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Festa do dia das Mães – 13/05: 
Homenagem às mães das crianças 
e jovens da Ong. com distribuição 
de vasos de flores ás mesmas, 
sanduíches, refrigerantes à 
vontade e um bolo de 4 metros. 
Foi um sucesso total.

Semana do meio ambiente: A 
O.C.A irá dar prosseguimento 
ao projeto “Bicho do Mato” que 
é uma parceria com a Polícia 
Ambiental onde apresentará 
palestras com vídeo, exposição 
de armadilhas de caça e pesca, 
proibidas e apreendidas em nossa 
região, nas escolas das cidades de 

eVenToS ProMoVidoS
Pela o.c.a

orGaniZaÇÃo culTural e aMbienTal

Taiúva, Taiaçú e Taquaral e no dia 
05/06/2005 (Dia Internacional 
do Meio Ambiente), a O.N.G 
terá uma tenda escolar com 
distribuição de mudas, folders, 
livretos etc.

A O.C.A foi convidada para 
apresentar a Peça Infanto 
Juvenil “Narizinho, O Menino 
Maluquinho e a Família 
Morcegão”, nos municípios 
de Taiúva, Taiacú, Diadema, 
Itanhaém e Peruíbe (litoral de 
São Paulo). É a O.C.A elevando o 
nome de Jaboticabal para outros 
municípios.

MÊS = Maio / 2007

faixa colocada na
PraÇa 9 de julHo
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EDITAL DE CITAÇÃO DE TODOS OS 
INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDO, EXTRAÍDO DOS AUTOS 
DE USUCAPIÃO REQUERIDO POR NELSON 
VALÊNCIO - FEITO Nº 114/07 - 2ª VARA - 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 virem ou 
dele conhecimento tiverem, bem como os interessados, 
ausentes, incertos e desconhecidos, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os 
autos de Usucapião requerido por Nelson Valêncio, 
feito nº 114/07, objetivando o autor usucapir o seguinte 
imóvel: “Um terreno situado na Avenida Major Novaes, 
1894, esquina com a rua João Aleixo de Paula, no Bairro 
Sorocabano, nesta cidade e comarca de Jaboticabal; com 
as seguintes características, medidas e confrontações; 
de formato regular mede de frente 10,55 metros 
confrontando com a avenida Major Novaes, quem de 
frente  da citada via olha para o terreno da frente ao 
fundo pelo lado direito mede 23,15m confrontando 
com  a Rua Jô]ao Aleixo de Paula, pelo lado esquerdo 
mede 23,15m confrontando com Carlos Eduardo 
Valêncio e Sandra Regina Valêncio e finalmente na linha 
dos fundos mede 10,55 m confrontando com Helena 
Pacheco, encerrando o terreno uma área de 244,23 
metros quadrados”, cuja posse vem sendo exercida pelo 
autor sem interrupção ou oposição de quem que seja. Em 
virtude de que é expedido o presente edital com prazo de 
30 (trinta) dias, pelo que ficam devidamente CITADOS 
todos os INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 
E DESCONHECIDOS, para que querendo apresentem 
contestação dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, 
servindo a presente citação para todos os atos do 
processo  até final julgamento e uma vez não contestada 
a ação no prazo  legal  serão  tidos  e  confessados   como 
verdadeiros  os  fatos  articulados pelo requerente em 
sua petição inicial. NADA MAIS. O referido é verdade 
e dou fé. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, em 25 de abril do ano 
de 2007. Eu,(Claudia C.S.Pereira Simieli), Oficial Maior, 
a digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), Diretor de 
serviço, conferi e assino. ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO - JUIZA  DE  DIREITO 

EDITAL DE CITAÇÃO DE TODOS OS 
INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS, EXTRAÍDO DOS AUTOS DE 
USUCAPIÃO REQUERIDO POR ARIOVALDO 
PEREIRA DA SILVA CONTRA WALTER 
MACHERONI - FEITO Nº 245/06 - 2ª VARA - 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 SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, bem como os interessados, 
ausentes, incertos e desconhecidos, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os 
autos de Usucapião requerido por Ariovaldo Pereira 
da Silva contra Walter Maccheroni, feito nº 245/06, 
objetivando o autor usucapir o seguinte bem móvel: “Um 
veículo VW/Kombi, ano de fabricação e modelo 1974, 
cor verde, placas HK-3610 - Jaboticabal-SP., chassi nº 
BH315316”, figurando no Certificado de Propriedade 
o nome do requerido Walter Maccheroni, falecido em 
30/07/86. Aludido bem móvel foi vendido pela esposa 
de Walter, Sra. Ayde Helena Lourenço Maccheroni, 
após sua morte, com autorização dos demais herdeiros. 
Quando da venda, o recibo foi apenas assinado pela Sra. 
Ayde, sem data ou reconhecimento de sua firma. Por 
outro lado, o adquirente do veículo, Nevio Mangiavacchi 
o vendeu para terceiro, o qual o revendeu ao requerente, 
que, deseja regularizar os documentos. Tendo a venda 
do veículo ocorrido cerca de dois anos após a morte do 
requerido, verifica-se que o referido veículo encontra-se 
há quase 18 anos nas mãos de terceiro. Só sob a posse do 
autor, o veículo já se encontra há cerca de um ano, sem 
interrupção ou oposição de quem que seja. Em virtude de 
que é expedido o presente edital com prazo de 30 (trinta) 
dias, pelo que ficam devidamente CITADOS TODOS 
OS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDOS, para que, querendo, apresentem  
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contestação  dentro  do prazo legal de 15 (quinze) 
dias, servindo a presente citação para todos os atos do 
processo  até final julgamento e uma vez não contestada 
a ação no prazo legal serão tidos e confessados como 
verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes em 
sua petição inicial. NADA MAIS. O referido é verdade 
e dou fé. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, em 27 de março de 
2.007. Eu,(Takeo Naka), Escrevente Técnico Judiciário, 
que digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), Diretor de 
serviço, conferi e assino. - ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO 
SILVANDRO DADÁRIO, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDA 
POR PAULO ROBERTO GREGGIO CONTRA 
SILVANDRO DADÁRIO - FEITO Nº 668/06 - 2ª 
VARA CÍVEL. - 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 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os 
autos da Ação de Busca e Apreensão requerida por 
PAULO ROBERTO GREGGIO contra SILVANDRO 
DADÁRIO - FEITO Nº 668/06 - 2ª Vara Cível. Assim 
constando dos autos que o requerido SILVANDRO 
DADÁRIO, sem maiores qualificações, encontra-se em 
local incerto e não sabido, é expedido o presente edital, 
pelo qual fica o mesmo devidamente CITADO por todo o 
conteúdo da ação supramencionada, cujo teor da petição 
inicial, em síntese é o seguinte: “O autor é legítimo 
proprietário do veículo Ford Corcel 11, ano 1978, chassi 
LB4KUL71242, a gasolina, branco, placas BKE 3781, 
estando o certificado de registro em nome de Rodrigo 
Souza Ramos. Que em 15.05.06 apareceu em sua casa  
o requerido, e tendo conhecimento que o autor estava 
vendendo o veículo acima por um preço de R$ 1600,00, 
pediu a chave do veículo para experimentá-lo, e sumiu 
com o carro. O autor só localizou o requerido dois dias 
depois, na Cidade de Monte Alto na Rua Ananias de 
Carvário, 848, fundos, Centro, nas mãos de Silvandro 
Dadário, que se negou a devolver-lhe o veículos, e 
que se ele voltasse lhe daria uma surra. O autor lavrou 
boletim de ocorrência, e tem notícia que o réu usa esse 
golpe há vários meses, e já tem várias passagens pela 
polícia.  Requereu a busca e apreensão do veículo. Deu-
se à causa o valor de R$ 1600,00, podendo o requerido 
contestar a ação, sob pena de revelia, dentro do prazo 
legal de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos e 
confessados como verdadeiros os fatos articulados pelo 
requerente em sua petição inicial. E para que chegue 
ao conhecimento de todos em especial do requerido 
acima mencionado 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 Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
aos quatro (04) de maio de 2007. Eu (Eleonara Cristina 
Zago), 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

EDITAL PARA CITAÇÃO DOS REQUERIDOS 
D.D.F.L. e L.C.S., EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
GUARDA DE MENOR POR E.C.S.R.. - FEITO Nº 
383/07- 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 virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório 
do 2º Ofício se processam regularmente os autos da 
Ação de GUARDA DE MENOR requerida por E.C.S.R. 
contra D.D.F.L. e L.C.S., feito nº 383/07 - 2ª Vara Cível. 
Assim, constando dos autos que o(a)(s) requerido(a)(s) 
D.D.F.L., filho de J.A.L. e A.F. e L.C.S., filha de J.C.S. 
e S.A.O., 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 CITADO(A)(S) por todo 
o conteúdo da ação supramencionada, cujo teor, em 
síntese, é o seguinte: “A autora propôs ação de guarda 

da menor P.C.F.L. com a finalidade de regularizar a 
guarda de fato que já exerce sobre a criança desde 
OUTUBRO/2006, momento em que a mãe da menor 
(sobrinha da requerente) sumiu, deixando de visitar 
a filha menor. Foi concedida à autora a GUARDA 
PROVISÓRIA da menor”. O(a)(s) requerido(a)(s) 
poderá(ão) contestar tais alegações, sob pena de revelia, 
dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sendo que, 
não contestada a ação no mencionado prazo, serão tidos 
e confessados como verdadeiros os fatos articulados 
pelo(s) requerente(s) em sua petição inicial. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, em especial do(a)(s) 
requerid(o)(a)(s) acima mencionado(a)(s), 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 Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, 24 de abril de 2007. 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

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
REQUERIDO POR J.F.B. EM FACE DE E.S.B. 
- FEITO Nº 308/06 - 2ª VARA CÍVEL. - 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 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os 
autos da Ação de INTERDIÇÃO requerida por J.F.B. 
em face de E.S.B., feito nº 308/06 - 2ª Vara Cível e, por 
sentença datada de 09.01.2007, 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 E.S.B., brasileira, natural de Jaboticabal-SP., nascida 
aos 28.07.1984, filha de J.F.B. e M.R.S.B., residente 
e domiciliada nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Rua 
João Petroucic, 185, Bairro Santa Mônica, certidão 
de nascimento registrada sob nº 6920, folhas 46vº, do 
livro nº 32-A, de Registro de Nascimento do Cartório 
do Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede - Jaboticabal-SP., 
por apresentar ela atraso no desenvolvimento, 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 nomeado Curador 
Definitivo o requerente J.F.B., devidamente qualificado 
nos autos acima mencionados. 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 termos da Lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, aos dois (02) de março de 2007. 
Eu (Eleonara Cristina Zago), 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

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
REQUERIDO POR M.F.P.P.  EM FACE DE  J.C.A.P. 
- FEITO Nº 639/06 - 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 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os 
autos da Ação de INTERDIÇÃO requerida por M.F.P.P. 
em face de J.C.A.P., feito nº 639/06 - 2ª Vara Cível e, por 
sentença datada de 29.01.2007, 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 J.C.A.P., brasileiro, natural de  Jaboticabal-SP., 
nascido aos 09.01.1962, filho de João Augusto Piedade 
e Adalgiza Rodrigues Perillo, residente e domiciliado 
nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Rua Dr. Camil 
Kenan, nº 101, certidão de nascimento registrado sob 
nº 21994, folhas 161, do livro nº A-19 de Registro de 
Nascimento do Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da 
Sede - Jaboticabal-SP., por apresentar ele “quadro de 
Esquizofrenia Paranóide, 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 nomeado Curadora Definitiva a requerente M.F.P.P., 
devidamente qualificada nos autos acima mencionados. 
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 termos da 
Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos doze (24 de 
abril de 2007. Eu (Heloisa Assirati Casemiro Andrioli), 
Escrevente Técnico Judiciário, que digitei. Eu, (Milton 
Alberto Manfredini), Diretor Técnico de Serviço 
conferi, dou fé e assino.- ANA PAULA FRANCHITO 
CYPRIANO Juíza de Direito

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
REQUERIDO POR R.M.S. EM FACE DE J.C.S. 
- FEITO Nº 838/06 - 2ª VARA CÍVEL. - 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 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os 
autos da Ação de INTERDIÇÃO requerida por R.M.S. 
em face de J.C.S., feito nº 838/06 - 2ª Vara Cível e, por 
sentença datada de 09.01.2007, 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 J.C.S., brasileiro, casado, natural de Jaboticabal-
SP., nascido aos 21.07.1955, filho de J.C.S. e M.C.S., 
residente e domiciliado nesta cidade de Jaboticabal-SP., 
na Rua Salvador Turco, 201, certidão de casamento 
registrada sob nº 528, folhas 236, do livro nº B-11 de 
Registro de Casamento do Cartório do Registro Civil 
das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 
2º Subdistrito da Sede - Jaboticabal-SP., por ser ele 
portador de esquizofrenia, 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 R.M.S., 
devidamente qualificada nos autos acima mencionados. 
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 termos da 
Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos dois (02) de 
março de 2007. Eu (Eleonara Cristina Zago), 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

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
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 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo 
e Cartório do 2º Ofício se processam regularmente 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 datada 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 Vitório 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 mencionados. 
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 termos 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 conferi, dou fé 
e assino. - ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO - 
Juíza de Direito

EDITAL PARA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE 
L. A. M., EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE 
GUARDA DE MENOR REQUERIDA POR L.A.M. 
CONTRA R.B.A. - FEITO Nº 1044/04 - 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 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 de GUARDA DE MENOR requerida 
por L.A.M. contra R.B.A., feito nº 1044/04 - 2ª Vara 
Cível. Assim constando dos autos que a requerente 
L.A.M., portadora do RG nº 40.437.671-X, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 216.512.478-62, brasileira, solteira, 
nascida aos 25.04.1982, filha de Maria Conceição 
Rodrigues da Matta, encontra-se em local incerto e não 
sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica a 
mesma devidamente INTIMADA, para que dê regular 
andamento ao feito, no prazo legal de 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento ( art. 
267, inciso III, parág. 1º do “CPC”). E para que chegue 
ao conhecimento de todos em especial do requerente 
acima mencionado, é expedido o presente edital que 
será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 
O referido é verdade e dou Dado e passado nesta cidade 
e comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 
vinte e três (23) de março (03) de 2007. 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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Infelizmente, o Assentamento 
“Terra Rica” localizado no Distrito 
de Córrego Rico, Distrito de 
Jaboticabal, que abriga 47 famílias 
e está sob a administração FITESP 
(Fundação Instituto de Terras do 
Estado São Paulo), vem sendo 
alvo de uma série de denúncias que 
abrange desde a venda irregular 
de lotes, desvio de dinheiro para 
construção de casas e esconderijo 
de produtos de furto e contrabando.

furTo
Os moradores do Distrito vinham 
sofrendo com os constantes furtos 
de cabos de telefones. Por mais uma 
vez o Jornal Fonte denunciou essa 
prática que deixava os telefones 
“mudos” causando transtorno e 
prejuízos para a Cia. Telefônica e 
principalmente para os moradores 
que ficavam isolados. A Polícia 
Civil procedeu algumas diligências 
no local e descobriu que os cabos 
que são de cobre, portanto valiosos, 
estavam escondidos em um lote no 
assentamento.

conTrabando
Na noite de quinta-feira 03/05, 
através de denúncia anônima, 
a Polícia Militar prendeu em 

aSSenTaMenTo de cÓrreGo rico:
eSconderijo de furTo, conTrabando e

ouTraS bandalHeiraS
luiz augusto Stesse e joão Teixeira de lima

flagrante três homens 
com 2.000 pacotes de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai que foram 
enviados para a sede 
da Polícia Federal em 
Ribeirão Preto. Um dos 
suspeitos preso é Ademar 
Dionísio de Sá (Mazinho) 
que é proprietário do Bar 
instalado no barracão 

da Associação dos Produtores de 
Agricultura Familiar de Córrego 
Rico “A TERRA RICA”. Mazinho 
teria recebido R$ 500 para guardar 
a carga. 
O delegado da Polícia Federal 
Edivaldo Waldemar Gênova, 
descartou a possibilidade de os 
suspeitos presos fazerem parte de 
alguma quadrilha, sendo apenas 
intermediários.  

Venda de loTe
Segundo apurado pelo Jornal Fonte, 
o lote de nº 34 do Assentamento 
de Córrego Rico, por direito 
pertencia a Isaias Alves Pereira, 
ex. presidente do Sindicato dos 
Empregados Rurais de Guariba. 
Wilson Rodrigues assumiu o cargo 
de presidente e, vendo aquele 
lote (34) no assentamento “vago” 

decidiu pôr lá seu pai e alguns 
sobrinhos que viviam com ele. 
Como isso nunca foi admitido pelo 
governo em suas políticas agrárias, 
assim, um despejo era evidente... . 
O lote então foi “vendido” para uma 
pessoa muito simples e honesta que 
reside no distrito de Córrego Rico, 
ou seja, José Antônio Domingos, 
mais conhecido como BEIA - 
(tratorista há mais de 25 anos na 

mesma usina). Iludiram-no e 
ofertaram as terras por cerca 
de R$ 30.000,00, pagos à vista 
e em dinheiro. Poucos dias 
depois, José Antônio (BEIA) 
mudou-se para o assentamento, 
reformando a casa e fazendo 
pequenas benfeitorias e 
desbravando as terras (gastou 
de mais R$ 30.000,00 em 
obras e plantio). Pouco tempo 
depois começa a desgraça 
de BEIA, visitas constantes 
do pessoal do governo em 
sua propriedade, sabendo do 

caso de compra do citado lote 34. 
Veio o primeiro despejo e ele (com 
autorização e ajuda de algumas 
pessoas) mudou para a sede da 
Associação do Assentamento 
permanecendo ali algum tempo. 
Retornou a alguns meses de alivio, 
até que veio outro despejo e desta 
vez teve sua casa lacrada ficando 
proibido de tentar entrar no lote, 
inclusive sujeito à prisão. Voltou 
pra sua casinha simples no Distrito 
de Córrego Rico e desiludido. Teve 
ele mais de R$ 50 mil de prejuízo. 
Sua fala “ [...] me garantiram que o 
Sindicato de Guariba e Jaboticabal 
me defenderiam e em alguns 
meses eu ganhava a posse, foi 
por isso que eu comprei. Paguei a 
quantia combinada e certamente foi 
dividida entre eles e fui além: dei 
`corretagem´ para quem me ajudou 
nas “papeladas” para o ITESP. 

Levei a vida toda pra juntar esse 
dinheiro... um sitio sempre foi meu 
sonho...”  Em contato com o ITESP 
de Bebedouro, constatamos que 
BEIA foi processado perante o fórum 
local e realmente teve que deixar o 
lote em questão, porém, esse fato 
não foi levado ao conhecimento do 
Ministério Público, que aguardamos 
agora, poder agir.
 

deSVio de dinHeiro
O Jornal Fonte publicou em sua 
edição n. 25, página 05 de 16.07.2006, 
a manchete: ASSOCIAÇÃO 
DOS ASSENTADOS DE 
CÓRREGO RICO ESTÁ 
SENDO PROCESSADA POR 
SUPOSTAS FRAUDES E 
IRREGULARIDADES. Nesta 
matéria destaca-se o processo n. 575-
06, da 3ª Vara Cível de Jaboticabal 
onde alguns assentados pediram 
a exoneração da atual diretoria 
JOSÉ CÍCERO GOMES, MIGUEL 
FERREIRA DOS SANTOS 
FILHO. Os autores do processo 
afirmam categoricamente que o 
governo repassou dinheiro para o 
Assentamento e os valores foram 
passados para as contas particulares 
dos Diretores da Associação...

coMenTÁrio
A reforma agrária é por sua essência 
o ponto de partida para a solução de 
grande parte dos problemas sociais 
existentes em nosso país, pois, é 
uma forma de oferecer dignidade 
a famílias que se encontram a 
margem da exclusão. No entanto, 
como em todas as classes sociais, 
maus elementos e politiqueiros 
aproveitadores se infiltram entre 
pessoas sérias e trabalhadoras 
provocando esse tipo de desgaste. 
Mas felizmente a grande maioria 
dos assentados dignifica o meio em 
que vive.

Não faz muito tempo a 
Prefeitura de Jaboticabal 
comprou por cerca R$ 50 
mil, 8 motocicletas com 
equipamentos de segurança 
que eram utilizadas em 
rondas pelos vigias para 
proteção de praças e 
prédios públicos.
Em janeiro de 2007, por 
ordem expressa do prefeito 
José Carlos Hori (PPS), essas motos 
foram retiradas de circulação e se 
encontram estacionadas na garagem 
municipal sendo deterioradas pelo 
tempo e segundo consta 2 delas 
estão sinistradas.

onde eSTÃo aS MoToS
da PrefeiTura?

joão Teixeira de lima

O motivo para a atitude de 
Hori, teria sido que um vigia 
fora visto em local suspeito 
“ponto de droga”, o caso 
foi abafado por falta de 
sustentação na acusação.

exPoSiÇÃo

Essas motos ficaram 
expostas na Praça Nove de 

Julho e também na entrada do Paço 
Municipal Dayton Aleixo de Souza 
como se fossem troféus. E nesse 
campeonato, o grande perdedor é 
o povo que está vendo seu dinheiro 
descer pelo ralo.

A senhora Gildete dos 
Santos Silva, (foto), 
moradora na Rua Rosinha 
Pacífico Vieira, 11, Bairro 
Jardim Santa Rosa, 
Jaboticabal, procurou 
nossa reportagem para 
denunciar o descaso da 
Prefeitura Municipal com 
os moradores daquele 
local, especialmente na 
questão da iluminação. 
“Esta Rua é um 
verdadeiro breu, não temos condição 
de sair de casa a noite com medo 
do que possa acontecer no meio 
dessa escuridão. No dia 01/02/07, 
registrei um pedido na Prefeitura 
solicitando a iluminação, mas até 

reclaMaÇÃo de MuniciPe
joão Teixeira de lima

agora nada aconteceu. 
Através do pedido foi 
formalizado o processo 
n° 2.705-7/2007, mas 
nenhuma providência foi 
tomada até hoje 17/05”. 
Disse.
Infelizmente o problema 
da dona Gildete é de 
grande parte da população, 
principalmente a mais 
carente. Mas não se 
preocupe dona Gildete, 

que ano que vem teremos eleições 
para prefeito e vereadores, e 
podemos garantir que todos os 
problemas serão resolvidos, da boca 
para fora é claro.
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O Vereador Jan Nicolau foi citado 
de forma caluniosa no programa 
domingão do Faustão da Rede 
Globo no dia 31/10/2005, onde o 
cantor Leonardo disse a seguinte 
frase após ser perguntado pelo 
apresentador: “... acabei de tomar 
um cano lá em jaboticabal, de 
jean nicolau. ele deu um cheque 
e depois sustou, disse que tinha 
sido roubado... Ô Jan, manda meu 
dinheiro aí safado”. O fato se referia 
ao show do cantor que ocorreu em 
01/10/2005 no clube Pioneiro da 
Sela em Jaboticabal. O roubo do 
cheque a que se referiu Leonardo 
teve como vítima, Francisca 
Heloisa Pillegi, que jamais esteve 
nesta cidade conforme apurado pela 
nossa reportagem e publicado na 
edição n. 019. Após esse ocorrido, 
Jan Nicolau esteve em rádio local 
e disse que estava indignado, pois 
era amigo pessoal de Leonardo e 
afirmou ainda que falou com o cantor 
e este disse que foi uma brincadeira. 
Foi a gota que faltava para que 
Edu Fenerich se dizendo defensor 
maior de Jaboticabal, porém, na 
qualidade de presidente eterno da 
Câmara, procurar pelos assessores 
de Leonardo e após, em sessão 
plenária que foi transmitida ao vivo 
pelos meios de comunicação, dizer 
entre outras coisas, as seguintes 
pérolas:
“estive pessoalmente com o 
empresário do cantor leonardo, 
Valter, em São Paulo, e este 
me disse que jan nicolau 
esteve sozinho no escritório de 
leonardo, com uma bMW preta, 
para contratar o cantor. 
Sabem quem é francisca Heloisa 
Pillegi colucci? Portadora do 
rG tal e cPf tal? É uma coitada 
que não tem um gato para puxar 
pelo rabo, e deu um cheque de r$ 
28.800 Mil. durante a vida inteira 
ela não teria condições de ganhar 
esse dinheiro. foi inquilina de 
um dos imóveis da família de 
jan nicolau na duque de caxias, 
aliás, imóvel de má qualidade.

jan nicolau e canTor leonardo faZeM
acordo aMiGÁVel no Tribunal 

luiz augusto Stesse 
jean Marcelo Veronezzi que 
é de São Paulo, não conhece 
jaboticabal, não conhece a rua 
rui barbosa, como poderia pegar 
um cheque da d. francisca?... 
Sobre a inquilina (francisca) 
eu tenho como provar através 
de testemunhas que ia cobrar 
os alugueres. ela trabalhava 
entre a farmácia nossa Senhora 
aparecida e a butique da Sílvia.”
O Jornal Fonte edição 019 já havia 
desmascarado Edu Fenerich, ou 
seja, a reportagem conseguiu através 
de diversas diligências, comprovar 
que Francisca Heloisa Pillegi é uma 
pessoa muito bem de vida, inclusive 
financeira, em Ribeirão Preto onde 
estivemos e que nos entregou cópias 
dos cheques que foram furtados de 
sua casa. O mais impressionante 
é que nenhum dos Vereadores da 
Câmara de Jaboticabal levantou uma 
só palha para ao menos questionar 
o todo poderoso Edu Fenerich 
após a publicação e circulação do 
jornal, pasmem! Ou seja, deixaram 
que um colega fosse massacrado 
e nada fizeram. É óbvio estão 
comprometidos consigo mesmos.
agora, vejam abaixo o resultado 
do acordo homologado no fórum 
joão Mendes em São Paulo:
Processo nº 583.00.2006.100054-1  
- Texto integral da Sentença
comarca de São Paulo - foro 
central cível 42ª Vara cível Praça 
joão Mendes s/nº, 16º andar - salas 
nº 1611/1613, centro - ceP 01501-
900, São Paulo-SP – 2171-6273 
Processo nº 583.00.2006.100054-
1 TerMo de audiÊncia 
ação: indenização (ordinária) 
requerente: jan nicolau baaklini 
– rG. 20.297.978-7 advogado: 
antonio ivo aidar – oab 068.154 
requerido: emival eterno da 
costa – passaporte cT 736.576 
advogado: norberto bezerra 
M. ribeiro bonavita – oab 
78.179 advogado: Paulo eduardo 
Massigla Pintor dias – oab 
174.015 aos 08 de maio de 2007, 
às 14:00 horas, nesta cidade e 

comarca de São Paulo, na sala 
de audiência do juízo da 42ª Vara 
cível, sob presidência do MM.(a) 
juiz(a) de direito Titular, dr.(a) 
carlos Henrique abrão, comigo 
escrevente abaixo assinado, foi 
aberta a audiência de instrução, 
debates e julgamento, nos 
autos da ação e entre as partes 
supra referidas. apregoadas 
as partes, compareceu(ram) os 
acima mencionados. abertos 
os trabalhos, as partes se 
compuseram: 1. o requerido 
se dispõe a realizar no prazo 
mínimo de 120 dias e máximo de 
180 dias a contar de hoje, show 
artístico na cidade de jaboticabal, 
correndo por sua conta e 
responsabilidade contratação e 
equipe, deslocamento, carreta, 
equipamentos e iluminação, sendo 
que fornecerá o autor o espaço, 
palco, hospedagem e alimentação. 
2. o show realizado terá duração 
mínima de 90 minutos, sendo 
obrigatório repertório atualizado, 
a cargo do requerido. 3. neste 
evento, o autor e o requerido 
deverão se encontrar e produzir 
publicamente a amizade nutrida 
entre ambos, dizendo que o fato 
ocorrido no programa da rede 
Globo do faustão, não passou 
de uma brincadeira e de uma 
forma de tratamento em razão do 
longo conhecimento entre eles. 4. 
não comparecendo o requerido 
ao espetáculo, fica estabelecida 
multa pecuniária no valor de r$ 
100.000,00, nos próprios autos. 5. 
fica o autor autorizado a divulgar 
pela mídia ou qualquer outro 
meio a retratação formulada, no 
sentido de que o episódio passado 
significou mera brincadeira 
pelo laço de amizade e mútuo 
conhecimento entre ambos. 6. 
deverá o requerido ainda, com 
45 dias de antecedência do show, 
comunicar por escrito a sua 
presença. 7. o espetáculo será 
realizado numa sexta-feira, ou 
no sábado, conforme agenda do 

próprio artista. 8. em razão do 
acordo, torna-se prejudicada a 
reconvenção e, outrossim, o agravo 
de instrumento, comunicando-se 
ao relator. 9. correm as custas 
em aberto pelo autor na ação e 
pelo reconvinte na reconvenção, 
cada parte suporta os honorários 
de seu patrono. 10. no ato, o 
reconvinte restitui ao emitente o 
cheque no valor de r$ 15.000,00, 
datado de 03 de outubro de 
2005, banco nossa caixa S/a, 
cártula nº expressamente do 
prazo recursal. 12. realizado 
o espetáculo, com 004464, 
recebendo-o sem ressalvas. 11. as 
partes desistem ingresso gratuito, 
donativo 1 quilo de alimento, 
pelo público, considerar-se-á 
quitada a obrigação, rasa, plena 
e irrevogável, não podendo 
quaisquer das partes exigir uma 
das outras eventual obrigação 
material ou extrapatrimonial. 
13. autorizo desentranhamento 
de documentos e cópias. 14. 
Permaneçam os autos em cartório 
por 182 dias, não havendo 
comunicação ou provocação, 
voltem para extinção. 15. 
HoMoloGo o acordo por 
sentença para produção de seus 
jurídicos e regulares efeitos, 
Selo a desistência recursal, 
apoiado no art. 269, iii do cPc, 
prolatada decisão em audiência, 
saindo cientes e intimados partes 
e procuradores, dispensando-se as 
testemunhas comparecentes. nada 
mais. lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. eu,_____
__________________,(Henrique 
Teodoro da costa), escrevente 
Técnico judiciário, digitei. o 
MM.(a) juiz(a) carlos Henrique 
abrão: requerente: advogado: 
requerido: advogado.

coMenTÁrio 

Tirem suas conclusões se é que é 
necessário.

A candidatura à reeleição do atual 
prefeito de Jaboticabal José Carlos 
Hori (PPS), é um fato concreto, até 
porque seus “asseclas” acham que Hori 
é imbatível para um segundo mandato. 
O presidente vitalício da Câmara 
Municipal alardeia que o projeto da 
“alcatéia” é por 20 anos no poder. 

PriMeiro MandaTo
Quem acompanha de perto o 
desempenho da atual administração 
e é isento de política partidária, sabe 
perfeitamente que essa reeleição não 
está tão garantida. Em 2004 Hori teve 
o apoio maciço da chamada burguesia 
que já não está tão certa se novamente 
o apoiará, pois, está se sentindo traída, 
nem sequer os bairros onde mora está 
sendo cuidados. Até se comenta, que se 
for feita uma pesquisa de intenção de 

voto nesses locais Hori não terá 20%. 
Outro aspecto negativo para o atual 
prefeito, é que boa parte de pessoas 
com grande conceito que participava 
do seu governo está fora para nunca 
mais voltar, porque saiu magoada e 
por não concordar com modelo de 
administração implantada, ou seja, sem 
planejamento e sem prioridade.

QueM SerÁ o Vice?
O atual vice Tadeu Faria, que sem 
dúvida contribuiu bastante para o 
êxito eleitoral de Hori, é tanto que foi 
nomeado secretário de governo no 
início da gestão foi um dos primeiros 
a se afastar, portanto não participará 
de outro pleito ao lado do seu “irmão”, 
como Hori o tratava.
O nome mais cogitado para substituir 
Tadeu é o de Ademilson Aparecido 

Servidone (Pepa Servidone – vereador 
pelo DEM ex-PFL). Porém, Pepa não 
oferece confiança para cargo executivo, 
em 2004 chegou a aparecer em programa 
eleitoral na televisão se dizendo 
candidato a prefeito. Em reunião do 
PFL na época com companheiros do 
partido em Jaboticabal, Pepa garantiu 
e registrou em ata que seria candidato 
a prefeito, mas na reta final ficou 
com medo de perder a “boquinha” de 
vereador, desistiu traindo os demais 
candidatos que serviram de ESCADA 
para elegê-lo.
No começo do governo Hori, Pepa 
era um crítico ferrenho e por razões 
desconhecidas virou a casaca e agora 
é visto sempre ao lado do prefeito e o 
defendendo em suas falas nas rádios. 
Portanto, Pepa só será candidato à vice 
de Hori, se sentir as reais chances de uma 

vitória, e como muita água vai rolar por 
debaixo dessa ponte não se assustem se 
ele voltar para a “oposição”.
Em contra partida, será muito difícil 
que Hori aceite Pepa como seu vice, 
porque poderá a qualquer momento 
ser apunhalado pelas costas, afinal de 
contas o moço é daqueles que vai a um 
casamento e quer aparecer mais que a 
noiva.

coMenTÁrio
Longe de qualquer comparação com 
quem quer que seja, mas por esse 
Brasil a fora, sempre ouvimos falar e 
conhecemos os chamados políticos 
macarrão, que são exatamente aqueles 
que: “QUANDO ESTÃO FORA 
DA PANELA SÃO DURÕES, MAS 
QUANDO ENTRAM NELA FICAM 
MOLINHOS... MOLINHOS...”.

Hori SerÁ candidaTo a reeleiÇÃo, MaS QueM SerÁ o Seu Vice?
joão Teixeira de lima
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naS PrinciPaiS bancaS de noSSa cidade

redaÇÃo: (16) 3202-0291

Jornal Fonte

Uma grande empresa do ramo 
metalúrgico com mais 600 
empregados com sede na vizinha 
cidade de Guariba, há 2 anos 
tenta instalar uma filial em nosso 
município com capacidade inicial 
para 300 empregos diretos, mas não 
consegue junto ao Poder Público um 
espaço de 2.000 metros quadrados 
para construir o barracão.

falTa de caPacidade

A reportagem do Jornal Fonte 
conversou com o empresário que 
pediu para não ser identificado, mas 
garantiu que Guariba não comporta 
a instalação de uma filial pela 
escassez de mão-de-obra, e por essa 
razão quer trazê-la para Jaboticabal 
e já manteve contatos com o prefeito 
José Carlos Hori (PPS) objetivando 
adquirir essa área o que só ficou na 
promessa.
Governo algum perde uma 

MaiS de 300 eMPreGoS PerdidoS
EMPRESA METALúRGICA TENTA SE INSTALAR EM JABOTICABAL, MAS NÃO CONSEGUE ESPAÇO

joão Teixeira de lima

oportunidade dessas, mesmo que 
a situação seja a melhor possível, 
o que não é o caso de Jaboticabal 
que praticamente não dispõe de 
indústrias, e as poucas que existem 
não contam com qualquer ajuda da 
área governamental, e governos 
que não incentivam as empresas em 
geral tendem a cair na decadência 
e conseqüentemente à miséria do 
seu povo, que é o que acontece em 
Jaboticabal por pura e absoluta falta 
de capacidade dos governantes.
  

uM exeMPlo

O SAAEJ (Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jaboticabal), 
cobra R$ 0,74 o metro cúbico de 
água e R$ 0,50 de taxa de esgoto 
também por metro cúbico para as 
residências e mais 15% sobre o 
total do consumo de água e taxa de 
esgoto que é o famigerado fundo 
de investimento para construção 

da ETE (Estação de Tratamento 
de Esgoto), que foi inaugurada em 
agosto de 2006 e até agora não 
funciona. Já as empresas pagam R$ 
1,40 o metro cúbico de água e R$ 
0,94 de taxa de esgoto, além dos 
15% do fundo de investimento, ou 
seja, quase o dobro. No caso das 
empresas quanto maior o consumo 
maior é o valor do metro cúbico, 
e não há uma explicação lógica 
para essa disparidade, segundo 
informações colhidas no próprio 
SAAEJ. Sem contar é claro, a 
imensidão de outros tributos nas 
esferas municipal, estadual e 
federal. 

o iluMinado

O vereador Pepa Servidone (DEM), 
disse no programa de rádio da 
101 FM do dia 14/05, que Hori é 
ILUMINADO por ter adquirido 
uma área de terra para o Distrito 

Industrial que ele (Pepa) vem 
pedindo desde o seu primeiro 
mandato como vereador.
No entanto, o parlamentar não disse 
quantas empresas já se instalaram 
naquele “distrito”, que custou R$ 
1 milhão dos cofres públicos e 7 
alqueires dos 10 comprados estão 
em litígio, ou seja, não podem ser 
usados enquanto não houver uma 
decisão judicial. 

COMENTÁRIO
Pepa está se saindo melhor que a 
encomenda, defendendo e mentindo 
pelo prefeito e ao mesmo tempo 
metendo a pua nos secretários e 
assessores, inclusive, afirmando 
que alguns deles deveriam ser 
jogados no caminhão do lixo.  Não 
nos assustemos se em breve Pepa 
começar a recolher assinaturas 
em um abaixo assinado pedindo a 
canonização de Hori para o Papa 
Bento XVI. 

O Fórum de 
TV Pública, 
reunindo o 
p r e s i d e n t e 
Lula, ministros 
de Estado e 
dirigentes de 
e m i s s o r a s 
públicas de todo 
o país, apesar 

de ofuscado pela passagem do Papa 
Bento XVI, foi um evento relevante 
para definir um mínimo de políticas 
específicas a um setor importante no 
contexto nacional e latino-americano. 
São precipitadas e extemporâneas as 
críticas que alguns segmentos têm 
feito a implantação de um sistema 
público de comunicação. Cresce entre 
dirigentes governamentais e políticos 
a consciência da importância que 
adquiriram os meios de comunicação 
nos processos de integração cultural 
da América Latina. O presidente 
Lula e o ministro Franklin Martins 
têm convicção que as políticas 
de comunicação não podem ser 
definidas unicamente a partir do 
Ministério da Comunicações, como 
meras políticas de “tecnologia” ou 
de “meios”, mas sim fazer parte 
das políticas culturais. Deve reunir 
possibilidades de se criar uma rede 
independente de comunicação 
através das emissoras públicas, com 
múltiplas modalidades culturais, 
potencializando e colocando em 
circulação pelo país o que se produz 
regionalmente. Ir tanto do centro para 
a periferia, quanto das periferias entre 
si para o centro. É a única forma de 
se “libertar” do cenário globalizado 

TV PÚblica e a reGionaliZaÇÃo
no aspecto econômico e tecnológico 
de comunicação e de mercado, 
apresentando como estratégia para 
a mudança social, propiciando o 
desenvolvimento e realizando novas 
maneiras de expressão e cidadania no 
sentido de promover a mobilização 
social. “As maiorias (os excluídos) 
se incorporam à modernidade e se 
aproximam dela sem deixar a sua 
cultura oral, ou seja, não fazem pelas 
mãos dos livros, mas sim a partir dos 
gêneros e narrativas das linguagens e 
saberes, da indústria e da experiência 
audiovisual”, diz Valério Fuenzálida 
Fernandez em seu artigo “Por uma 
televisão pública para a América 
Latina”. No fortalecimento de uma 
rede pública de televisão, o que 
está em discussão são profundas 
transformações na cultura cotidiana das 
maiorias e, especialmente, das novas 
gerações. “São destas transformações 
que devem se incumbir uma rádio 
ou TV onde o caráter público deixe 
de remeter aos pactos e arranjos 
culturais politiqueiros, para significar 
um âmbito vital da percepção e da 
participação cidadã”, nos propõe 
Fuenzálida. A TV pública deve 
interpelar o cidadão, enquanto que a 
comercial deve falar ao consumidor. 
Devemos ser o cenário do diálogo 
intercultural. Deve-se programar 
e produzir para um meio de um 
chamado público através de processos 
de alocação de espaços transparentes 
e participativos, coerentes com as 
políticas culturais de comunicação e 
educação do lugar em que habitamos. 
Em cidades cada vez mais extensas 
e descentralizadas, o rádio e a 

TV acabam sendo dispositivos de 
comunicação capazes de oferecer 
formas de contrabalançar o isolamento 
das populações marginalizadas, 
estabelecendo vínculos culturais 
comuns à maioria da população. Do 
imigrante e do desalojado até os que 
têm o destino de continuar imigrando 
indefinidamente, deslocando-se 
dentro da cidade/estado, à medida 
que vão sendo urbanizadas as 
invasões e valorizados os terrenos.  
Precisamos retomar a pergunta sobre a 
responsabilidade social, democrática 
e cidadã das emissoras públicas, 
projetar e discutir programas a partir 
das necessidades e expectativas 
do público e de todas as minorias 
excluídas da tela de massa. Propõe-
se que sejamos capazes de distinguir 
entre a indispensável e permanente 
necessidade de construir imaginários 
e identidades, por que, quer nos 
encante ou nos dê asco, uma emissora 
pública mais popular constituiria 
hoje o mais sofisticado dispositivo 
de moldagem e de formação da 
nossa cotidianidade. Justamente 
para desmontar este círculo que 
conecta, num só movimento a “boa 
consciência” dos intelectuais e “a má 

consciência” dos comerciantes da 
cultura, que deve se orientar a pesquisa 
que precisamos para construir uma 
TV pública (no mesmo sentido que 
dizemos “de qualidade”), sugere 
Martín Badero, em seu “El Consumo 
Cultural en America Latína”. Debater 
e compreender as emissoras públicas 
significa nos compreendermos como 
sociedade, nos olharmos como 
cidadãos, nos pensarmos como 
público. Com percepção, o governo 
do Presidente Lula compreenderá que 
a regionalização através de uma rede 
pública de emissoras alternativas 
trará o ponto de vista da identidade 
e do contexto de vidas próprias. Pelo 
contrário, qualquer informação ou 
manifestação cultural indiferenciada 
relativa ao mundo latino-americano, 
dificilmente vai estar relacionada 
com a nossa própria realidade.

bosco Martins é jornalista, foi 
membro do conselho fiscal 

da abePec – associação 
brasileira das emissoras Públicas, 
educativas e culturais e ex-diretor 

da TVe educativa de MS - bosco.
martins@carosamigos.com.br

Bosco Martins
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Páginas da vida
Você sabia que...

- Você sabia que andam falando à meia 
boca que vem um novo marqueteiro 
por aí? Estão começando a maquiar um 
poderoso para a próxima eleição!
- Você sabia que uma darling se achou 
preterida e falou o que quis para o 
maioral? Ele ouviu o que não quis e 
deu o famoso sorriso amarelo. Chuvas 
de verão!
- Você sabia que a bienal que era 
para ser no início de maio anda sendo 
colocada de escanteio? Falta verba ou 
coragem?
- Você sabia que o QG das MALs anda 
fervendo? Dizem que as reuniões são 
sigilosas e realizadas em altas horas.
- Você sabia que os jantares do 
“primeiro escalão” estão sendo abertos 
a alguns amigos do rei e da rainha? É a 
corte dos rapa-pés!
- Você sabia que o guarda Belo anda 
de celular em punho mandando e 
desmandando, falando com uns e 
outros? Será que celular é pago pela 
administração? Enquanto isso, nós 
pagamos a conta!
- Você sabia que aquela darling amorosa 
anda pondo a mão no tapete de algumas 
amigas da educação e da imprensa? Oi 
amor, não faça isso!
- Você sabia que o presidente da Festa 
do Quitute anda rindo a toa? Pudera, 
quanto destaque! Precisa t.mar cuidado 
com os ataques!
- Você sabia que andam soltando balões 
de ensaio para a campanha eleitoral / 
2008? Tem poderoso que acredita e 
anda perdendo o sono!
- Você sabia que o poderoso não aceitou 
o convite do Joãozinho Trinta para 
comemorarem juntos o feriado? Ele 
não teve dúvidas, foi comemorar com 
outra darling. Hum, vem novidades por 
aí! Será que vamos ter dobradinha no 
cardápio?
- Você sabia que o irmão de um 
poderoso lá da nove de julho está 
querendo vender para a prefeitura de 
qualquer jeito? E se não lhe abrem as 
portas ele fala em bater, chutar e até 
mesmo dedurar. Porque não fala logo?
- Você sabia que uma assessora de 
jornal está de férias porque não quis 
compartilhar de algo errado?

uM TaPinHa nÃo dÓi, uM 
TaPinHa dÓi...

A abelhinha me disse que houve uma 
troca de gentilezas na sala real. Um 
amigo do peito acertou em cheio o 
rosto de um poderoso! A reação foi a 
mesma de sempre: sorriso amarelo. 
Estava demorando!
Quem procura, acha! Depois ainda foi 
para o spa, será que é regime mesmo?

MoSaicoS

diálogo produtivo

Fernandinho Beira-Rio: - Sabe 
companheiro que eu estou com uma 
idéia genial? 
Chapinha: - Qual é querido?
Fernandinho Beira-Rio: - Uma idéia 
bárbara!
Chapinha: - Não me diga!
Fernandinho Beira-Rio: - É o projeto 
“Pensamento forte, mão leve”.
Chapinha: - Como é esse projeto?
Fernandinho Beira-Rio: - É assim: 
imagine que você quer uma casa com 
piscina. Mentalize bem, estenda as 
mãos, movimente-as em círculos e eis 
que o seu desejo se materializa. Agora 
coloque na mente um carro esportivo, 
com o pensamento firme e um leve 
toque das mãos, ele aparece!
Chapinha: - Ah, mas isso é muito 
difícil.
Fernandinho Beira-Rio: - Não, não 
é não. É fácil, fácil; é só usar 99% de 
imaginação e 1% de transpiração!
Chapinha: - Além de fazer aparecer, eu 
posso também fazer desaparecer?
Fernandinho Beira-Rio: - Lógico 
companheiro. Se for algum indesejável, 
é só firmar o pensamento e eis que o (a) 
amigo (a) começa a voar em um lindo 
tapete mágico, ao melhor estilo das 
“mil e uma noites”.

claSSificadoS

negócio da china

Troque seu carro usado de qualquer 
ano ou marca por um 0 Km esportivo, 
com tecnologia avançada, estilo e 
sofisticação. O seu carro vale como 
entrada por excelente preço: até 300% 
acima do valor de mercado. O saldo é 
dividido em suaves parcelas fixas de no 
máximo R$ 1,99.
Pagamos seu IPVA, oferecemos seguro 
total e como brinde doamos as primeiras 
sessenta parcelas.
E você ainda leva R$ 10.000,00 de 
troco para viajar com seus amigos!
Aproveite! Oportunidade única!

cobra, coral!

Que mal pergunte, como foram 
distribuídos os convites para o Coral 
internacional em Jaboticabal? Ah, 
já entendi! Fez parte do projeto de 
“inclusão social”.

PolíTico MacarrÔnico

Um político que vem sobressaindo 
sobre os demais, fez um comentário 
muito interessante:
- “Tem vereador que é como macarrão, 
entrou na panela fica mole!”

Que cHiQue, HeiM?

Dizem por aí que alugaram uma “BIG 
HOUSE” para sediar alguns poderosos. 
Nada como ser um pardal em gaiola de 
ouro!

QuarenTena

Um passarinho me contou que um 
darling ficou de quarentena uns tempos 
atrás. Precisou ficar em casa de molho, 
tamanha a pressão. Como dizem por aí: 
“perde os dentes mas não larga o osso” 
(ou será o filé? )

claMor da PoPulaÇÃo
      

“Mane, Mane, assim não dá pé!”

MaQuiaGeM PrÉ-eleiToral

Está um tal de dar banho de tinta em 
alguns prédios só para disfarçar o 
estado lastimável em que se encontram. 
Como dizem: “por fora bela viola, por 
dentro pão bolorento”.

iMbaTíVeiS

Dizem que está um clima de “já 
ganhou” entre alguns poderosos. 
Cuidado, soberba e prepotência não 
fazem bem a ninguém! Vamos calçar as 
sandálias da humildade mais uma vez?

reSPonda Se Puder

- Quem nasceu primeiro, o ovo ou a 
galinha?
- Quem é mais poderoso, o criador ou 
a criatura?
- Por quê a cara de um é o focinho do 
outro?
- Por quê será que dão pérolas aos 
porcos?
- Por quê será que o coelho dá saltos?
- Por quê puseram a viola no saco?
- Por quê amigo de peixe, peixinho é?
- Por quê será que os “laranjas” têm o 
nome de laranjas? Por quê não “outra 
cor”?

QueM canTa SeuS MaleS 
eSPanTa

Outro dia um poderoso cantava: todo 
sorridente:
 “Olha isso aqui ta muito bom!
Isso aqui ta bom demais
Olha quem ta fora quer entrar
E quem ta dentro não sai”

eMPurra, eMPurra

Quando queremos falar com o Fulano, 
sua secretária sempre manda para o 

Sicrano e este para o Beltrano. Será 
por quê o Sicrano manda mais que o 
Fulano? 
É por isso que o Beltrano fica na dele, 
passando a perna nos dois.

joÃo bobo

Existe uma brincadeira chamada de 
João Bobo. Consiste em um boneco 
inflável que basta empurrar e ele vai 
de um lado para o outro. Tem também 
uma versão onde uma pessoa fica entre 
outras duas vendo a bola passar de mão 
para mão e nunca pega a redonda. E 
ainda se acha esperto!

ParTilHa

Outro dia dois poderosos conversavam 
quando surgiu a oportuna pergunta: 
- “E qual a parte que me cabe nesse 
latifúndio?”
Ao que o outro respondeu: - “Para um 
bom laranja, meio laranjal basta”.

JORNALFonte

DEPARTAMENTO
COMERCIAL:

(16) 3202-7509 - 9708-1980
E-MAIL:

joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br 

FAÇA SUAS CRÍTICAS, 
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES.

FOI PENSANDO EM VOCÊ 
CLIENTE AMIGO (A), QUE O 

JORNAL FONTE CRIOU O SEU 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

SE VOCÊ QUER VENDER MAIS, 
ANUNCIE NO JORNAL FONTE;

SE VOCÊ QUER FICAR 
INTEIRADO (A) DO QUE 

ACONTECE EM JABOTICABAL, 
LEIA O JORNAL FONTE POR 

APENAS R$ 1,50 NAS BANCAS;
SE VOCÊ QUER COMODIDADE, 

ASSINE O JORNAL FONTE;
JORNAL FONTE, O MAIS LIDO, 

O MAIS COMBATIDO PELOS 
AMIGOS DO ALHEIO;

JORNAL FONTE, A FONTE DE 
NOTÍCIAS.
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Os deputados federais reajustaram 
seus próprios salários na noite 
de 09/05 em 28,5%, os subsídios 
passarão de R$ 12.847 para R$ 
16.512 mil, esse reajuste beneficia 
também o presidente da república, 
o vice e os ministros, cujos salários 
passarão de R$ 8.885 para R$ 11.420 
mil e de R$ 8.362 para R$ 10.748 
mil respectivamente. A comissão 
de assuntos econômicos do Senado 
aprovou o reajuste em 15/05 em 
menos de 10 minutos de discussão, 
restando agora a confirmação pelo 
plenário da Casa.

efeiTo caScaTa
Essa medida tomada pelos 
parlamentares em Brasília se 
expandirá para as Assembléias 
Legislativas e Câmaras Municipais 
de todo país, causando um rombo 

conGreSSiSTaS reajuSTaM SeuS PrÓPrioS
SalÁrioS e VereadoreS de jaboTicabal

PoderÃo GanHar aTÉ r$ 4.886,00 Por MÊS 
joão Teixeira de lima

incalculável (no momento) nos 
cofres públicos, é o chamado efeito 
cascata. Só na Câmara Federal e 
no Senado incluindo o presidente, 
o vice e os ministros, essa cifra 
passará dos R$ 600 milhões.

eM jaboTicabal
Caso se confirme o reajuste pelo 
plenário do Senado (o que será 
inevitável), os paladinos da lei de 
Jaboticabal terão “um pequeno 
reajuste” em seus “magros” 
salários de R$ 1.070 mil, passando 
de R$ 3.816 para R$ 4.886 mil/
mês, sacrificando o contribuinte 
jaboticabalense em mais R$ 10.700 
mil/mês ou R$ 128.400 mil/ano.

a lei
A Emenda Constitucional n° 25, de 
2000 diz em seu inciso VI o seguinte: 

“o subsídio dos Vereadores será 
fixado pelas respectivas Câmaras 
Municipais em cada legislatura 
para a subseqüente, observado 
o que dispõe esta Constituição, 
observados os critérios estabelecidos 
na respectiva Lei Orgânica e os 
seguintes limites máximos”. Esses 
limites se referem ao número 
de habitantes, que no caso de 
Jaboticabal está entre cinqüenta mil 
e um a cem mil, ou seja, o salário 
do vereador não poderá ultrapassar 
40% do salário do deputado estadual 
que é atualmente R$ 9.700 mil.

coMenTÁrio
Como podemos observar, a Emenda 
25 é bem clara não pode haver 
reajuste automático, deve ser 
estabelecido na legislatura anterior, 
aliás, é isso que defende a maioria 

dos juristas, promotores e até juizes 
que têm suspendido reajustes em 
muitas Câmaras Municipais. 
No entanto, aqui em Jaboticabal o 
Presidente vitalício da Câmara Edu 
Fenerich (PPS), entende que essa 
questão não é discutível e procede 
ao reajuste automaticamente sem 
qualquer providência por parte 
das autoridades competentes, 
talvez porque não houve até agora 
nenhuma representação junto ao 
Ministério Público.
O dinheiro que será gasto a mais 
nos subsídios dos meninos de ouro 
do palácio “Ângelo Berchielli”, 
daria para construir uma casa 
popular por mês ou 12 por ano, ou 
ainda abastecer a farmácia do povo 
com medicamentos para atender 
a população mais carente que se 
obriga a entrar na justiça para 
conseguir remédios como insulina 
e outros.

Nós os caminhantes matutinos ao 
redor do lago do paço municipal, 
levamos um baita susto e um 
sentimento de grande tristeza ao 
nos depararmos por volta das 
6:00 horas de quinta para sexta-
feira 11/05, com dois filhotes de 
capivara mortos. Segundo um vigia 
da prefeitura os animais foram 
atropelados na madrugada por 
um motorista desatento, que eu 
chamaria de irresponsável, partindo 
do princípio que aquele não é o 
local apropriado para se trafegar 
em alta velocidade, aliás, ali não 
poderia trafegar quaisquer tipos 

caPiVaraS SÃo aSSaSSinadaS
na eSPlanada  do laGo

joão Teixeira de lima
de veículos e deveria ser fechado 
a partir das 22:00 horas, isso para 
evitar que fatos dessa natureza 
aconteçam, que por enquanto foi 
com dois indefesos “irracionais”, 
mas em breve poderá acontecer 
com “racionais”, pelo estado de 
conservação que encontramos as 
margens do lago principalmente 
nos finais de semana e feriados. 
Isto é, montanhas de lixo, garrafas 
de bebidas alcoólicas quebradas, 
camisinhas, seringas com agulhas, 
fezes “humana” e outras canalhices 
próprias de pessoas civilizadas.   

liberTaÇÃo doS bicHoS

Coincidentemente na noite de 
quinta-feira 10/05, aconteceu uma 
grande festa na Estação de Eventos 
“Cora Coralina” o conhecido 
Varejão, chamada “libertação dos 
bichos” que tem como finalidade 
a retirada daqueles pedaços de 
madeira que os calouros da UNESP 

transportam pendurados nos 
pescoços durante 90 dias 
e que os identificam pelos 
apelidos. 
Trata-se de uma festa 
tradicional e até certo ponto 
serve de confraternização entre 
os veteranos e os iniciantes na 
vida universitária. Entretanto, 
não é bem isso que vem 
acontecendo, pois muitos 
estudantes e participantes do 

evento, aproveitam a oportunidade 
para causarem uma verdadeira 
balbúrdia incomodando a 
vizinhança e até atos de vandalismo 
são cometidos. 

rePÚblicaS

Casas ou apartamentos onde residem 
muitos estudantes estão sendo 
alvo de insatisfação por parte de 
moradores de bairros como: Recreio 
dos Bandeirantes, Nova Aparecida, 
Nova Jaboticabal e outros pela 
generalização da bagunça. Algo 
precisa ser feito antes que aconteça 
o pior. Reconhecidamente os 
estudantes trazem muitos bônus 
para Jaboticabal, mas em alguns 
casos isolados o ônus para os 
moradores permanentes têm sido 
bem maiores. Torna-se necessário 
que as associações de moradores, 
representantes de alunos e a direção 
da Universidade, sentem a mesma 
mesa para encontrarem uma solução 
para esses impasses.

ediTal de leilÃo
O doutor anônio roberto borgatto, 
M.M. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara 
Cumulativa desta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma 
da Lei, etc...
faZ Saber a todos quanto presente 
virem, o dele conhecimento tiverem, que no 
dia 28 de Maio do ano de 2007, ÀS 
13:30 HoraS, à porta central do Edifício 
do Fórum desta Cidade e Comarca, situado 
à Praça do Café s/nº Bairro Aparecida, o 
Oficial de Justiça que estiver servindo de 
porteiro dos auditórios, levará a público 
o pregão de venda e arrematação, a quem 
mais der e maior lance oferecer, acima da 
avaliação apresentada aos autos as folhas 
97 que é de r$ 441.000,00 (quatrocentos e 
quarenta e um mil reais), o seguinte bem 
penhorado ao executado: cooPeraTiVa 
aGroPecuÁria de TaiaÇu, nos 
autos da aÇÃo de execuÇÃo de 
TíTuloS exTrajudicial, que 
lhe move cenTral enerGÉTica 
Moreno aÇÚcar e Álcool lTda, 
feiTo nº 101/2006 - 3ª Vara, perante 
este Juízo e Cartório do 3º Ofício Judicial, 
a saber: “uma área de terra designada 
Gleba 3, com área de 26.608m2, localizada 
na rodovia vicinal pavimentada Taiaçu 
- Vista alegre do alto, com benfeitorias 
construídas na propriedade, objeto da 
matrícula nº 31.831, do c.r.i. local.
Caso resulte negativo o Primeiro (1º) Leilão 
acima mencionado, fica, desde já, designado 
o próximo para o dia 13 de junHo de 
ano de 2.007, ÀS 13:30 HoraS, para 
ter lugar a realização do Segundo (2º) 
leilão, já agora a quem mais der e o maior 
lance a oferecer, independentemente da 
avaliação constante dos autos.
Dos  autos não consta nenhum recurso 
pendente de decisão e os bens penhorados 
estão livres de ônus. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandei expedir o 
presente que será afixado e publicado na 
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo aos 19 de abril de 2007. Eu (Regina 
Célia Quinália Martucci), Escrevente 
Técnico Judiciário, digitei e imprimi. Eu, 
(Valdeci Aparecido Damião), Diretor de 
Serviço, conferi, dou fé e assino.

antônio roberto borgatto - juiz de 
direito
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COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA GASOLINA EM (REAIS):

Gasolina (“A”) 800ml (pura, vendida pela Petrobrás)  = R$ 0,80
Álcool Anidro 200 ml (20% misturado à gasolina)      = R$ 0,24

TOTAL = R$ 1,04 / Litro
+
CIDE - PIS/COFINS (Impostos Federais)                    = R$  0,44
ICMS (Imposto Estadual)                                                
= R$  0,64
TOTAL DE IMPOSTOS (104% do Preço Bruto)          = R$ 1,08

TOTAL (CUSTO + IMPOSTOS) = R$ 2,12
+
LUCRO DA DISTRIBUIDORA (Média por Litro)       = R$ 0,08
FRETE (Média por Litro)                                               = R$ 0,02
LUCRO DO POSTO (Média por Litro)                         = R$ 0,25

FINALIZANDO:
VALOR NA BOMBA COM IMPOSTOS                       = R$ 2,47
VALOR NA BOMBA SEM IMPOSTOS                        = R$ 1,39

Portanto, se você consome 200 litros de gasolina por mês, o bolo fica 
dividido assim:

DONO DO CARRO (otário 01- Você, no caso.) GASTA: R$ 494,00
DONO DO POSTO (otário 02) GANHA: R$ 50,00
DONO DO CAMINHÃO (otário 03) GANHA: R$ 4,00
PETROBRÁS (gente que rala...) GANHA: R$ 16,00
GOVERNO (nem um pouco otário...) GANHA: R$ 216,00

Deveríamos comemorar a “auto-suficiência” em roubo também?
Nós produzimos em “casa” nossos próprios corruptos...

braSil: uM PaíS de ToloS!!!

Jaboticabalense nato, 
nascido em 1914. 
Estudou e fez curso 
primário no Grupo 
Escolar “Coronel Vaz”, 
de família humilde, 
cujos pais mantinham 
um modesto armazém 
na Rua São Sebastião. 
Após a conclusão do 
curso primário, foi 
estudar o ginasial no 
antigo e tradicional 
Ginásio São Luís, 
de Jaboticabal, onde 
se pontificava como 
um dos melhores 
alunos, sendo colega 
de estudos de Alfredo Buzaid (ex. 
ministro da justiça), se tornado amigos 
inseparáveis. Após a conclusão do 
curso ginasial e colegial, foi estudar 
direito, bacharelando-se em 1943. 
Como advogado, tornou-se uma 
referência em nossa cidade, montando 
um conceituado escritório, juntamente 
com seu irmão Dr. Alfheu Rampazzo. 
Pelo seu amor à sua terra natal, sempre 
esteve envolvido na política local, 
chegando a galgar o cargo de vice-
Prefeito nas eleições de 1951, onde 
foi eleito o Dr. Renato Bruno, seu 
companheiro de chapa. Ao se formar 
em direito, exerceu diversas atividades 
sociais, em especial no Jaboticabal 
Atlético e no Clube Jaboticabal, 
sempre fazendo parte das composições 

GrandeS PerSonalidadeS
de jaboTicabal

dr. TÚlio Mareo raMPaZZo
de diretoria. Quando 
da eleição do Prefeito 
Antônio Mônaco, 
em 1972, Dr. Túlio 
Rampazzo elegeu-se 
vereador com expressiva 
votação, sendo um 
contundente crítico 
do Prefeito eleito. Em 
1975 e 1976, elegeu-
se Presidente de nossa 
Câmara Municipal. 
Nas eleições de 1968, 
fez parte do grupo de 
vereadores da chapa de 
Ângelo Berchieri, onde 
acabou se elegendo e 
sendo um dos líderes 
da situação. Dr. 

Túlio, sempre foi um combatível 
vereador, atento aos problemas da 
municipalidade, possuindo cultura 
política e forte preservação com a 
nossa história. Ainda como advogado, 
esteve à frente de causas memoráveis 
e chegou a advogar e ser o homem 
de confiança da Usina São Martinho, 
cargo que exerceu por vários anos e 
homem de extrema confiança do Dr. 
Orlando Ometto. Era casado com a Srª 
Ernestina Acetosa Rampazzo e teve 
uma filha, Maria Sílvia, atualmente, 
residindo em Goiânia, juntamente 
com sua mãe. Residiu por vários anos 
na bela residência localizada na Praça 
Dr. Joaquim Batista, que recentemente 
foi adquirida pelas Uzinas Chimicas 
Brasileiras. Faleceu em 1999, com 85 
anos de idade.

Foto de 1934 - Livro Clóvis Capalbo 
“Memória Fotográfica - 1890-1978” 

deu na inTerneT
beleZa de PaíS!

luiz augusto Stesse

Aniversariantes

João Elias Filho (Lôla 
Encanador), completou 

72 anos dia 07/04/2007. 
Parabéns, muitos anos de 
vida com saúde e alegria. 

São os votos dos seus 
familiares e amigos.

Flávio José Martucci 
comemorou no último dia 16 
mais um aniversário. Seus filhos 

Caique e Ana Clara, juntamente 

com seus familiares e amigos 
desejam-lhe paz, saúde, amor e 

muita alegria. Parabéns! 


