da entrevista.

jornal fonte – Você faz aniver-
sário por esses dias?
Maria andréa nunes – Sim. 
Dia 20 de janeiro.
jornal fonte – Você é de onde?
Maria andréa – Americana 
– SP.
jornal fonte – Como é a condi-
ção do “negro” na Universidade 
hoje?
Maria andréa – A situação é a 
seguinte: São muito poucos essa 
é a realidade. No meu departa-
mento, no meu plano de pós-gra-
duação não estou me recordando 
de nenhum um outro afro-decen-
dente.
jornal fonte – Você se formou 
onde?
Maria andréa – Na Unesp de 
São José do Rio Preto.
jornal fonte - Você é bolsista?
Maria andréa – Sim, pelo 
CNPq (Centro Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tec-
nológico).
jornal fonte – Qual o seu maior 
orgulho?
Maria andréa – Tenho vários: 
de ser filha dos meus pais, de ser 
aluna da UNESP, de ser quem eu 
sou, enfim muitos.
jornal fonte – Você é uma “ne-
gra” rica?
Maria andréa – Não.
jornal fonte – Tem certeza?
Maria andréa – Só se for de 
saúde e felicidade.
jornal fonte – Seus pais são de 
classe média alta ou baixa?
Maria andréa – Baixa.
jornal fonte – Lá em America-
na eles vivem de quê?
Maria andréa – Atualmente são 
aposentados e moram em São 
José do Rio Preto. Batalharam a 
vida toda e hoje podem viver de 
suas aposentadorias.
jornal fonte – Quando você 
prestou vestibular já existia a 
cota para “negros”?
Maria andréa – No curso de 
graduação éramos duas negras.
jornal fonte – O que você acha 
da cota para “negros” nas univer-
sidades. Ou seja, ter uma pontu-
ação a mais que os “brancos”?
Maria andréa – Não é bem 
assim, o problema do negro é 
histórico. O Brasil foi descober-
to em 1.500, a lei Áurea foi as-
sinada em 13 de maio de 1888, 
extinguindo a escravidão no 
Brasil. Então, você veja quan-
to tempo os negros trabalharam 
para a construção do país como 

escravos e depois da lei Áurea 
saíram sem nada. Quer dizer, 
eles trabalharam para construir o 
país e não foram inseridos. Toda 
essa situação gerou um grande 
problema social, porque a maior 
parte dos negros brasileiros é de 
baixa renda, e aí é que começa 
a dificuldade para o negro che-
gar à universidade. Eu não che-
guei à universidade por nenhum 
um benefício, foi luta mesmo, 
trabalhava, paguei meu cursi-
nho porque fiz ensino público. 
E, com muito esforço entrei na 
universidade pública. Isso gerou 
um déficit de anos, cheguei mais 
tarde na universidade do que os 
meus colegas, não me senti me-
nosprezada. Acho que para o go-
verno resolver o problema para 
o negro entrar na universidade, 
tem que realmente resolver o 
problema do ensino fundamental 
e médio, mas até que isso acon-
teça o que fica na minha cabeça e 
que não sei a resposta é o que vai 
acontecer com aquelas pessoas 
que não tem acesso ao ensino 
público superior, essa é a minha 
maior dúvida. Eu consegui por 
um esforço exclusivo meu e da 
minha família, e todos aqueles 
colegas meus negros que conse-
guiram foi por esses meios, não 
é porque as famílias deles têm 
dinheiro e eles puderam ter um 
ensino melhor, eles tiveram que 
batalhar para pagar cursinho. Por 
isso dou muito valor a minha for-
mação, ter chegado até aqui para 
fazer doutorado.

ediTal eXPedido noS auToS da aÇÃo de inTerdiÇÃo reQuerida 
Por c.a.d. eM face de r.b.d.S.d., ProceSSo nº. 528/2006-3ª. Vara.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR 
DA 3ª VARA CIVEL, desta cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem que 
por sentença datada de 08/11//2006, proferida este Juízo e Cartório da 3ª Vara, com 
trânsito julgado certificado em 11/12/2006, foi decretada a interdição de CRISTIANE 
APARECIDA LINDOLFO, brasileira, solteira, portadora do RG. nº. 49.864.531-8 SSP/
SP e inscrita no CPF sob o nº.231.933.808-06, filha  de Liberto de Jesus Lindolfo e 
Ana Maria Ferreira Lindolfo, nascida aos 19 de março de 1985, natural de Taiaçu-SP, a 
requerimento de mãe. Conforme apurado através do Laudo Pericial, a requerida acima 
qualificada é incapaz de gerir os atos da vida civil e seus bens, tendo sido nomeada 
Curadora Definitiva sua mãe Ana Maria Ferreira Lindolfo, brasileira, viúva, funcionária 
municipal de Taiaçú/SP, portadora do RG.nº. 25.230.266-7, inscrita no CPF. sob o nº. 
254144701-08, residente à Avenida São Lourenço, nº.08,  Taiaçú-SP. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, é expedido o 
presente edital que será publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 18 
de janeiro de 2007. Eu, Marcelo Capeloto, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e 
subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. 
(a) ANTONIO ROBERTO BORGATTO, Juiz de Direito.

Maria andréa nunes
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ediTal

denÚncia

funcionÁrioS da cÂMara de jaboTicabal GanHaM aTÉ 
88% a MaiS Que SeuS coleGaS da PrefeiTura

joão Teixeira de lima

A Lei Orgânica do Município de Ja-
boticabal na subseção IV que trata 
dos salários dos funcionários pú-
blicos municipais diz o seguinte: 
“artigo 121 – a revisão geral da 
remuneração dos servidores pú-
blicos far-se-á sempre na mesma 
data, e com os mesmos índices. 
- Parágrafo 2º - os vencimentos 
dos cargos e salários dos empre-
gados da câmara Municipal não 
poderão ser superiores aos pagos 
pelo Poder executivo”.

diferenÇa Salarial

Um motorista I da Câmara (iní-
cio de Carreira) ganha R$ 929,98 
enquanto o motorista da Prefeitu-
ra classe 14 – estágio A (início de 
carreira) ganha R$ 677,56. Ou seja, 
37% menos. Já o motorista III da 

Câmara “fim de carreira” ganha 
R$ 1.239,97, e o motorista da Pre-
feitura classe 18 estágio E “fim de 
carreira” ganha R$ 861,21. Ou seja, 
43,9% menos. 
Um servente da Câmara ganha R$ 
619,99, enquanto na Prefeitura 
esse mesmo trabalhador ganha R$ 
439,35. Ou seja, 41% menos. Esse 
servente da Câmara ganha 17% a 
mais do que um atendente de en-
fermagem da Prefeitura em início 
de carreira cujo salário é de R$ 
589,35. 
Um vigia da Câmara ganha R$ 
774,99, e o da Prefeitura em iní-
cio de carreira R$ 410,55. Ou seja, 
88,7% menos. O salário máximo 
do vigia da Prefeitura “fim de car-
reira” é de R$ 509,35, mesmo assim 
ganha 52% menos que seu colega 
da câmara.

coMenTÁrio

As diferenças salariais entre fun-
ções iguais nos dois Poderes são 
gritantes e desobedece a Lei maior 
do Município, além da Constituição 
Federal já que todos são iguais pe-
rante a Lei. Porém, não quer dizer 
que os servidores da Câmara são 
privilegiados no que diz respeito à 
remuneração. Mesmo porque, cor-
rigir salários de trabalhadores pela 
inflação acumulada do ano não é fa-
vor nenhum dos administradores de 
empresas públicas e privadas e sim 
uma obrigação.
Já no caso da Prefeitura, os servi-
dores não têm tido o reconheci-
mento dos sucessivos prefeitos que 
não adotaram essa política salarial 
e muito menos implantaram o tão 
prometido plano de carreira. Por es-

sas razões, ao longo dos anos seus 
salários vêm sendo corroídos.
Os exemplos citados acima refletem 
uma realidade e não queremos com 
isso desmerecer quem quer seja, 
pois, todos têm o seu valor, mas não 
é concebível tanta disparidade, até 
porque, a Lei não permite.
Outros aspectos que devem ser le-
vados em conta são, a falta de um 
Sindicato atuante e a organização/
mobilização da categoria para rei-
vindicarem seus direitos. A hora é 
essa já que se aproxima a data do 
acordo coletivo, que muitos o cha-
mam de dissídio coletivo, e o dis-
sídio só acontece quando o acordo 
não é firmado entre as partes, ou 
seja, quando a justiça tem que de-
cidir.

PiScinÃo do bairro jardiM PaTriarca
joão Teixeira de lima

Em sua edição 040 de 12/01, o Jor-
nal Fonte denunciou o descaso e o 
desrespeito do poder público com 
os moradores daquele bairro que 
são obrigados a conviver cotidia-
namente com a sujeira, o mau chei-
ro provocado por animais mortos 
que ali são jogados e a água acu-

mulada pelas chuvas, onde crianças 
de todas as idades tomam “banho” 
correndo o risco de morte por sérias 
contaminações. 
É importante salientar, que grande 
parte dessa sujeira, inclusive, os ani-
mais mortos são jogados por pessoas 
que não pensam em si próprias e na 

sua família. Porém, se o local fosse 
bem cuidado isso não ocorreria, par-
tindo do principio de que sujeira traz 
sujeira.

ViSiTa de Vereador

Na terça-feira 16/01, o vereador 
Murilo Gaspardo (PV), visitou o lo-
cal acompanhado da nossa reporta-
gem. O parlamentar conversou com 
moradores e nos entregou cópia de 
uma emenda no valor de R$ 110 
mil, apresentada por ele, Dr. Nereu 
(PMDB) e Jan Nicolau (PSC), para 
construção de Praça de Esportes, 
Pista de Skate e Campo de Futebol 
no espaço do piscinão. Esses R$ 110 
mil seria subtraído do orçamento da 
Câmara Municipal de 2007, que cujo 
valor é de R$ 4,7 milhões. 
Segundo Murilo, esse projeto é do 
próprio prefeito José Carlos Hori 

(PPS), mas a maioria dos verea-
dores não aprovou a emenda, bem 
como outras de cunho social e de 
suma importância para a popula-
ção mais carente do nosso muni-
cípio.

VereadoreS Que VoTa-
raM a faVor daS eMendaS

Murilo Gaspardo (PV), dr. 
nereu (PMdb) e jan nicolau 

(PSc).
VereadoreS Que VoTa-

raM conTra aS eMendaS

dr. edu fenerich (PPS), dr. 
Mauro cenço (PPS), car-
linhos Santiago (PT), Pepa 
Servidone (Pfl), Wilsinho 
locutor (Pfl), césar Tomé 
“Sonzão” (PHS) e carmo jor-
ge Marques reino (Pl). 

EDITAL PARA CITAÇÃO DA REQUERI-
DA PENA AZUL E MARCELO VEÍCULOS 
LTDA, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO 
DECLARATÓRIA REQUERIDA POR MA-
RIA DA GRAÇA FONSECA GUERREIRO 
CONTRA PENA AZUL E MARCELO VEÍCU-
LOS LTDA E OUTRO - FEITO Nº 880/06 - 2ª 
VARA CIVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) DIAS 
- JUSTIÇA GRATUITA

A DOUTORA ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO, MMa.Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc.,... FAZ SA-
BER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este juízo e 
Cartório do 2º Ofício se processam regularmente 
os autos da Ação DECLARATÓRIA requerida 
por Maria da Graça Fonseca Guerreiro contra 
Pena Azul e Marcelo Veículos Ltda e Banco do 
Brasil S/A, feito nº 880/06 - 2ª Vara Cível. As-
sim constando dos autos que a requerida PENA 

AZUL E MARCELO VEÍCULOS LTDA, in-
scrita no CNPJ sob o nº 04.465.872/0001-86, 
encontra-se estabelecida em lugar incerto e 
não sabido, é expedido o presente edital, pelo 
qual fica a mesma devidamente CITADA, na 
pessoa de seu representante legal, por todo o 
conteúdo da ação supramencionada, cujo teor 
da petição inicial, em síntese é o seguinte: “ A 
autora alega ter adquirido, no mês de novembro 
de 2005, um automóvel junto à empresa Pena 
Azul e Marcelo Veículos Ltda, tendo dado um 
pagamento de entrada e um cheque de nº 1.216, 
no valor de R$600,00, que seria cobrado no dia 
10 de dezembro de 2005, quando a vendedora, 
ora requerida, lhe entregasse o recibo de venda 
do veículo para transferência junto à Ciretran. 
Sendo entregue o recibo à autora que ao dar en-
trada no despachante para transferir o veículo 
foi informada de que tanto a assinatura como 
o reconhecimento de firma do recibo eram fal-
sos, sustando a autora o pagamento do cheque, 
cheque este que foi colocado para cobrança 

junto ao 1º Tabelião de Protestos de Letras e 
Títulos de Jaboticabal, constando como endos-
sante o primeiro requerido e como apresentante 
o segundo requerido. E para que não venha o 
banco requerido declarar-se terceiro de boa fé, 
pois o cheque foi depositado na conta corrente 
do primeiro requerido, para somente depois 
ser endossado ao segundo requerido, que tinha 
ciência dos fatos, inclusive dos golpes aplicados 
na praça contra os consumidores pelo primeiro 
requerido, além da origem ilícita do cheque ora 
protestado, existe a ilegalidade no procedimento 
principal fundamento da presente ação, a teor 
do que dispõe o artigo 48 da Lei nº 7.357, que 
prevê o prazo de apresentação para levar o título 
a protesto, tratando-se tal procedimento ilegal, 
pois é ato coercitivo. , estando por fim o cheque 
prescrito. Requerendo a autora a citadas dos re-
queridos, seja o pedido julgado procedente, tor-
nando definitiva a ordem liminar concedida nos 
autos da sustação de protesto, feito nº726/06, 
sustando definitivamente o protesto do título de 

crédito, condenando os requeridos nas verbas 
de sucumbência e honorários, dando a causa o 
valor de R$696,50”; podendo a requerida conte-
star a ação, sob pena de revelia, dentro do prazo 
legal de 15 (quinze) dias, sob pena de serem ti-
dos e confessados como verdadeiros os fatos ar-
ticulados pela requerente em sua petição inicial. 
E para que chegue ao conhecimento de todos 
em especial do representante legal da requerida 
acima mencionada é expedido o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Jabo-
ticabal, Estado de São Paulo, aos dezessete (17) 
de outubro de 2006. Eu (Claudia C. Sant´Anna 
Pereira Simieli), Oficial Maior que digitei. Eu 
(Milton Alberto Manfredini), Diretor Técnico 
de Serviço conferi, dou fé e assino.

ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO 
Juíza de Direito
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ediTal

reTroSPecTiVaFonte
edu fenericH Muda noMeS de ruaS e reVolTa 

coMercianTeS e MoradoreS
joão Teixeira de lima

Nos dias 22 e 23/01, a reportagem do 
Jornal Fonte, conversou com comer-
ciantes e moradores de algumas Ruas 
afetadas por um Projeto de Lei que 
altera seus nomes. A revolta é gene-
ralizada, especialmente entre os co-
merciantes que serão os mais prejudi-
cados pelas alterações que terão que 
proceder na documentação de suas 
empresas que vai desde endereços em 
papéis impressos, notas fiscais, fichas 
de fornecedores e empregados e até 
programas de computadores, causan-
do um alto custo financeiro.
Segundo informações, o prefeito José 
Carlos Hori (PPS), tem recebido mui-

tas reclamações além, de ser respon-
sabilizado por ter sancionado uma lei 
que só trouxe prejuízo e transtorno 
para a cidade. 
Leia abaixo o desabafo de munícipes 
revoltados com essa lei.
“Até quando o Sr. Edu Fenerich, o 
todo poderoso presidente da Câmara, 
continuará mandando e desmandan-
do em Jaboticabal? Pergunto isso, 
porque recentemente esse vereador 
apresentou um Projeto de Lei de mu-
dança dos nomes das Ruas Campinas, 
Brasília e Monte Alto e outras. Esse 
projeto foi aprovado por unanimida-
de pelos outros vereadores os cha-

mados “Maria vai com as outras”, e 
sancionado pelo prefeito José Carlos 
Hori, que também demonstrou ser su-
bordinado de Edu, faz o que ele man-
da. Será que o prefeito e os “Maria 
vão com as outras”, não entendem 
que essa mudança só está causando 
transtorno para comerciantes e mo-
radores dessas Ruas, que agora têm 
que alterar toda papelada onde cons-
ta endereço, fichas de fornecedores e 
tantos outros. É importante lembrar 
para esses “inteligentes”, que todas 
as cidades do Brasil e do mundo ho-
menageiam outras cidades, Estados e 
Países. Essa atitude do Sr. Edu Fene-

rich é digna de quem não tem o que 
fazer, e cujo pensamento está voltado 
para o atraso e o Desrespeito com as 
pessoas que estão quietas no seu can-
to e apenas sobreviverem as suas pró-
prias custas, sem depender como ele 
de dinheiro público para fazer trapa-
lhadas. Perguntamos: por que ele não 
mudou o nome da Rua Japão? Por que 
a colônia é poderosa ou por que o pre-
feito é descendente de japoneses?  Es-
peramos sinceramente que esses “de-
socupados” voltem atrás e corrijam 
enquanto é tempo, esse erro descabido 
e desnecessário, sob pena de reverter-
mos essa aberração na justiça”.

reclaMaÇÃo de MuniciPe
Terrenos baldios infernizam a vida de vizinhos

joão Teixeira de lima

Caro João Teixeira,
Temos acompanhado seu trabalho 
através do Jornal Fonte, um Jornal 
que já se caracterizou por trazer a 
tona fatos e verdades do nosso mu-
nicípio que jamais os “conceituados” 
órgãos de imprensa local ousaram 
trazer. Antes de irmos direto ao as-
sunto gostaríamos de render nossas 
homenagens e nossos parabéns ao 
Dr. Luiz Augusto Stesse, fundador e 
proprietário desse Fonte, por colocá-
lo verdadeiramente a serviço da po-
pulação de Jaboticabal.
Os inúmeros terrenos baldios existen-
tes em nossa cidade são um verdadei-
ro inferno para os vizinhos, isso por-
que, além de deixarem a cidade mais 
feia e mais suja, trazem para nossas 
residências muitos tipos de animais/
insetos como: baratas, escorpiões, 
ratos e até cobras, sem falarmos das 
infiltrações nas paredes das nossas 
casas, que para evitá-las temos que 
fazer baldrames, causando um custo 
elevado. Esses terrenos na sua grande 
maioria não têm muros, calçadas e o 
matagal serve de esconderijo para os 

amigos do alheio, que espe-
ram os moradores saírem de 
suas casas para invadi-las e 
conseqüentemente furtá-las. É 
claro que a irresponsabilidade 
dos proprietários desses terre-
nos é incomensurável, porque 
grande parte os tem para espe-
cular. Porém, o poder públi-
co fecha os olhos e não toma 
providência alguma, às vezes 
manda uma cartinha dizendo 

para o proprietário manter o terreno 
limpo, murado e calçado sob pena de 
serem multados, alguns obedecem, e 
aqueles que não o fazem, fica por isso 
mesmo. Até quando temos que supor-
tar esse desleixo?

ParQue 1° de Maio

“Este Bairro, um dos mais populo-
sos da cidade é também um dos mais 
abandonado pelas autoridades. Somos 
muito procura-
dos em período 
eleitoral, no en-
tanto, quando 
acionamos os 
políticos em 
questões rela-
tivamente sim-
ples de serem 
resolvidas não 
temos respal-
do, como por 
exemplo: a si-
nalização de 
trânsito que é 

muito precária, dificilmente vemos 
um sinal de pare nas principais ruas, 
e aqueles que existiam na horizontal 
estão apagados pelo tempo. Como 
você está vendo, muitas crianças 
brincam nas ruas e os carros passam 
em alta velocidade. Outro ponto é a 
iluminação pública que deixa muito 
a desejar. Além, da buraqueira que 
com essas chuvas aumentaram bas-
tante e acumulam água podendo virar 
criadouros do mosquito da dengue. 
Tem outros problemas, mas se for-
mos contar todos ficaremos falando à 
tarde toda”. 
“Aliás, a falta de sinalização de trân-
sito não é um privilégio do parque 1º 
de maio, outros bairros considerados 
de classe média alta também estão na 
mesma situação. E o pior, muitas ruas 
e avenidas não têm sequer placas de 
indicação de direção, ou seja, mão e 
contra-mão. É claro que não podemos 
deixar de reconhecer que algumas fo-

ram identificadas”. Dizem moradores 
que não quiseram se identificar.

noTa do jornal fonTe
Agradecemos ao nosso leitor (a) e re-
afirmamos nosso propósito de conti-
nuarmos a serviço daqueles que mes-
mo anonimamente estão dispostos 
(as) a mudar esse estado de coisas em 
todos os níveis.
O nosso leitor (a) não enviou uma 
foto do local, por essa razão a repor-
tagem do Jornal Fonte fotografou 
um terreno abandonado na Avenida 
João Pinto Ferreira, Aparecida, entre 
os números 171 e 199, onde nesses 
números funciona um escritório de 
advocacia e um escritório de contabi-
lidade respectivamente.
Segundo informações, esse terreno 
pertence à funcionária pública muni-
cipal aposentada Mércia Araújo, que 
prestava serviços para o Ministério 
do Trabalho. Apesar das tentativas 
Mércia não foi localizada pela repor-
tagem.
Continuem enviando suas cartas ou 
correios eletrônicos para a “Coluna 
do Munícipe” ou faça sua reclamação 
por telefone, que iremos até o local.
Correio eletrônico: jornalfontejab@
yahoo.com.br – telefone (16) 3202-
0291 – endereço: Rua Humberto 
Biancardi, 133 – Vila Serra – CEP 
14890-220, ou ainda, para João Tei-
xeira de Lima – telefones – (16) 
3202-7509 – 9708-1980  ou correio 
eletrônico 
joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br

 EDITAL PARA INTIMAÇÃO DO RE-
QUERENTE N.A., EXPEDIDO NOS 
AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL DE 
ALIMENTOS MOVIDA CONTRA 
B.F.A.. - FEITO Nº 1.083/06- 2ª VARA 
CIVEL. - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.      
A DOUTORA ANA PAULA FRANCHI-
TO CYPRIANO, MMª. Juíza de Direito 
da 2ª Vara da Cidade e Comarca de Jabo-

ticabal, Estado de São Paulo, na forma da 
lei, etc.,...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este juízo e Cartório do 2º Ofício se processam 
regularmente os autos da Ação REVISIONAL 
DE ALIMENTOS requerida por N.A. contra 
B.F.A., feito nº 1.083/06 - 2ª Vara Cível. Assim, 
constando dos autos que o(a)(s) requerente(s) 

N.A. brasileiro, separado judicialmente, servi-
ços gerais, encontra(m)-se em local incerto e 
não sabido, é expedido o presente edital, pelo 
qual fica(m) o(a)(s) mesmo(a)(s) devidamente 
INTIMADO(A)(S) para que no prazo legal de 
48 (quarenta e oito) horas dê(em) regular an-
damento ao feito em referência, SOB PENA DE 
EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO (artigo 267, 
inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil) . 

NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, 24 de 
agosto de 2006. Eu (Renata Ijanc Fernandes 
Azevedo), Escrevente Técnico de Serviço 
que digitei. Eu (Milton Alberto Manfredini), 
Diretor Técnico de Serviço conferi, dou fé 
e assino. - ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO - Juíza de Direito.

mailto:jornalfontejab@yahoo.com.br
mailto:jornalfontejab@yahoo.com.br
mailto:joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br
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reTroSPecTiVaFonte
PrefeiTura de jaboTicabal TeM SuPerÁViT,

MaS caSTiGa oS MunÍciPeS
joão Teixeira de lima

O que é Superávit? É o lucro resul-
tante de, em um orçamento, ter mais 
ganhos do que gastos. Nossos admi-
nistradores públicos capitaneados 
pelo prefeito José Carlos Hori (PPS), 
anunciaram na imprensa paga com o 
dinheiro do contribuinte, que a Pre-
feitura teve um Superávit de R$ 3,638 
milhões, como se isso representasse 
um grande feito. É claro, que se fosse 
ao contrário, isto é, um déficit seria 
desastroso do ponto de vista de gas-
tos, principalmente se não vemos re-
sultados. Mas o importante é que haja 
empate entre receitas e despesas e 
que a população seja beneficiada pelo 
seu próprio dinheiro, pois, Prefeitura 
não é banco, e o bom administrador 

não é aquele que gasta demais ou me-
nos, mas que investe adequadamente 
nas necessidades do povo. Portanto, 
esse Superávit tão comemorado nada 
mais é do que falhas de investimentos 
em áreas prioritárias e cobranças de 
taxas e juros que chegam a ser exor-
bitantes.

iPTu

O parcelamento de dívidas atrasadas 
desse imposto é um exemplo de ex-
ploração. Vejamos:
Valor do débito original....... R$ 
613,80
Atualização monetária até a data do 
parcelamento................ R$   94,20

Valor dos juros até a data do parcela-
mento...........................  R$ 204,00
Valor da multa até a data do parcela-
mento...........................   R$  14,40
Valor total do débito origi-
nal..................................... R$  
927,00
Quantidade de parcelas =  60 vezes
Dívida amortizada em cada parce-
la..........................................  R$  
15,45
Juros do período do  (IPTU  de 2004) 
= 51%, isto é, a diferença de R$ 613 
para R$ 927.
Como as parcelas não podem ser me-
nores que R$ 20, foram acrescenta-
dos R$ 4,56 ao mês sobre R$ 15,45, e 
o valor final de cada parcela passou a 

ser de R$ 20,01, (29%), e o valor total 
do parcelamento será de R$ 1.200,60, 
mais 1% ao mês sobre o saldo deve-
dor acumulando mais R$ 273,40. 
Ou seja, a dívida final chegará a R$ 
1.474, isto é, 404% em relação o va-
lor do débito original de R$ 613.  O 
que caracteriza juro sobre juro, e ain-
da, a taxa de expediente que é de R$ 
1,17 para cada folha do carnê, além 
da correção monetária anual que nes-
te foi 3,7%.
Pessoas menos avisadas podem até 
pensar que estão sendo beneficiadas 
pelo “pequeno” valor das parcelas, 
quando na verdade esse parcelamento 
é um engodo para tirar do pobre o que 
ele não tem.

noVa deleGada de PolÍcia diZ Que Veio Para 
jaboTicabal Por VonTade PrÓPria

Na tarde de 18/01, a reportagem do 
Jornal Fonte conversou rapidamente 
com Dra. Regina Helena de Souza 
Marques, delegada titular do 1° DP 
(Distrito Policial) de Jaboticabal. In-
formamos para a delegada que alguns 
políticos jaboticabalenses disseram 
para órgãos de imprensa local, que 

sua vinda para cá se deu por solici-
tação deles junto a superiores da se-
gurança pública estadual. “Vim para 
Jaboticabal para descobrir novos ho-
rizontes e de livre e espontânea von-
tade e também a convite do delegado 
seccional. Não houve absolutamente 
qualquer participação política, nem a 

joão Teixeira de lima

favor e nem contra. Agora estou mui-
to atarefada, mas posteriormente con-
versamos melhor”. Acrescentou.

coMenTÁrio

Está se tornando um hábito, políti-
cos “famosos” de o nosso município 

mentirem para a população. Mentira 
tem pernas curtas e ademais quem 
mente por coisas miúdas fatalmente 
mentirá por coisas grandes. Portanto, 
não será nenhuma surpresa se encon-
trarmos por aí políticos importantes 
com seus narizes avantajados.

O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO 
BORGATTO, MM. JUIZ DE DIREITO 
TITULAR DA 3ª VARA CIVEL, desta cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente 
virem ou dele conhecimento tiverem que por 
este Juízo e Cartório da 3ª Vara, foi decretada 
a interdição de JULIMAR GOMES TELES, 
brasileiro, filho de Orçalino Teles e de Tereza 
Ferreira Gomes, nascido aos 08.10.1955, 
natural de Aparecida de Goiana/GO, portador 
do RG. 14.173.171 e do CPF/MF. 002.586.248-
09, residente e domiciliado na Avenida Gricia 
Pedroso Fenerich, 180, nesta cidade e Comarca 
de Jaboticabal, SP, a requerimento de sua esposa 
ROSANA APARECIDA DIDIN TELES, tudo 
nos termos da sentença proferida por este Juízo, 
datada de 01 de março de 2006, com transito em 
julgado datado de 12 de Junho de 2006, sem a 

interposição de recursos, tendo sido nomeada 
Curadora Definitiva ROSANA APARECIDA 
DIDIN TELES, portadora do RG. nº 
18.712.184/SSP/SP e do CPF/MF 131.210.278-
08, brasileira, casada, do lar, residente e 
domiciliada nesta cidade de Jaboticabal – SP, 
à Avenida Gricia Pedroso Fenerich, 180. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e 
no futuro ninguém possa alegar ignorância, é 
expedido o presente edital que será publicado 
por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 
dias, Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 21 
de Junho de 2006. Eu, Paulo Eduardo da 
Cunha, Escrevente Técnico-Judiciário, digitei 
e subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido Damião, 
conferi, dou fé e assino. (a) ANTONIO 
ROBERTO BORGATTO, Juiz de Direito.

ediTal de inTiMaÇÃo da reQue-
renTe f. de f.M.r., rePreSenTada 
Pela GeniTora M.a.M., eXTraÍdo 
doS auToS da aÇÃo de aliMenToS 
lei eSPecial nº 5.478/68, reQuereida 
Por f. de f.M.r., rePreSenTada Pela 
GeniTora M.a.M. conTra j.n.r., 
feiTo nº 515/04 - 2ª Vara - PraZo: 30 
(TrinTa) diaS.-
(juSTiÇa GraTuiTa)
 A Dra. ana Paula francHiTo cY-
Priano, MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc.,...
 faZ Saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este juízo e Cartório do 2º Ofício se processam 
regularmente os termos da Ação de alimentos 
lei especial nº 5.478/68 da qual figura como 
requerente f.de f.M.r., representada pela 
genitora M.a.M. e como requerido j.n.r., 
feito nº 515/04 e, constando dos autos que a 
requerente f. de f.M.r., brasileira, menor 
impúbere, natural de Jaboticabal-SP. nascida 
aos 11/09/1996, representada pela genitora 

M.a.M., nascida aos 02/09/1960, filha de A.M. 
e N.da S., portadora do RG nº 22007601 e CPF 
nº 112.968.008-81, declinado seu endereço à 
Rua Um, nº 159, Bairro Cidade Jardim, Jabo-
ticabal-SP. onde procurada a mesma não foi 
localizado, encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, é expedido o presente com a finalidade 
de inTiMÁ-la, na forma representada, para 
que no prazo legal de 48:00 horas, dê regular 
andamento ao feito em referência, sob pena de 
extinção e arquivamento (artigo 267, inciso III, 
§ 1º, do Código de Processo Civil). E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e de futuro 
ninguém alegue ignorância, principalmente da 
requerente f. de f.M.r., representada pela 
genitora M.a.M., é expedido o presente edital 
com prazo de trinta (30) dias, que será publi-
cado e afixado na forma da lei. Dado e passado 
nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal-SP., 
aos 12 de janeiro de 2.007. Eu, (Takeo Naka), 
Escrevente, que digitei. Eu, (Milton Alberto 
Manfredini), Diretor de Serviço conferi e assi-
no. ana Paula francHiTo cYPriano 
- juíza de direito.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TER-
CEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE IN-
TERDIÇÃO REQUERIDO POR L.Q.S.O. 
EM FACE DE V.Q.S. - FEITO Nº 1234/05 - 2ª 
VARA CIVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) DIAS 
A DOUTORA ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO, MMa.Juíza de Direito da 2ª Vara 
da Cidade e  Comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc.,...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital vi-
rem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
juízo e Cartório do 2º Ofício se processam re-
gularmente os autos da Ação de INTERDIÇÃO 
requerida por L.Q.S.O. em face de V.Q.S. feito 
nº 1234/05 - 2ª Vara Cível e, por sentença data-
da de 11.09.2006, proferida pela doutora ANA 
PAULA FRANCHITO CYPRIANO, MMa. 
Juíza de Direito, a qual transitou regularmente 
em julgado, sem qualquer recurso, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de V.Q.S., brasileiro, natural 
de São Bernardo do Campo – SP, nascido aos 
22.02.1958, filho de Joaquim Quirino da Silva e 
Floripes Benta da Silva, residente e domiciliado 
nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Avenida Vi-

tório de Simoni, 90 – Jardim São Marcos II, por 
ser portador de doença mental crônica, devido 
ao uso de etílicos, com comprometimento das 
faculdades cognitivas, sendo incapaz de gerir 
seus bens e cuidar de sua própria vida civil, 
necessitando de amparo e cuidado constante 
de seus familiares, tendo-lhe sido nomeada 
Curadora Definitiva a requerente L.Q.S.O., 
devidamente qualificada nos autos acima men-
cionados. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e de futuro ninguém alegue ignorância 
da presente interdição e nomeação, expediu-se 
o presente edital que será afixado e publicado 
pela Imprensa Oficial e Jornal local, por três (3) 
vezes, com intervalo de dez (10) dias, nos ter-
mos da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, aos dezessete (17) de outubro de 2006. 
Eu (Claudia C.Sant´Anna Pereira Simieli), 
Oficial Maior, que digitei. Eu, (Milton Alberto 
Manfredini), Diretor Técnico de Serviço confe-
ri, dou fé e assino. - ANA PAULA FRANCHI-
TO CYPRIANO - Juíza de Direito.

EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA 
AÇÃO DE INTERDIÇÃO REQUERIDA POR 
M.B.D.M. em face de L.V.D., PROCESSO 
526/2006 – 3ª VARA.

O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BOR-
GATTO, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR 
DA 3ª VARA CIVEL, desta cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem que por este Juí-
zo e Cartório da 3ª Vara, foi decretada a interdi-
ção de LEONIDIA VERONEZZI DONADON, 
brasileira, viúva, filha de Augusto Veronezzi e 
Rosa Clapis, natural de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, nascida aos 05 de outubro de 1932, 
residente e domiciliado na Avenida 15 de no-
vembro, 263, nesta cidade e comarca de Jaboti-
cabal - SP, a requerimento de sua filha MARIA 
BENEDITA DONADON MATIOLLI, Feito nº 
526/06, conforme apurado através do Laudo Pe-
ricial, LEONIDIA VERONEZZI DONADON 
é incapaz de gerir os atos da vida civil e seus 

bens, tudo nos termos da r. sentença proferida 
por este Juízo, datada de 14 de novembro de 
2006, com trânsito em julgado datado de 12 
de dezembro de 2006, sem a interposição de 
quaisquer recursos, tendo sido nomeada Cura-
dora Definitiva MARIA BENEDITA DONA-
DON MATIOLLI, brasileira, casada, filha de 
Argemiro Henrique Donadon e Leonidia Ve-
ronezzi Donadon, nascida aos 05 de fevereiro 
de 1957, residente e domiciliada na cidade de 
Jaboticabal - SP, na Rua Rui Barbosa, nº 1365. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, 
é expedido o presente edital que será publicado 
por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 
dias. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 12 de 
dezembro de 2006. Eu, _________Regina Cé-
lia Quinália Martucci, Escrevente Técnico Ju-
diciário, digitei e subscrevi. Eu,___________ 
Valdeci Aparecido Damião, Diretor de Serviço, 
conferi, dou fé e assino. __________________
_(a) ANTONIO ROBERTO BORGATTO, Juiz 
de Direto. 
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Páginas da vida
Você sabia que...

-Você sabia que a velha raposa voltou para 
o ninho? Lá pelas bandas do Jardim Santa 
Mônica, o mentor voltou todo prosa e em 
pleno vigor. Durou muito pouco o alívio da 
população!

-Você sabia que no poder público os salários 
são muito baixos? Será !!! Mas como é que 
dá pra comprar móveis e imóveis, carros de 
luxo e outras “cositas mas”?
-Você sabia que a revolução na Educação 
realmente aconteceu?  Ouve até bomba. Os 
professores que o digam.
 
-Você sabia que a moda agora é festejar em 
edículas? Uns alugam, outros emprestam, e 
muitos compram. Vida boa, não?

-Você sabia que tem um amigo do rei namo-
rando partidos de oposição? Perde o pelo mas 
não perde o vício. Quer continuar a colocar 
os dois pés em três canoas ..., como sempre.

-Você sabia que uma casa de bingo espera 
ansiosamente para abrir suas portas? Por que 

será a demora? Será que puseram pá de areia 
no motor?
-Você sabia que um poderoso vive amare-
lando quando os professores querem mar-
car uma reunião para debaterem sobre suas 
carreiras? Vive adiando a data do tête-à-tête. 
Será que falta respaldo ou competência? (ou 
os dois)

-Você sabia que os PEB III também dese-
jariam uma alternativa que possibilitasse 
resolver seus problemas de carga horária? 
Será que a cúpula da Educação, formada 
basicamente por PEB I só vê os interesses 
próprios?
 
-Você sabia que em nossa cidade há “papa-
razzos” fotografando celebridades? Cuidado 
estrelas!
 
-Você sabia que um amigo do rei anda fa-
zendo sua campanha / 2008 em pleno Pronto 
Socorro? Com voz mansa e sorrisinhos já 
está preparando sua cama. Nada como ser da 
oposição!
-Você sabia que na Cultura tem o famoso 
Clube da Luluzinha? Só elas entram, os po-
bres mortais ficam de fora, fazendo Arte!

-Você sabia que a Bienal anda dando o que 
falar e o que fazer? Dizem que o investimen-
to será por volta de R$ 200.000,00! Será que 
precisa mesmo tudo isso? E as tão famosas 
parcerias com o setor privado?

-Você sabia que muitos no Paço Municipal 
querem “matar dois coelhos com uma caja-
dada só”? Que guerra, heim?

MoSaicoS i

Fala sério!

MoradoreS de cÓrreGo rico QuereM a
eManciPaÇÃo do diSTriTo joão Teixeira de lima

Informações de fontes seguras dão con-
ta que existe uma grande movimentação 
para a emancipação do Distrito de Cór-
rego Rico, ou seja, tornar-se um muni-
cípio independente de Jaboticabal.
Segundo consta, 104 moradores já assi-
naram o pedido de emancipação e toda 
documentação necessária está pronta 
para ser entregue na Assembléia Legis-
lativa de São Paulo, tão logo se inicie o 
ano legislativo.

“Caso essa emancipação venha a se 

O porta voz (ou porta bandeira?) do rei anda 
dizendo que os preparativos para o Carna-
val/2007 andam as mil maravilhas. Vive 
cantando pelos corredores: “cidade mara-
vilhosa, cheia de encantos mil...” Foi aqui 
que ele deu o salto de qualidade. 

Sombra e água fresca

A comitiva real viajou para um merecido 
descanso, afinal ninguém é de ferro. A 
vida não é feita só de churrascos, jantares 
e festas, é feita também de sol, areia, mar. 
Enquanto isso, no reino de Amarantes... a 
chuva cai!

a tríade: Que rei sou eu? 
Dom Poderoso I ? 
Dom Poderoso II ?
Dom Poderoso III ?
ditados mais que populares
“Quem nunca comeu mel, quando come se 
lambuza” (reflexão para 2007)
“Rei posto, rei morto” (reflexão para 2009) 

coelhinho da Páscoa

Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim?
Um ovo, dois ovos, três ovos, assim! (de 
ouro, é claro)

ditado popular (releitura)
De cifrão em cifrão, a galinha enche o 
papo. 

regra Três
Dizem que há três prometidos para o cargo 
de Vice-Prefeito?
Olha a quebra de braço!

Senhor candidato
Há um sério candidato à Prefeito (2008) 

que já está articulando sua candidatura. 
Começou a efervescência na oposição!

MoSaicoS
Pai, filho e ...
Nada como ser amigo do rei. Aproveita pai 
e filhos, afinal família que trabalha unida 
ganha unida!

relembrando carmem Miranda
(velhos carnavais)

“Êta moleque bamba
Pega a cabrocha, pisca o olho e cai no sam-
ba
Esse moleque é de encomenda
Já foi vaqueiro numa fazenda
Come, come, não deixa resto
Oh que moleque indigesto”

contagem regressiva
 
(de janeiro de 2007 a dezembro de 2008) 
730, 729, 728 ... ... ... 03, 02, 01 .... Até que 
enfim!

casal 20
Andam dizendo por aí que há uma nova 
composição política para 2008. “Ela”, para 
prefeita e “ele” para vice-prefeito (ou será 
o contrário)? E tudo continua como d’antes 
no Reino de Amarantes!

Pra não dizer que não falei de flores ( 
Geraldo Vandré)

“Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer..”
(acorda, oposição)

concretizar, Jaboticabal será o grande 
perdedor principalmente em arrecada-
ção de impostos, tendo em vista que 
as duas usinas de açúcar e álcool pas-
sarão para o novo município. Ocorre 
que estamos abandonados pelo atual 
governo do município de Jaboticabal, 
tudo aqui é muito difícil, especialmente 
na questão da segurança pública, vo-
cês mesmos do Jornal Fonte já falaram 
sobre os furtos de cabos de telefone, 

volta e meia estamos 
sem comunicação, 
ficamos isolados, e 
ninguém toma pro-
vidências. Então se é 
para pagarmos nos-
sos impostos para 
Jaboticabal e ficar-
mos ao Deus dará é 
preferível, termos 
o nosso próprio go-
verno e resolvermos 
nossos problemas”. 

Afirmam moradores do Distrito.

ceSTaS bÁSicaS

Outra informação recebida em nos-
sa redação por pessoa que não quis se 
identificar, garante que o prefeito de 
Guariba está distribuindo cestas básicas 
para moradores do Assentamento Terra 
Rica (Distrito de Córrego Rico), trans-
ferirem seus títulos de eleitores para 
aquele Município. E a reclamação dos 
assentados é a mesma dos moradores 
do Distrito, o prefeito José Carlos Hori, 
os abandonou por causa de um reduto 
petista existente no assentamento.

coMenTÁrio

Se essas informações se confirmarem, 
Hori está “no mato sem cachorro”, 
os “seus” homens de confiança estão 
traindo-o, especialmente o vereador 
petista que se considera o líder maior 
do “pedaço” não tem cumprido a ris-
ca suas obrigações de vigiar e informar 
o chefe do Executivo jaboticabalense 
sobre essa movimentação para emanci-
pação e a compra de votos do prefei-
to de Guariba, já que ele (Vereador) é 
da base de sustentação do governo do 
PPS. Como já dissemos anteriormente, 
seria interessante que Hori coloque 
suas “barbas de molho”, ou troque 
de informantes.
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PlanTÃo Policial
andré luiz repórter policial radio athenas Paulista

ano noVo coMeÇou coM MuiTaS ocorrÊnciaS
furTo de VeÍculo

Na tarde de sexta-feira (19/01), na 
rua Agostinho Ennes n 131, um 
funcionário da Cooplana, deixou um 
veículo de propriedade da empresa em 
um lava rápido (lava rápido beira rio). 
A ordem deixada era pra que o veículo 
fosse entregue na empresa e até a noite 
o mesmo não havia sido entregue. Um 
representante da empresa foi até o local, 
e constatou que uma outra pessoa tinha 
levado o veículo embora. A polícia 
militar tomou conhecimento do fato, 
porém o veículo não foi encontrado. 
Trata-se de um VW saveiro.

furToS de bicicleTaS 
(20/01)

Muitos furtos de bicicletas aconteceram. 
Dois deles em fronte ao supermercado 
Cojiba. Na tarde de sábado, as vítimas 
que trabalham no local, ao sair do 
trabalho constataram o furto de uma 
bicicleta “T tipe” de cor prata, aro 26, e 
uma da marca Bug de cor preta aro 26.

Em frente a Casas Bahia a vítima 
entrou na loja, quando saiu não mais 
encontrou sua bicicleta Caloi 100, aro 
26 de cor prata.
 

lei “Maria da PenHa 
Manda MaiS uMa PrÁ 

cadeia”(21/01)
 
A vítima que reside no Jardim 
Primavera acionou a policia militar 
na noite de sábado (21/01). O marido 
chegou a casa alcoolizado, e passou a 
discutir com amasia, querendo dinheiro 
para comprar “drogas”. Diante da 
negativa o mesmo passou a agredi-la 
com  um cabo de vassoura desferindo 
golpes, que atingiram a cabeça, pernas 
e costas. Em seguida ele passou a 
gritar que mataria todo mundo e atirou 
uma garrafa com água congelada em 
direção ao filho de 11 meses, a criança 
foi atingida na testa. A esposa para 
evitar mais agressões passou a agradar 
o autor, que logo depois pegou no sono, 
a policia foi acionada, e ainda na cama 
recebeu voz de prisão, conduzido ao 

plantão foi preso em flagrante, onde foi 
arbitrada fiança de R$200,00 que não 
satisfeita, foi recolhido à cadeia publica 
permanecendo à disposição da justiça.
 
 condenado a 14 anoS de 
PriSÃo HoMeM Que MaTou a 
MulHer coM 23 facadaS
 
Segunda-feira  (21/01) ocorreu o  
julgamento de Joaquim Castelhano da 
Silva. O crime foi no dia 17 de outubro 
de 2003, por volta das 23h00min horas, 
na rua comendador João Maricato n 
993-fundos. Ele desferiu 23 golpes de 
faca contra sua amasia, que não resistiu 
e veio a óbito. Preso em flagrante na 
ocasião, ficou à disposição da justiça, 
e agora foi condenado a 14 anos de 
prisão.  

GraVe acidenTe 
enVolVendo MoTo e 

ÔnibuS (24.01)
                 
Por volta de 18h00min do dia (24/01) 
no cruzamento das rua Alfeu Rampazo 

com Onofre Frasca, o motorista 
do ônibus João Batista Marques, 
conduzia um Mercedes OF 1620 ano 
95 cor cinza. Já o motociclista Carlos 
Roberto Souza Junior, conduzia uma 
moto Honda CBX 200 Strada ano 99 
cor vermelha e aconteceu a colisão. 
Do ocorrido ferimentos no condutor da 
moto, e danos materiais nos veículos.
A unidade de resgate do corpo de 
bombeiros atendeu a vítima, que sofreu 
ferimentos no rosto e nas duas pernas, 
quebrou o fêmur direito. Foi socorrido 
até o Pronto Atendimento.

ouTro furTo

Furto a residência na Vila Industrial. 
A pedido da vítima não será divulgado 
nome e endereço, furtaram 1 aparelho 
DVD marca Philips, 1 micro sistem 
Susuki, 1 relógio de pulso marca 
Dumont, uma maquina fotográfica 
marca Yashica, talão de cheques em 
banco, da Nossa Caixa, vários cd´s e 
algumas jóias em ouro e prata.

o caSo doS VereadoreS eM ribeirÃo boniTo - SP 

Sentimos tristeza sempre que assisti-
mos a situações onde são expostas as 
mazelas humanas, como foi o caso da 
filmagem dos vereadores de Ribeirão 
Bonito solicitando propina ao prefeito 
para aprovar projetos de interesse da 
cidade. Nos perguntamos se o ser hu-
mano não vai se corrigir nunca, ou até 
aonde vamos ter que enfrentar essas 
situações.

Josmar Verillo, Membro da Amarribo,  
comenta sobre as prisões dos vereadores

Mas precisamos olhar a situação 
com realismo. A resposta não é 
simples. Mas sempre existirão 
pessoas dispostas a arriscar a sua 
posição, para obter benefícios, 
isso faz parte da raça humana, 
e a forma de lidar com isso é a 
vigilância permanente, a trans-
parência, a participação popular, 
para eliminar as possibilidades 
das pessoas caírem em tentação. 

É preciso que eles saibam que 
existe um preço a pagar. As pes-
soas que estão tendo acesso ao 
vídeo da gravação, e da prisão 
dos vereadores talvez não ima-
ginem a situação dos familiares 
dos envolvidos na pequena co-
munidade de Ribeirão Bonito. 
Um fato como esse pode destruir 
a família dos envolvidos. Os fa-
miliares estão envergonhados 
pelos comentários que todos es-
tão fazendo na cidade, pela fre-
qüente e constante exposição na 
mídia nacional. Um dos envolvi-
dos era delegado de polícia, um 
cargo público cobiçado que ele 
poderá perder pelo seu envolvi-
mento nesse episódio. Essas pes-
soas tinham o respeito de boa 
parte da comunidade, e agora 
perderam isso tudo. Todos tem 
filhos...imaginem vocês como 
a gente explica isso 
para um filho? Como 
é que alguém vai ter 
moral para educar 
um filho depois de 
um episódio desses? 
É uma situação mui-
to grave de desagre-
gação e angústia. 
É bom que todos sai-

bam que o envolvimento com atos 
de corrupção tem um preço, e ele 
pode ser muito alto, como devem 
estar percebendo agora, um pou-
co tardiamente esses vereadores. 
Ribeirão Bonito está mandan-
do uma mensagem para o resto 
do Brasil. Quem quiser, pode 
se envolver em corrupção, mas 
se for pego, vai ser punido. Sob 
a liderança da AMARRIBO a 
população já cassou o mandato 
do ex-prefeito Antonio Sérgio 
de Mello Buzzá, e do vereador 
Luiz de Franco Neto, ambos en-
volvidos em atos de corrupção. 
Outros políticos da cidade foram 
condenados ou estão sendo pro-
cessados pelas mesmas razões. 
A AMARRIBO instituiu junto 
com a prefeitura uma série de 
medidas para acompanhar os 
gastos públicos, inclusive uma 

relação mensal de pagamentos 
feitos, individualizados, de tal 
forma que toda a população tome 
conhecimento de quem está re-
cebendo dinheiro da prefeitura.  
 É louvável o ato do prefeito 
em tentar condenar vereadores 
que vinham extorquindo o muni-
cípio, enlameando a imagem do 
Legislativo municipal, e tentando 
se locupletar por conta da função 
que exerciam. Mas a bem da ver-
dade, a prefeitura também está 
em falta para com a população, e 
prova disso está nas informações 
que solicitadas ainda não foram 
entregues, e nas denúncias já fei-
tas junto ao Ministério Público.  
Portanto o combate à corrupção, 
ou a PROMOÇÃO DA PRO-
BIDADE, como prefere o filó-

ronaldo c. G. da rocha  
(PT)

jairo Moretti  
(Pl)

anderson G. Molina  
(PPS)

daniel da S. Moraes  
(PPS)

Abaixo os envolvidos no escândalo:
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dinei
Parabéns de seus

familiares e amigos

MaZinHo É o noVo coordenador de 
eSPorTeS do jaboTicabal aTlÉTico

Alvimar Estáquio de Oliveira (Mazi-
nho), que goza de muitas amizades em 
nosso município, especialmente entre 
os Atleticanos, pois já lhes trouxe gran-
des alegrias na década de 90 coman-
dando o Tigre de Athenas, Mazinho, 
como todos sabem jogou futebol ao 
lado de Pelé, no Santos Futebol Clube, 
além, de ter jogado no Fluminense do 
Rio, Grêmio de Porto Alegre e Santa 
Cruz de Recife.
Demonstrando simpatia, entusiasmo e 
principalmente capacidade, Mazinho 
concedeu entrevista coletiva na noite 
de 18/01, na sede do Jaboticabal Atléti-
co. Leia abaixo trechos da entrevista.

o reTorno

“Estou muito satisfeito. No futebol 
muitas vezes você faz o trabalho cer-
to, faz tudo certo e acaba não dando 
certo, aqui em Jaboticabal nós fizemos 
um trabalho muito bonito em 1990, e 
a equipe se sagrou campeã, retornamos 
em 1992 e também fizemos um bom 
trabalho, quase subimos novamente. 
Naquela época era uma equipe mais 
modesta. Já esperava esse convite há 
bastante tempo, sempre trabalhei mais 
de uma vez nas equipes por onde pas-
sei, fiquei feliz em voltar e reencontrar 
velhos amigos”.

coMeÇar de baiXo

“Este é o meu projeto, do Carlos Alber-
to, do Serginho e da equipe como um 
todo, nós vamos acompanhar todo tra-
balho para o Clube se manter. Não po-
demos começar um campeonato mon-
tar uma equipe, terminou o campeona-
to todo mundo vai embora, aí no outro 
ano vai montar outra equipe. Nosso 
projeto é disputar, por exemplo: a taça 
São Paulo, que é a vitrine é a copa do 
mundo de juniores. O crescimento do 
Jaboticabal Atlético também depende 
da torcida acreditar, o entusiasmo do jo-
gador parte do principio que está sendo 
prestigiado. Portanto, se a torcida com-
parecer aos jogos e confiar, fatalmente 
teremos bons resultados. A torcida em-
purra, aqui já ganhamos muitos jogos 
por termos 10 mil pessoas no estádio”.

SerGinHo

Paulo Sergio Garcia, Serginho, é o novo 
preparador físico do Jaboticabal Atléti-
co, que também concedeu entrevista, e 
destacou seus conhecimentos na área. 
“Trabalho há dez anos nas equipes pro-
fissionais, tive a satisfação de trabalhar 
com Mazinho em Tupã. Agradeço essa 
oportunidade que Jaboticabal está me 
dando, era uma iniciativa que a gente 
estava esperando, que esse projeto cres-
ça e se torne realidade, e que o futuro 
seja o melhor possível, não só para nós, 
mas principalmente para Jaboticabal”.
Serginho é irmão do ex-jogador do 
Corinthians, Tupãzinho, que também 
jogou no Jaboticabal Atlético, mas in-
felizmente não foi bem sucedido.

O personalismo que rodeia a mente 
dos que chegam ao Poder tem sido 
a grande sombra nublando as nos-
sas esperanças. Essa infeliz condu-
ta, traço marcante do egocentrismo, 
tem feito do culto à personalidade a 
grande arma para fabricar imagens 
de competência e empreendedoris-
mo nem sempre são compatíveis 
com a verdade. A maior parte de in-
consistentes e despreparados gover-
nantes têm se utilizado dessa tática 
para forjarem uma imagem pessoal 
completamente desfigurada de sua 
real personalidade. Temos visto na 
vida pública máscaras de bom me-
nino, santo político, bom chefe de 
família, sério e honrado membro da 
sociedade, solidário empreendedor 

nas ações sociais, 
dinâmico ad-
ministrador dos 
bens públicos, 
enfim, honesto 
e decente cida-
dão voltado para 
o bem comum. 
Entre todas essas 
maquiagens en-
contramos aquela 
que retrata a ex-
trema vaidade e o 

exacerbado orgulho: a de fenôme-
no, egocêntrico e onipotente, aque-
le para quem deve convergir todos 
os bônus e elogios, não importando 
o mérito de terceiros. Temos a dis-
puta da paternidade das obras públi-
cas no tresloucado afã em busca da 
popularidade.
É o caso do famoso projeto “Inte-
rior na Praia”, elaborado pelo go-
verno estadual e oferecido a todos 
os municípios do interior paulista, 
através das Secretarias Municipais 
de Educação, Cultura, Lazer. Basta 
uma inscrição em simples formulá-
rio demonstrando vontade de ade-
são para que se vislumbre a oportu-
nidade de acesso ao projeto.

Não é necessária pois nenhuma in-
tervenção mirabolante ou ultrapres-
tígio político para que as crianças 
carentes da rede pública de ensino, 
conheçam a imensidão do mar e a 
textura das areias praianas.
Não deveria portanto ser festejado 
como um fato vitorioso da política 
local mas sim a legítima possibili-
dade de inclusão social e cultural.
Aliás, as sementes dos bons planos 
e projetos culturais e educacionais 
foram plantados em 2005 e somen-
te regados sem ânimo e com pouca 
competência por aqueles que agora 
se julgam donos da colheita. Que tal 
ficarem atentos à frase: “Daí a Cé-
sar o que é de César e a Deus o que 
é de Deus?”. Aliás, o Jornal Fon-
te já se manifestou a esse respeito 
no ano passado, 
mas os cidadãos 
do Poder querem 
mesmo é apare-
cer em jornais 
locais pagos com 
o nosso dinheiro, 
que dizem ser 
público.

“inTerior na Praia” o SuPer eGo
luiz augusto Stesse

Serginho, Mazinho e Borsari

Vovô ivan, mamãe laura, 
papai don e vovó célia

Todos orgulhosos e felizes com 
as gêmeas elena e olivia

que completaram 2 aninhos
Parabéns e Felicidades


