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o bÊbado e o PolÍtico
joão teixeira de lima 

Certa feita, um cidadão tomava cervejas em um bar da cidade, quando 
chegou ao local um político atarracado, arrogante e de péssima dicção. 
Dirigiu-se ao “bêbado” e começaram a dialogar, a “discussão” estava 
acirrada, e o político resolveu desdenhar o “bêbado”, e este, conhecedor 
profundo das “falcatruas” do político lhe disse: você é um corrupto, que 
rouba, mostra o produto do roubo e nada acontece. O político irritado, e 
sem argumento para se defender, mudou o rumo da prosa e disse: você 
é um bêbado. E o “bêbado” respondeu-lhe: posso ser, mas dormirei e 
amanhã estarei são. E você consegue dormir e acordar bem?

VeÍculos oficiais Para
uso Particular

se o cHefe faZ...
O prefeito de Jaboticabal José Carlos Hori (PPS), já foi visto em algumas ocasiões levando os filhos na 
escola, em bailes e até em churrascarias com o carro oficial. Portanto, a outra turma não se preocupa porque 
o mau exemplo vem de cima, apesar de Hori garantir que não está lesando ninguém, e que essas notícias são 
impiedosas. 
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Comentam-se nos corredores 
da Câmara Municipal, que um 
funcionário entendido de informática 
teria elaborado um...
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- VocÊ sabia Que a onda agora é 
reformar, ampliar, comprar, trocar. Que 
chique não? E muito mais....
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EDITAL DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES 
JOÂO EGYDIO BRANCO e sua mulher MIRIAN 
APARECIDA MORETTO BRANCOE DE TODOS 
OS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E 
DESCONHECIDO, EXTRAÍDO DOS AUTOS DE 
USUCAPIÃO REQUERIDO POR WANDERLEY JOSÉ 
DE MELO e sua esposa LAURA JOANA PERUCA 
DE MELO - FEITO Nº 1.509/06 - 2ª VARA - PRAZO: 
30(TRINTA) DIAS.
A DOUTORA ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO, 
MM.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 WANDERLEY JOSÉ 
DE MELO e sua esposa LAURA JOANA PERUCA DE 
MELO, feito nº 1.509/06, objetivando os autores usuca-
pir os seguintes imóveis: “um terreno indicado como 
lote nº 21 da Quadra 41, no loteamento denominado 
“jardim nova aparecida”, nesta cidade, distrito, 
Município e Comarca de Jaboticabal-sp, com identifi-
cação nº 01.03.0352.00008.02 da Prefeitura Municipal 
local, Ângelo Mialichi nº 101, também conhecida como 
alameda l-11 (projetada), com área de 381,00 metros 
quadrados, medindo 12,70 metros de frente e igual 
medida na linha dos fundos, por 30,00 metros da frente 
aos fundos em ambos os lados, e se confrontando pela 
frente com a citada alameda Ângelo Mialichi l-11, 
pelo lado direito com o lote nº 20, de propriedade de 
joão egydio branco, pelo lado esquerdo com o lote 
nº 22 de propriedade de Mauricio Magro Possi, e pelos 
fundos com o lote nº 8, de propriedade de francisco 
roberto conceição e Marcos Martins da conceição”, 
cuja posse vem sendo exercida pelos autores sem inter-
rupção 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 os confrontantes 
joÃo eGYdio branco e sua esposa Mirian 
aParecida Moretto branco, bem como 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 pro-
cesso  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 Jabo-
ticabal, Estado de São Paulo, em 14 de Agosto do ano de 
2.007. Eu,(JULIO CÉSAR RONCOLETTA), Escrevente 
Técnico Judiciário que digitei. Eu, (MILTON ALBERTO 
MANFREDINI), Diretor Técnico de Serviço conferi e 
assino. ana Paula francHito cYPriano - 
juÍZa de direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO EXEQÜENTE DO-
MICIANO RICARDO DA SILVA BERARDO, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL REQUERIDO POR DOMICIANO 
RICARDO DA SILVA BERARDO CONTRA MAURO 
SÍLVIO VILELA JÚNIOR - FEITO Nº 397/06 - 2ª VARA 
CÍVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) DIAS (DILIGÊNCIA 
DO JUÍZO).
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 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL RE-
QUERIDA POR DOMICIANO RICARDO DA SILVA 
BERARDO contra MAURO SÍLVIO VILELA JÚNIOR 
- FEITO Nº 397/06- 2ª Vara Cível. Assim constando 
dos autos que o exeqüente DOMICIANO RICARDO 
DA SILVA BERARDO, brasileiro, casado, advogado, 
portador do RG nº 27.719.154-3, inscrito no CPF sob o 
nº 266.487.638-41, encontra-se em local incerto e não 
sabido, é expedido o presente edital com a finalidade de 
que no prazo legal de 48:00 (quarenta e oito horas), dê 
regular andamento ao feito em referência, sob pena de 
extinção e arquivamento. E para que chegue ao conheci-
mento de todos e de futuro ninguém alegue ignorância, 
principalmente o exeqüente acima mencionado é expedido 
o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias, 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 seis 
(06) dias de agosto 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 CYPRIA-
NO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO O.P.D.S.  
EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE DIVÓRCIO 
(ORDINÁRIO) REQUERIDO POR Z.E.D.S.M.P. em 
face de O.P.D.S. - FEITO Nº 964/07 - 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, bem como os interessados, 
ausentes, incertos e desconhecidos, que por este juízo e 
Cartório do 2º Ofício se processam regularmente os autos 
da Ação  de DIVÓRCIO (ORDINÁRIO) requerido 
por Z.E.D.S.M.P. contra O.P.D.S., feito nº 964/07 - 2ª 
Vara Cível. Assim constando dos autos que o requerido 
O.P.D.S., brasileiro, 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, para que, querendo, apresente 
contestação dentro do prazo legal de quinze (15) 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 pela requerente em sua petição inicial, 
cujo teor, em síntese é o seguinte: “alega a autora ser 
casada com o requerido desde 29/12/1990, em regime de 
Comunhão Parcial de Bens, no Município de Espinosa, 
Estado de Minas Gerais. Viveram apenas quatro meses 
de união conjugal, e o casal separou-se. Não houve filhos 
na constância do casamento e a separação de fato já dura 
dezesseis anos. Requer a autora a decretação do Divórcio 
do casal”. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, aos vinte e dois (22) de agosto de 
2007. Eu (Heloisa Assirati Casemiro Andrioli), Escre-
vente 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 REQUE-
RIDO POR O.T. EM FACE DE M.A.F.S. - FEITO Nº 
1.071/06 - 2ª VARA CIVEL. - PRAZO: 30 (TRINTA) 
DIAS 
A Drª. Ana Paula Franchito Cypriano, MMª. Juíza de 
direitoda 2ª Vara da Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.,....fa Z  s a -
b e r  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 O.T.. em face de O.T.P., 
feito nº 1.071/06 - 2ª Vara Cível e, por sentença datada 
de 23/04/07, proferida pela doutora Ana Paula Franchito 
Cypriano, MMª. Juíza de Direito, a qual transitou regu-
larmente em julgado, sem qualquer recurso, foi decretada 
a INTERDIÇÃO de O.T.P., brasileiro, casado, portador 
do RG. nº 4.535.616-SSP/SP., inscrito no CPF. sob o 
nº 605.264.248-34, residente e domiciliado na Cidade e 
Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, na Rua 
Joaquim Alves da Silva Leitão, nº 27 – Bairro Talavasso, 
certidão de casamento registrada sob nº 3.817, folhas 66, 
do livro nº B-35 do Cartório de Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas do município e Comar-
ca de Aparecida, Estado de São Paulo, por apresentar ela 
quadro de deterioração mental em decorrência da Doença 
de Alzheimer, 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 nomeados 
Curadores Definitivos os requerentes M.G.S., devida-
mente qualificados nos autos acima mencionados. Sendo 
assim, 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 8 de junho de 2006. 
Eu (Renata Ijanc Fernandes Azevedo), Escrevente Téc-
nico Judiciário, 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 REQUE-
RIDO POR A.B.F.S. EM FACE DE D.A.F.S. - FEITO 
Nº 1.368/06 - 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 A.B.F.S. em face de 
D.A.F.S., feito nº 1.368/06 - 2ª Vara Cível e, por sentença 
datada de 16.05.2007, proferida pela doutora ANA PAU-
LA FRANCHITO CYPRIANO, MMa. Juíza de Direito, 
a qual transitou regularmente em julgado, sem qualquer 
recurso em 03.07.2007, foi decretada a INTERDIÇÃO 
de D.A.F.S., brasileiro, solteiro, segurado previdenciário, 
RG. nº 45.767.904-SSP/SP, CPF nº 372.615.868-54, 
natural de Monte Alto-sp, nascido aos 10.10.1988, filho 
de José Aparecido dos Santos e de Zilda Aparecida Lima 
dos Santos, residente e domiciliado nesta cidade de 
Jaboticabal-SP., na Chácara São Camilo, bairro Rural Gra-
ma de Cima (propriedade de Augusto Penariol), por ser 
portador de doença mental crônica, conforme diagnóstico 
de Esquizofrenia desde a adolescência, de modo que é des-
provido de capacidade de fato, 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 A.B.F.S., 
devidamente qualificada nos autos acima mencionados. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e de fu-
turo 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 dezesseis (16) 
de agosto de 2007. Eu (JULIO CÉSAR RONCOLETTA), 
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

No dia 16/08 quinta-feira, o posto 
Shangrilá (fotos), localizado na Praça 
do Café, foi lacrado pela Delegacia 
Regional Tributária de Ribeirão Preto, 
órgão ligado Secretaria Estadual da 
Fazenda. Segundo os técnicos da 
Delegacia Tributária o posto continha 
54% de álcool na gasolina, além 
de solvente e o álcool combustível 
continha água. A análise foi feita 
em abril de 2007, portanto, 4 meses 
depois. 
A Delegacia Tributária analisa 
mensalmente 16 postos de combustíveis 
nas 70 cidades da região de Ribeirão 
Preto.
O Professor Doutor em Química da 
UNESP, Marcio Antonio Augelli, a 
pedido da nossa reportagem, esclareceu 
o seguinte:
Quantidade de água no álcool: 

O álcool é fraudado com adição 
de água. Para a verificação, usa-se 
um simples densímetro, ou seja, a 
análise é praticamente instantânea. 
Geralmente as bombas de álcool têm 
um densímetro em um recipiente 
transparente, e a variação de densidade 

Posto de coMbustiVel É 
lacrado eM jaboticabal

joão teixeira de lima 

permitida por lei está marcada 
no aparelho, entretanto, esse 
densímetro pode ser avariado 
propositalmente  par marcar 
densidades equivalentes à 
prevista em lei.(pode ser feito 
no posto)

Álcool na gasolina: deve ter 
ao redor de 25%.

Usa-se uma proveta, onde se 
adicionam partes iguais de 
água e gasolina, que formam 
duas fases distintas. A água 

extrai o álcool existente na gasolina e 
seu volume cresce proporcionalmente à 
quantidade extraída. O valor aceitável é 
entre 24 e 26 por cento.(Pode ser feito 
no posto)

 solventes na gasolina: solvente de 
borracha, aguarrás ou querosene.

A gasol ina  pode  ser  aval iada 
preliminarmente com um densímetro, 
que indicará se pode ou não haver 
adulteração. (Pode ser feito no posto). 
Se houver suspeita, três amostras devem 
ser tiradas e lacradas, ficando uma com 
o dono do posto, uma com a agência 
do governo (ANP) e outra irá para o 
laboratório. No laboratório podem 
ser feitos ensaios por cromatografia, 
ou espectrometria de massa ou 
espectrofotometria de infravermelho. A 
ANP indicou a adição de um marcador 
na gasolina, que facilita a identificação 
de adulteração, mas o contrabando de 
solventes tem dificultado seu uso. São 
necessários apenas 20 microlitros de 
amostra e a análise é rápida, mas deve 
ser feita em laboratório ou em veículo 
devidamente adaptado.

SCORBIkE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA EPP, torna 
público que REQUEREU à CETESB A LICENÇA PRÉVIA 
PARA FUNDIÇÃO EM FERRO E AÇO EM GERAL E 
FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS, 
sito à RUA TEODÓSIO MORESCALCHI, 105 - PARQUE 
INDUSTRIAL - JABOTICABAL-SP
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 “Vida de gado. Povo marcado. Povo 
feliz”. As vacas de Renan dão cria 24 
horas por dia. Haja capim e gente besta 
em Murici e em Alagoas! Uma qualidade 
eu admiro em você: o conhecimento da 
alma humana. Você sabe manipular as 
pessoas, as ambições, os pecados e as 
fraquezas. Do menino ingênuo que eu 
fui buscar em Murici para ser deputado 
estadual em 1978 - que acreditava na 
pureza necessária de uma política de 
oposição dentro da ditadura militar 
- você, Renan Calheiros, construiu 
uma trajetória de causar inveja a todos 
os homens de bem que se acovardam e 
não aprendem nunca a ousar como os 
bandidos. Você é um homem ousado. 
Compreendeu, num determinado 
momento, que a vitória não pertence aos 
homens de bem, desarmados desta fúria 
do desatino, que é vencer a qualquer 
preço. E resolveu arma-se. Fosse qual 
fosse o preço, Renan Calheiros nunca 
mais seria o filho do Olavo, a degladiar-
se com os poderosos Omena, na Usina 
São Simeão, em desigualdade de forças 
e de dinheiros. Decidiu que não iria 
combatê-los de peito aberto, descobriria 
um atalho, um mil artifícios para vencê-
los, e, quem sabe, um dia derrotaria todos 
eles, os emplumados almofadinhas 
que tinham empregados cujo serviço 
exclusivo era abanar, durante horas, um 
leque imenso sobre a mesa dos usineiros, 
para que os mosquitos de Murici (em 
Murici, até os mosquitos são vorazes) 
não mordessem a tez rósea de seus donos: 
Quem sabe, um dia, com a alavanca da 
política, não seria Renan Calheiros 
o dono único, coronel de porteira 
fechada, das terras e do engenho onde 
seu pai, humilde, costumava ir buscar o 
dinheiro da cana, para pagar a educação 
de seus filhos, e tirava o chapéu para os 
Omena, poderosos e perigosos. Renan 
sonhava ser um big shot, a qualquer 
preço. Vendeu a alma, como o Fausto 
de Goethe, e pediu fama e riqueza, em 
troca. Quando você e o então deputado 
Geraldo Bulhões, colegas de bancada 
de Fernando Collor, aproximaram-se 
dele e se aliaram, começou a ser parido 

 carta de tereZa collor a renan calHeiros 
teXto de tereZa collor 

 Publicado por Mendonça neto, jornal extra - rio de janeiro | carta aberta ao senador renan calheiros 

o novo Renan. Há quem diga que você 
é um analfabeto de raro polimento, um 
intuitivo. Que nunca leu nenhum autor 
de economia, sociologia ou direito. Os 
seus colegas de Universidade diziam 
isso. Longe de ser um demérito, essa 
sua espessa ignorância literária faz 
sobressair, ainda mais, o seu talento de 
vencedor. Creio que foi a casa pobre, 
numa rua descalça de Murici, que 
forneceu a você o combustível do ódio à 
pobreza e o ser pobre. E Renan Calheiros 
decidiu que, se a sua política não serviria 
ao povo em nada, a ele próprio serviria 
em tudo. Haveria de ser recebido em 
Palácios, em mansões de milionários, 
em Congressos estrangeiros, como um 
príncipe, e quando chegasse a esse 
ponto, todos os seus traumas banhados 
no rio Mundaú, seriam rebatizados em 
Fausto e opulência; “Lá terei a mulher 
que quero, na cama que escolherei. Serei 
amigo do Rei.” Machado de Assis, por 
ingênuo, disse na boca de um dos seus 
personagens: “A alma terá, como a terra, 
uma túnica incorruptível.” Mais adiante, 
porém, diante da inexorabilidade do 
destino do desonesto, ele advertia: 
“Suje-se, gordo! Quer sujar-se? 
Suje-se, gordo!” Renan Calheiros, 
em 1986, foi eleito deputado federal 
pela segunda vez. Nesse mandato, 
nascia o Renan globalizado, gerente de 
resultados, ambição à larga, enterrando, 
pouco a pouco, todos os escrúpulos 
da consciência. No seu caso, nada 
sobrou do naufrágio desilusões de 
moço! Nem a vergonha na cara. O 
usineiro João Lyra patrocinou essa 
sua campanha com US1.000.000. O 
dinheiro era entregue, em parcelas, 
ao seu motorista Milton, enquanto 
você esperava, bebericando, no antigo 
Hotel Luxor, av. Assis Chateaubriand, 
hoje Tribunal do Trabalho. E fez uma 
campanha rica e impressionante, 
porque entre seus eleitores havia pobres 
universitários comunistas e usineiros 
deslumbrados, a segui-lo nas estradas 
poeirentas das Alagoas, extasiados com 
a sua intrepidez em ganhar a qualquer 
preço. O destemor do alpinista, que ou 

chega ao topo da montanha - e é tudo 
seu, montanha e glória - ou morre. Ou 
como o jogador de pôquer, que blefa e 
não treme, que blefa rindo, e cujos olhos 
indecifráveis intimidam o adversário. 
E joga tudo. E vence. No blefe. Você, 
Renan não tem alma, só apetites, dizem. 
E quem, na política brasileira, a tem? 
Quem, neste Planalto, centro das grandes 
picaretagens nacionais, atende no seu 
comportamento a razões e objetivos 
de interesse público? ACM, que, na 
iminência de ser cassado, escorregou pela 
porta da renúncia e foi reeleito como o 
grande coronel de uma Bahia paradoxal, 
que exibe talentos com a mesma sem-
cerimônia com que cultiva corruptos? 
José Sarney, que tomou carona com 
Carlos Lacerda, com Juscelino, e, 
agora, depois de ter apanhado uma 
tunda de você, virou seu pai-velho, 
passando-lhe a alquimia de 50 anos de 
malandragem? Quem tem autoridade 
moral para lhe cobrar coerência de 
princípios? O presidente Lula, que 
deu o golpe do operário, no dizer 
de Brizola, e hoje hospeda no seu 
Ministério um office boy do próprio 
Brizola? Que taxou os aposentados, 
que não o eram, nem no Governo de 
Collor, e dobrou o Supremo Tribunal 
Federal? No velho dizer dos canalhas, 
todos fazem isso, mentem, roubam, 
traem. Assim, senador, você é apenas 
o mais esperto de todos, que, mesmo 
com fatos gritantes de improbidade, de 
desvio de conduta pública e privada, 
tem a quase unanimidade deste Senado 
de Quasímodos morais para blindá-lo. E 
um moço de aparência simplória, com 
um nome de pé de serra - Siba – é o 
camareiro de seu salvo-conduto para a 
impunidade, e fará de tudo para que a sua 
bandeira - absolver Renan no Conselho 
de Ética - consagre a sua carreira. Não 
sei se este Siba é prefixo de sibarita, mas, 
como seu advogado in pectore, vida de 
rico ele terá garantida. Cabra bom de 
tarefa, olhem o jeito sestroso com que ele 
defende o chefe... É mais realista que o 
Rei. E do outro lado, o xerife da ditadura 
militar, que, desde logo, previne: quero 

absolver Renan. Que Corregedor!... Que 
Senado!...Vou reproduzir aqui o que 
você declarou possuir de bens em 2002 
ao TRE. Confira, tem a sua assinatura: 
1) Casa em Brasília, Lago Sul, R$ 
800 mil, 2) Apartamento no edifício 
Tartana, Ponta Verde, R$ 700 mil, 3) 
Apartamento no Flat Alvorada, DF, de 
R$ 100 mil, 4) Casa na Barra de S Miguel 
de R$ 350 mil. E SÓ. Você não declarou 
nenhuma fazenda, nem uma cabeça 
de gado! Sem levar em conta que seu 
apartamento no Edifício Tartana vale, 
na realidade, mais de R$1 milhão, e sua 
casa na Barra de São Miguel, comprada 
de um comerciante farmacêutico, 
vale mais de R$ 2.000.000. Só aí, 
Renan, você DECLARA POSSUIR 
UM PATRIMONIO DE CERCA DE 
R$ 5.000.000. Se você, em 24 anos 
de mandato, ganhou BRUTOS, R$ 2 
milhões, como comprou o resto? E as 
fazendas, e as rádios, tudo em nome de 
laranjas? Que herança moral você deixa 
para seus descendentes? Você vai entrar 
na história de Alagoas como um político 
desonesto, sem escrúpulos e que trai até a 
família. Tem certeza de que vale a pena? 
Um vez, há poucos anos, perguntei a 
você como estava o maior Latifundiário 
de Murici. E você respondeu: “Não 
tenho uma só tarefa de terra. A vocação 
de agricultor da família é o Olavinho.” 
É verdade, especialmente no verde das 
mesas de pôquer!  O Brasil inteiro, 
em sua maioria, pede a sua cassação. 
Dificilmente você será condenado. Em 
Brasília, são quase todos cúmplices. 
Mas olhe no rosto das pessoas na rua, 
leia direito o que elas pensam, sinta 
o desprezo que os alagoanos de bem 
sentem por você e seu comportamento 
desonesto e mentiroso. Hoje perguntado, 
o povo fecharia o Congresso. Por 
causa de gente como você! Por favor, 
divulguem pro Brasil inteiro pra ver se 
o congresso cria vergonha na cara. Os 
alagoanos agradecem. 
coMentÁrio:
Qualquer semelhança com outros 
políticos não é mera semelhança.

QUEM TRABALHA COM COMPE-
TENCIA E PLANEJAMENTO, Pode, 
Pode,

QUEM NÃO TEM .......... nÃo Pode, 
se sacode ou faZ crÍtica 
destrutiVa. 

OS MANTENEDORES DO COLÉGIO 
NOSSA SENHORA DO CARMO, NO 
EXERCÍCIO DO SEU DIREITO, FACE 
A FORMA PEJORATIVA DA QUAL SE 
DEU PUBLICIDADE A INAUGURA-
ÇÃO DAS NOVAS DEPENDENCIAS 
DA ESCOLA NESTE JORNAL. VEM 
A PÚBLICO ESCLARECER O QUE 
SEGUE:

nÃo faltou ninGuÉM? – SIM, 

direito de resPosta
O SR. LUIS CARMO AGASSI, SÓCIO 
DESDE A DATA DE FUNDAÇÃO. 

A ABERTURA DA ESCOLA OCOR-
REU EM 18/09/1.998 CONFORME 
REGISTRO Nº = 00082 NO CARTÓRIO 
DE PESSOAS JURIDICAS DE JABOT-
ICABAL / SP. 

COM MUITO TRABALHO, COMPE-
TENCIA E DEDICAÇÃO DE TODOS 
OS SÓCIOS MANTENEDORES, O 
COLÉGIO CONQUISTOU SEU ES-
PAÇO EDUCACIONAL NA CIDADE, 
RAZÃO PELA QUAL ESTIMULOU 
OS MESMOS NA CONSTRUÇÃO DAS 
NOVAS INSTALAÇÕES. 

JÁ NO ANO DE 1999, SEGUNDO ANO 

DE FUNCIONAMENTO DO COLÉ-
GIO, DESPERTOU A VISÃO EMPRE-
SARIAL DOS MANTENEDORES EM 
PERCEBER O SUCESSO ALCANÇA-
DO, SENDO INICIADA A OBRA QUE 
PERDUROU ATÉ O MÊS DE JULHO 
DO CORRENTE ANO. 

POR TUDO ISTO, ESPERAMOS CON-
TRIBUIR PARA O AVANÇO CULTUR-
AL E EDUCACIONAL DO CIDADÃO 
DE JABOTICABAL.

os sÓcios Mantenedores 
aGradeceM a confianÇa dos 
Pais, alunos e todos os seG-
Mentos da sociedade Que 
coMPareceraM na brilHante 
inauGuraÇÃo ocorrida eM 

28.07.07

LUIS DO CARMO AGASSI, SUMIkO 
T. kOTUZI, MILTON M. kOTUZI, 
DANIEL DE OLIVEIRA, LÉIA LOPES 
DE OLIVEIRA, SILVIA AP. RICCI 
FERREIRA, MARLI PEZZI, CARLOS 
R. DÉ BERCHIELLI, STELLA MARIS 
FAVA.

RESPOSTA DO JORNALISTA JOÃO 
TEIXEIRA DE LIMA, EM MOMENTO 
ALGUM TECI QUALQUER COMEN-
TÁRIO A RESPEITO DA COMPETÊN-
CIA DOS MANTENEDORES DA ES-
COLA. ME REFERI SIMPLESMENTE 
A LIGEIREZA NA SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E MUDANÇA DE MÃO 
DE DIREÇÃO DA RUA.
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Duvidamos que o leitor conseguiria lembrar 
de todos os escândalos a seguir. Sempre é bom 
guardar essas “pérolas”, pois deparamos com 
escândalos, seja em nível federal, estadual 
e, muito mais próximos os municipais, que, 
normalmente são engavetados ou mesmo sequer 
são investigados; mas em breve publicaremos os 
da nossa terra  - aguardem! Mas, vamos botar a 
boca no trombone sempre, porque se as pessoas do 
“governo” tem o direito-dever de fazer o bom uso 
do dinheiro que é nosso. É seu, meu, nosso. Por 
outro lado, você poderá perceber que os escândalos 
estão diretamente (no sentido quantitativo) ligado à 
melhoria da democracia, veja por exemplo que no 
governo Geisel, foram levados ao conhecimento 
público, apenas 09 casos, já no governo Lula, 
que ainda sequer terminou, já temos mais de uma 
centena, significa dizer que a imprensa foi menos 
censurada. Aqui, a imprensa finge que não vê.

escÂndalos no brasil

isto É Que É ProGressÃo 
GeoMÉtrica!

Governo Geisel ( General ernesto Geisel) 
(1974- 1979)
1. Caso Wladimir Herzog 
2. Caso Manuel Fiel Filho 
3. Caso Lutfala 
4. Caso Atalla 
5. Ângelo Calmon de Sá (ministro acusado de 
passar um gigantesco cheque sem fundos) 
6. Lei Falcão (1976) 
7. Pacote de Abril (1977) 
8. Cassações dos Parlamentares no Governo 
Geisel 
9. Grandes Mordomias dos Ministros no Governo 
Geisel 

Governo figueiredo (General joão baptista 
figueiredo) (1979- 1985)
1. Caso Capemi 
2. Caso do Grupo Delfim 
3. Escândalo da Mandioca 
4. Escândalo da Brasilinvest 
5. Escândalo das Polonetas 
6. Escândalo do Instituto Nacional de Assistência 
Médica do INAMPS 
7. Caso Morel 
8. Crime da Mala 
9. Caso Coroa-Brastel 
10. Escândalo das Jóias 

Governo sarney ( josé sarney) (1985- 1990) 
( Primeiro Governo civil Pós regime Militar 
- censura)
1. CPI da Corrupção 
2. Escândalo do Ministério das Comunicações 
(grande número de concessões de rádios e 
TVs para políticos aliados ou não ao Sarney. A 
concessão é em troca de cargos, votos ou apoio 
ao presidente) 
3. Caso Chiarelli (Dossiê do Antônio Carlos 
Magalhães contra o senador Carlos Chiarelli ou 
“Dossiê Chiarelli”) 
4. Caso Imbraim Abi-Ackel 
5. Escândalo da Administração de Orestes 
Quécia 
6. Escândalo do Contrabando das Pedras 
Preciosas 

Governo collor ( fernando collor de Mello) 
(1990- 1992)
1. Escândalo da Aprovação da Lei da Privatização 
das Estatais 
2. Programa Nacional de Desestatização 
3. Escândalo do INSS (ou Escândalo da 
Previdência Social) 
4. Escândalo do BCCI (ou caso Sérgio Corrêa da 
Costa) 
5. Escândalo da Ceme (Central de 
Medicamentos) 
6. Escândalo da LBA 
7. Esquema PP 
8. Esquema PC (Caso Collor) 
9. Escândalo da Eletronorte 
10. Escândalo do FGTS 
11. Escândalo da Ação Social 
12. Escândalo do BC 
13. Escândalo da Merenda 
14. Escândalo das Estatais 
15. Escândalo das Comunicações 
16. Escândalo da Vasp 
17. Escândalo da Aeronáutica 
18. Escândalo do Fundo de Participação 
19. Escândalo do BB 

Governo itamar franco (itamar augusto 
cautiero franco) ( 1992- 1995)
1. Centro Federal de Inteligência (Criação da CFI 
para combater corrupção em todas as esferas do 
governo) 
2. Caso Edmundo Pinto 
3. Escândalo do DNOCS (Departamento 
Nacional de Obras contra a Seca) (ou caso 

Gente VaMos acordar!!! VaMos botar a boca no troMbone!!!
luiz augusto stesse

Inocêncio Oliveira) 
4. Escândalo da IBF ( Indústria Brasileira de 
Formulários) 
5. Escândalo do INAMPS ( Instituto Nacional de 
Assistência Previdência Social) 
6. Irregularidades no Programa Nacional de 
Desestatização 
7. Caso Nilo Coelho 
8. Caso Eliseu Resende 
9. Caso Queiroz Galvão (em Pernambuco) 
10. Escândalo da Telemig (Minas Gerais) 
11. Jogo do Bicho (ou Caso Castor de Andrade) 
(no Rio de Janeiro) 
12. Caso Ney Maranhão 
13. Escândalo do Paubrasil (Paubrasil Engenharia 
e Montagens) 
14. Escândalo da Administração de Roberto 
Requião 
15. Escândalo da Cruz Vermelha Brasileira 
16. Caso José Carlos da Rocha Lima 
17. Escândalo da Colac (no Rio Grande do Sul) 
18. Escândalo da Fundação Padre Francisco de 
Assis Castro Monteiro (em Ibicuitinga, Ceará) 
19. Escândalo da Administração de Antônio 
Carlos Magalhães (Bahia) 
20. Escândalo da Administração de Jaime 
Campos (Mato Grosso) 
21. Escândalo da Administração de Roberto 
Requião (Paraná) 
22. Escândalo da Administração de Ottomar 
Pinto (em Roraima) 
23. Escândalo da Sudene de Pernambuco 
24. Escândalo da Prefeitura de Natal (no Rio 
Grande do Norte) 
25. CPI do Detran (em Santa Catarina) 
26. Caso Restaurante Gulliver (tentativa do 
governador Ronaldo Cunha Lima matar o 
governador antecessor Tarcísio Burity, por causa 
das denúncias de Irregularidades na Sudene de 
Paraíba) 
27. CPI do Pó (em Paraíba) 
28. Escândalo da Estacom (em Tocantins) 
29. Escândalo do Orçamento da União (ou 
Escândalo dos Anões do Orçamento ou CPI do 
Orçamento) 
30. Compra e Venda dos Mandatos dos Deputados 
do PSD 
31. Caso Ricupero (também conhecido como 
“Escândalo das Parabólicas”). 

Governo fHc ( fernando Henrique cardoso) 
(1995- 2003)
1. Escândalo do Sivam (Primeira grave crise do 
governo FHC) 
2. Escândalo da Pasta Rosa 
3. Escândalo da CONAN 
4. Escândalo da Administração de Paulo Maluf 
5. Escândalo do BNDES (verbas para socorrerem 
ex-estatais privatizadas) 
6. Escândalo da Telebrás 
7. Caso PC Farias 
8. Escândalo da Compra de Votos Para Emenda 
da Reeleição 
9. Escândalo da Venda da Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD) 
10. Escândalo da Previdência 
11. Escândalo da Administração do PT (primeira 
denúncia contra o Partido dos Trabalhadores 
desde a fundação em 1980, feito pelo militante 
do partido Paulo de Tarso Venceslau) 
12. Escândalo dos Precatórios 
13. Escândalo do Banestado 
14. Escândalo da Encol 
15. Escândalo da Mesbla 
16. Escândalo do Banespa 
17. Escândalo da Desvalorização do Real 
18. Escândalo dos Fiscais de São Paulo (ou Máfia 
dos Fiscais) 
19. Escândalo da Mappin 
20. Dossiê Cayman (ou Escândalo do Dossiê 
Cayman ou Escândalo do Dossiê Caribe) 
21. Escândalo dos Grampos Contra FHC e 
Aliados 
22. Escândalo do Judiciário 
23. Escândalo dos Bancos 
24. CPI do Narcotráfico 
25. CPI do Crime Organizado 
26. Escândalo de Corrupção dos Ministros no 
Governo FHC 
27. Escândalo da Banda Podre 
28. Escândalo dos Medicamentos (grande número 
de denúncias de remédios falsificados ou que não 
curaram pacientes) 
29. Quebra do Monopólio do Petróleo (criação 
da ANP) 
30. Escândalo da Transbrasil 
31. Escândalo da Pane DDD do Sistema 
Telefônico Privatizado (o “Caladão”) 
32. Escândalo dos Desvios de Verbas do TRT-SP 
(Caso Nicolau dos Santos Neto , o “Lalau”) 
33. Escândalo da Administração da Roseana 
Sarney (Maranhão) 
34. Corrupção na Prefeitura de São Paulo (ou 
Caso Celso Pitta) 
35. Escândalo da Sudam 
36. Escândalo da Sudene 

37. Escândalo do Banpará 
38. Escândalo da Quebra do Sigilo do Painel do 
Senado 
39. Escândalos no Senado em 2001 
40. Escândalo da Administração de Mão Santa 
(Piauí) 
41. Caso Lunus (ou Caso Roseana Sarney) 
42. Acidentes Ambientais da Petrobrás 
43. Abuso de Medidas Provisórias (5.491) 
44. Escândalo do Abafamento das CPIs no 
Governo do FHC 

Governo lula ( luiz inácio lula da silva) 
(desde 2003 e ainda faltam 3 anos e 1/2...)
Este artigo ou seção é sobre um evento atual. 
A informação apresentada pode mudar 
rapidamente. Sábado, 16 de Junho de 2007
1. Caso Pinheiro Landim 
2. Caso Celso Daniel 
3. Caso Toninho do PT 
4. Escândalo dos Grampos Contra Políticos da 
Bahia 
5. Escândalo do Proprinoduto (também conhecido 
como Caso Rodrigo Silveirinha ) 
6. CPI do Banestado 
7. Escândalo da Suposta Ligação do PT com o 
MST 
8. Escândalo da Suposta Ligação do PT com a 
FARC 
9. Privatização das Estatais no Primeiro Ano do 
Governo Lula 
10. Escândalo dos Gastos Públicos dos Ministros 
11. Irregularidades do Fome Zero 
12. Escândalo do DNIT (envolvendo os ministros 
Anderson Adauto e Sérgio Pimentel) 
13. Escândalo do Ministério do Trabalho 
14. Licitação Para a Compra de Gêneros Básicos 
15. Caso Agnelo Queiroz (O ministro recebeu 
diárias do COB para os Jogos Panamericanos) 
16. Escândalo do Ministério dos Esportes (Uso 
da estrutura do ministério para organizar a festa 
de aniversário do ministro Agnelo Queizoz) 
17. Operação Anaconda 
18. Escândalo dos Gafanhotos (ou Máfia dos 
Gafanhotos) 
19. Caso José Eduardo Dutra 
20. Escândalo dos Frangos (em Roraima) 
21. Várias Aberturas de Licitações da Presidência 
da República Para a Compra de Artigos de Luxo 
22. Escândalo da Norospar (Associação 
Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná) 
23. Expulsão dos Políticos do PT 
24. Escândalo dos Bingos (Primeira grave crise 
política do governo Lula) (ou Caso Waldomiro 
Diniz) 
25. Lei de Responsabilidade Fiscal (Recuos do 
governo federal da LRF) 
26. Escândalo da ONG Ágora 
27. Escândalo dos Corpos (Licitação do Governo 
Federal para a compra de 750 copos de cristal 
para vinho, champagne, licor ewhisky) 
28. Caso Henrique Meirelles 
29. Caso Luiz Augusto Candiota (Diretor 
de Política Monetária do BC, é acusado de 
movimentar as contas no exterior e demitido por 
não explicar a movimentação) 
30. Caso Cássio Caseb 
31. Caso kroll 
32. Conselho Federal de Jornalismo 
33. Escândalo dos Vampiros 
34. Escândalo das Fotos de Herzog 
35. Uso dos Ministros dos Assessores em 
Campanha Eleitoral de 2004 
36. Escândalo do PTB (Oferecimento do PT para 
ter apoio do PTB em troca de cargos, material de 
campanha e R$ 150 mil reais a cada deputado) 
37. Caso Antônio Celso Cipriani 
38. Irregularidades na Bolsa-Escola 
39. Caso Flamarion Portela 
40. Irregularidades na Bolsa-Família 
41. Escândalo de Cartões de Crédito Corporativos 
da Presidência 
42. Irregularidades do Programa Restaurante 
Popular (Projeto de restaurantes populares 
beneficia prefeituras administradas pelo PT) 
43. Abuso de Medidas Provisórias no Governo 
Lula entre 2003 e 2004 (mais de 300) 
44. Escândalo dos Correios (Segunda grave crise 
política do governo Lula. Também conhecido 
como Caso Maurício Marinho) 
45. Escândalo do IRB 
46. Escândalo da Novadata 
47. Escândalo da Usina de Itaipu 
48. Escândalo das Furnas 
49. Escândalo do Mensalão (Terceira grave crise 
política do governo. Também conhecido como 
Mensalão) 
50. Escândalo do Leão & Leão (República de 
Ribeirão Preto ou Máfia do Lixo ou Caso Leão 
& Leão) 
51. Escândalo da Secom 
52. Esquema de Corrupção no Diretório Nacional 
do PT 
53. Escândalo do Brasil Telecom (também 
conhecido como Escândalo do Portugal Telecom 
ou Escândalo da Itália Telecom) 

54. Escândalo da CPEM 
55. Escândalo da SEBRAE (ou Caso Paulo 
Okamotto) 
56. Caso Marka/FonteCindam 
57. Escândalo dos Dólares na Cueca 
58. Escândalo do Banco Santos 
59. Escândalo Daniel Dantas - Grupo Opportunity 
(ou Caso Daniel Dantas) 
60. Escândalo da Interbrazil 
61. Caso Toninho da Barcelona 
62. Escândalo da Gamecorp-Telemar (ou Caso 
Lulinha) 
63. Caso dos Dólares de Cuba 
64. Doação de Roupas da Lu Alckmin (esposa do 
Geraldo Alckimin) 
65. Doação de Terninhos da Marísia da Silva 
(esposa do presidente Lula) 
66. Escândalo da Nossa Caixa 
67. Escândalo da Quebra do Sigilo Bancário do 
Caseiro Francenildo (Quarta grave crise política 
do governo Lula. Também conhecido como Caso 
Francenildo Santos Costa) 
68. Escândalo das Cartilhas do PT 
69. Escândalo do Banco BMG (Empréstimos 
para aposentados) 
70. Escândalo do Proer 
71. Escândalo dos Fundos de Pensão 
72. Escândalo dos Grampos na Abin 
73. Escândalo do Foro de São Paulo 
74. Esquema do Plano Safra Legal (Máfia dos 
Cupins) 
75. Escândalo do Mensalinho 
76. Escândalo das Vendas de Madeira da 
Amazônia (ou Escândalo Ministério do Meio 
Ambiente). 
77. 69 CPIs Abafadas pelo Geraldo Alckmin (em 
São Paulo) 
78. Escândalo de Corrupção dos Ministros no 
Governo Lula 
79. Crise da Varig 
80. Escândalo das Sanguessugas (Quinta grave 
crise política do governo Lula. Inicialmente 
conhecida como Operação Sanguessuga e 
Escândalo das Ambulâncias) 
81. Escândalo dos Gastos de Combustíveis dos 
Deputados 
82. CPI da Imigração Ilegal 
83. CPI do Tráfico de Armas 
84. Escândalo da Suposta Ligação do PT com o 
PCC 
85. Escândalo da Suposta Ligação do PT com o 
MLST 
86. Operação Confraria 
87. Operação Dominó 
88. Operação Saúva 
89. Escândalo do Vazamento de Informações da 
Operação Mão-de-Obra 
90. Escândalo dos Funcionários Federais 
Empregados que não Trabalhavam 
91. Mensalinho nas Prefeituras do Estado de São 
Paulo 
92. Escândalo dos Grampos no TSE 
93. Escândalo do Dossiê (Sexta grave crise 
política do governo Lula) 
94. ONG Unitrabalho 
95. Escândalo da Renascer em Cristo 
96. CPI das ONGs 
97. Operação Testamento 
98. CPI do Apagão Aéreo ( Câmara dos 
Deputados) 
99. CPI da Crise Aérea ( Câmara dos Senadores) 
100. Operação Hurricane (também conhecida 
Operação Furacão ) 
101. Operação Navalha 
102. Operação Xeque-Mate

Impunidade total! A maioria dos casos abafados 
e outros “esquecidos”, alem de outros que 
acabam com todo mundo “inocente”... como 
é de conveniencia destes podres políticos 
brasileiros, aliados aos outros poderes. Todos, 
descaradamente se protegendo, afrontando o 
povo Brasileiro decente, trabalhador e lutador, 
que infelizmente nem entende bem o que está 
acontecendo, tal é a velocidade e profundidade 
destes escândalos.
 
em tempo:

1. Ano 2007: Aumento de até 140% em Junho/07 
para 21000 Assessores (cargos de confiança) da 
administração federal  (salário mínimo 8,6%, 
aposentados 3% e parlamentares na faixa de 30% 
ou mais, visto que todos os gastos são também 
remunerados...)  
Alegação aumento dos políticos é que os cálculos 
são feitos sobre a base do ano de 2002 - Nos 
últimos quatro anos, o aumento nominal do 
salário mínimo (sem descontar a inflação) foi de 
46,15% - de R$ 260 para R$ 380. 
E qual será o argumento para os cargos de 
confiança?

http://oglobo.globo.com/pais/
mat/2007/06/18/296410290.asp
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Na edição 049 de 18 de 
maio de 2007, publicamos 
a reclamação de uma 
munícipe que se torna 
necessária a repetição, 
porque até a presente 
data nada foi feito pela 
administração do Prefeito 

José Carlos Hori (PPS), e dona Gildete e 
seus vizinhos continuam esperando uma 
providência.

“ 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 

As polícias civil – SIG (Setor de 
Investigações Gerais) e militar de 
Jaboticabal prenderam na manhã de 
22/08 às 6:20 horas dois elementos, 
um menor (RRA 15 anos), morador na 
avenida Nivaldo Ceribelli – parque 1° 
de maio, e Claudemir Correia, o (Japa), 
também morador no parque 1º de Maio 
a rua Moisés de Paula, 47, praticando 
tráfico de entorpecentes. RRA detinha 
dois tubos de rolos de filme, com 17 
pedras de craque embaladas para venda, 
um celular, uma calculadora e material 
de embalagem.
Na casa de Japa, atrás do vaso, foram 
encontrados 7 tabletes de maconha com 
aproximadamente 30 gramas, também 
embalados para venda. Japa já é velho 
conhecido nos meios policiais.
No dia 22/08, num trabalho de 
investigação conjunta das policias 
de Taquaritinga e Jaboticabal, foi 
recapturado o fugitivo da cadeia pública 

PolÍcia
joão teixeira de lima

de Jaboticabal na última rebelião 
Edvaldo Balbino (Dê), que é acusado 
de homicídio.
Por volta das 6:30 horas de 23/08, 
policiais civis do SIG juntamente com 
policiais militares de Jaboticabal, que 
também contaram com a importante 
participação do canil de Sertãozinho, 
tiraram de circulação Leandro Antonio 
Bernardes Costa (Lelê), de 21 anos, 
morador na rua Carlos Buck, 681 – 
Santa Tereza. Segundo a policia, Lelê 
foi preso com base no Artigo 33 da 
lei 1143 tráfico de entorpecentes, e 
em seu poder foram encontrados 11 
tabletes de maconha embalados para 
comercialização escondidos em uma 
sapateira e ainda, dois celulares que 
serviam para contatos de venda da droga. 
A policia informou também, que cada 
trouxinha da erva era vendida ao preço 
de R$ 10, e seus clientes especiais eram 
estudantes universitários da UNESP.

Durante a realização de Patrulhamento 
Rural, Policiais Ambientais da Base 
Operacional de Jaboticabal localizaram 
uma degradação ambiental no município 
de Guariba, constatando o corte de 
1.218 (um mil, duzentos e dezoito) 
árvores nativas em duas propriedades 
distintas.As árvores faziam parte de 
uma área que estava averbada a Título 
de Reserva Legal e foram exploradas 
indevidamente junto com uma plantação 
de eucaliptos sem a autorização do 
órgão competente.A polícia ambiental 

PolÍcia aMbiental eM aÇÃo
lavrou 02 (dois) autos de infração 
ambiental, cujo valor correspondeu a 
R$ 264.929,64 (duzentos e sessenta e 
quatro mil, novecentos e vinte e nove 
reais e sessenta e quatro centavos), bem 
como paralisou as atividades no local do 
desmatamento.
Conforme determina a lei ambiental, 
os proprietários, além de arcarem com 
a multa administrativa, ainda terão 
que recompor o dano causado ao meio 
ambiente.

cadÊ MinHa enerGia elÉtrica?
joão teixeira de lima

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 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 ”.

Na sexta-feira 10 de agosto de 2007, 
por volta das 16:00 horas, o veículo 
Gol placas CZA 7847 (fotos), de 
propriedade da secretaria de saúde 
de Jaboticabal, foi flagrado por nos-
sa reportagem parado na avenida 
José Costa – Aparecida, enquanto 
duas funcionárias faziam compras 
ou olhavam as vitrinas da sapataria 
do Greco. Imediatamente, telefona-
mos para a diretora da secretaria de 
saúde Yaeko, que ficou de verificar 
o acontecido com posterior contato, 
mas até o fechamento desta edição 
não nos procurou.
Já não é surpresa vermos veículos 
oficiais estacionados em portas de 
supermercados, lojas e outros pontos 
comerciais da cidade, sem deixarmos 
de lembrar, que também é rotineiro 
observarmos funcionários graduados 
transportando seus filhos em carros 
chapas brancas para escolas e con-

VeÍculos oficiais Para uso Particular
joão teixeira de lima

sultas médicas.

se o cHefe faZ...

O prefeito de Jaboticabal 
José Carlos Hori (PPS), já 
foi visto em algumas oca-
siões levando os filhos na 
escola, em bailes e até em 
churrascarias com o carro 
oficial. Portanto, a outra 
turma não se preocupa 
porque o mau exemplo 
vem de cima, apesar de 
Hori garantir que não 

está lesando ninguém, e que essas 
notícias são impiedosas. 

carros da cÂMara

No dia 16/08 quinta-feira, o jorna-
lista Luiz Augusto Stesse, seguia de 
Jaboticabal para a capital do Estado, 
e fez uma pequena parada no posto 
castelo, localizado no km 222 da SP 
310, rodovia Washington Luís, quan-
do de repente adentrou ao recinto 
sua excelência o vereador Wilsinho 
Locutor (PFL), acompanhado do 
motorista da Câmara e mais um ou 
dois munícipes que nada têm a ver 
com a Casa de Leis. O trio ou o quar-
teto se dirigia para a terra da garoa 
no veículo oficial de propriedade do 
Legislativo.
Ao seguir viajem rumo a capital, 
mais adiante Stesse se deparou 

com  Vectra 003 também do Poder 
Legislativo jaboticabalense com o 
motorista da Casa e mais munícipes 
alheios ao Palácio Ângelo Berchieri. 
Ou seja, esses privilegiados passa-
geiros, sequer estavam acompanha-
dos de um vereador. 

dois Pesos e duas 
Medidas

O ex-vereador Luiz Augusto Stesse 
(1997/2000), foi condenado a de-
volver aos cofres públicos (Câmara 
Municipal de Jaboticabal), a im-
portância de R$ 358,45, por haver 
segundo o autor da Ação Popular 
051/01, Ricardo Gonçalves Colletes, 
requisitado um veículo da Câmara 
Municipal para finalidade diversa 
do interesse público cedendo-o a 
particulares (seus eleitores e partidá-
rios) para viagens a São Paulo, nas 
datas de 08 e 20 de junho de 2000. 
“Aos 08/06/00, duas pessoas teriam 
sido levadas de favor as expensas 
do Município, com despesas de R$ 
184,06. Aos 20/06/00, três pessoas 
teriam sido levadas a São Paulo as 
expensas do Município, com despe-
sas de R$ 174,39”.
O Desembargador Antonio Rulli, 
relator do processo em um trecho 
da sua decisão afirma: “É irrelevan-
te, aqui, saber se a viagem atendia 
os interesses da comunidade, na 
medida em que as desPesas e 

a utiliZaÇÃo do VeÍculo 
sÓ eraM cabÍVeis Para 
o PrÓPrio Vereador ou 
Para Pessoas liGadas di-
retaMente a cÂMara Mu-
niciPal, o que não ocorreu”.

coMentÁrio

É sabido, que tais viagens no veículo 
da Câmara requisitado por Stesse, 
foram feitas por funcionários do 
IML (Instituto Médico Legal) e IC 
(Instituto de Criminalística), que a 
época não dispunham de veículos e 
necessitavam de transportar alguns 
documentos para a capital do Esta-
do. Entretanto, lei é lei e deve ser 
seguida por todos. Mas não é isso 
que estamos assistindo quase que co-
tidianamente, na gestão 2001/2004, 
houve uma verdadeira “farra do 
boi” com os automóveis da Câmara 
transportando correligionários de 
vereadores para São Paulo, Brasília 
e outras localidades as expensas da 
Câmara, e apesar das diversas de-
núncias que fizemos neste periódico 
nenhuma Ação Popular foi movida 
contra os senhores edis. 
Nesta legislatura, não tem sido 
diferente, grande parte dos repre-
sentantes do povo tem cometido 
essa improbidade administrativa a 
olhos nus dos advogados e da Jus-
tiça. Perguntamos: é ou não é dois 
pesos e duas medidas? Sem querer 
aqui, defender ou acusar quem quer 
que seja.
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Páginas da vida
Você sabia que...

- VocÊ sabia Que o ano de 2008 vai 
ser o ano do “BOOM” das       obras e das 
realizações. Cuidado, as bombas também 
fazem barulho!
- VocÊ sabia Que um darling da 
cultura vivia se queixando do rei e da 
nobreza, adivinhem para quem? É, era pra 
ela mesmo, a titular. Parece que continua o 
mesmo só que pra outros ouvidos... Humm, 
vai dar rolo!
-VocÊ sabia Que alguns assessores 
e afins estão sendo “convidados” para se 
candidatarem a vereador. Resmungam, 
resmungam, mas na frente mostram os 
dentes. 
- VocÊ sabia Que existem muitos 
outros ratos entrando por aí. Eles se 
espalham por toda a parte, rapidamente e 
com muita facilidade. Pobres de nós! 
- VocÊ sabia Que um coitado arrumou 
novo esconderijo, um lugar ecológico. 
Quando a pressão aumenta e a coisa 
esquenta escapa de fininho para tomar bons 
ares. Longe do povo, é claro!
- VocÊ sabia Que as ONG.S estão em 
moda isso todo mundo sabe; que muitas 
são importantes e sérias também sabemos. 
O que precisamos saber é se algumas 
trabalham em justas causas (próprias, é 
claro). 
- VocÊ sabia Que a onda agora é 
reformar, ampliar, comprar, trocar. Que 
chique não? Quem pode, pode. O povo 
que não pode, se sacode. (pra ver se caem 
algumas moedas do bolso). 
- VocÊ sabia Que o “furão”, aquele que 
gosta de furar, anda revoltado? Está cansado 
de furar filas, paredes, móveis, orelha... Será 
que vai furar os olhos de alguém?
- VocÊ sabia Que para andar na Praça 
9 de Julho temos que fazer seguro contra 
queda? As pedras estão irregulares, muitas 
estão se soltando. Sem falar na sujeira e na 
iluminação insuficiente. Gente, atenção, a 
praça ainda é nossa!
- VocÊ sabia Que o marketing eleitoral 
será grandioso: muita emoção, a velha 
exploração do “carisma pessoal”, discursos 
proféticos, falas fraternas, encenação 
“família”, ares de humildade, aproximação 
com os antigos amigos. Tudo isso pra dizer: 
Vejam como sou bom!
- VocÊ sabia Que a Educação terá 
mais recursos financeiros com o FUNDEB. 
O que será isso? Será que o Secretário não 
poderia ir à Câmara Municipal explicar à 
população? Afinal, somos todos leigos, e 
quem sabe, sabe.

Mosaicos

serviço completo
Há um ti- ti- ti por aí sobre o pacotão / 2008. 
dizem que algumas surpresas são: 
- o recapeamento do asfalto das ruas da 
Nova Jaboticabal; 
- colocação de galerias pluviais; 
- “agilização” do “Distrito Industrial”;
- “marola” com as casas populares;
- “melhoria” da “qualidade” de ensino;
- “eventos culturais” bombásticos: “7 de 
Setembro”, “Noite de Belém”, “Carnaval”, 
“Festa da Criança”, ... Novidades, não?
É bom lembrar que:
- as redes, de água e esgoto de grande parte 

do Bairro Nova Jaboticabal, tem mais de 60 
anos e necessitam de trocas e renovação;
- que a vinda de indústrias e novas empresas 
dependem de infra-estrutura; 
- que a Educação no Município não 
apresenta inovações significativas, nem 
ações concretas de investimentos e 
programas pedagógicos;
- que a cultura no município se resume a 
festas e eventos, sem projetos significativos 
de inclusão cultural;
Diante disso só nos resta a velha pergunta: 
quando é que teremos de fato as mudanças 
estruturais que tanto sonhamos?

Por falar nisso....
Por falar em pacotão / 2008, será que as 
casas populares vão sair? Acooooorda 
EMURJA!

terra do sempre
Existe uma região em que o cenário é o 
de sempre; entra um e sai outro a coisa 
é sempre a mesma: corrupção, propinas, 
enriquecimento ilícito, notas fiscais geladas, 
licitações duvidosas, empresas fantasmas, 
laranjas e laranjadas, palhaços e palhaçadas, 
aumento de patrimônios particulares, 
aumento progressivo de contratação dos 
ASPONES, uso inadequado da “prima rica” 
(a Educação), etc, etc, etc. Você sabe onde 
fica essa comunidade? Será que é aquela 
que eu estou pensando?

Pra quem quiser ver
No entorno do Paço Municipal pode-se ver 
diariamente o quadro da miséria humana e do 
descaso da administração pública: mendigos 
que dormem a céu aberto, sujeira nos jardins 
e gramas do lago, brinquedos abandonados, 
folhas das palmeiras que secam ao sol dos 
dias, lixo sem recolhimento, lixeiras que não 
suportam os restos do dia-a-dia. Tudo isso às 
barbas da administração municipal. 

Há vagas
Dizem que pra conseguir vagas nas creches 
é preciso ter acesso aos poderosos. Muitos 
pais e mães necessitados recorrem à 
políticos, patrões e chefes para poderem 
trabalhar. Enquanto isso, mães que não 
trabalham têm o privilégio de terem seus 
filhos acolhidos nas creches por intercessão 
de alguns políticos. E o Secretário? – 
“Coitado”! “Dizem que ele não sabe de 
nada”.

notícia explosiva
Está sendo noticiado em alguns canais a 
cabo que a Controladoria Geral da União 
quer controlar rigorosamente as contas 
dos municípios para evitar a corrupção. 
Dizem que será uma devassa controlando 
sistematicamente os investimentos públicos. 
Será que observarão também os sinais 
evidentes de enriquecimento e aumento 
dos patrimônios particulares das pessoas 
públicas?

Verde e amarelo
Comentam por  a í  que a  Festa  da 
Independência no dia 07 de Setembro 
está sendo programada para dar muitos 
dividendos aos poderosos. O palanque 
será disputadíssimo pelos candidatos que 
já ensaiam sorrisos, abraços, acenos de 
mão, palmas e elogios. Cidadania que é 
bom fica sufocada pelos habituais “minutos 
da fama”. 
Tudo como antes no reino de Amarantes!

ridi palhaço
Alguns assessores ligados às artes e à cultura 
andam comentando de peito estufado que o 
Carnaval / 2008 será de arromba! Dizem que 
há altos investimentos do poder público e 
será o carro chefe do pacotão eleitoral. 
Será que os investimentos chegarão à casa 
dos milhões, como eles falam? Humm 

... Joãozinho Carnavalesco já deve estar 
esfregando as mãos para aquecer os 
tambores. ECCO!

abram alas
Está se formando uma nova Escola de 
Samba para o carnaval / 2008. Será a 
“Pássaros Unidos do Reino de Amarantes”. 
Farão parte dessa agremiação todos os que 
gostam de autonomia política e ação, os 
que sabem fazer críticas e são da oposição. 
O principal carro alegórico será: “Asas do 
Beija-Flor, uma alegoria à liberdade”. Será 
que os organizadores serão chamados para 
as reuniões dos desfiles? Olha a democracia, 
gente!

sozinhos
Nas décadas de 70 e 80 alguns supostos 
revolucionários ficaram na tropa de frente na 
luta por “melhoria na qualidade de ensino” 
e aumento de salários dos professores”. 
Promoveram passeatas, greves, fizeram 
discursos inflamados pró- isso e pró- aquilo, 
como se fossem os únicos donos da verdade 
e legítimos lutadores em prol dos problemas 
classistas.
Com esse discurso conseguiram subir aos 
palanques e serem eleitos para defenderem 
os fracos e oprimidos; principalmente a 
classe tão sofrida do magistério! Passada 
a onda de “lutas revolucionárias”, tudo 
se acalmou: os oportunistas se elegeram 
e a situação dos educadores continuou 
a mesma: cada vez pior. A situação dos 
paladinos, cada vez melhor. Agora, a 
pergunta que não quer calar é essa: “Onde 
está você agora”?

Para refleXÃo
(canto do beija-flor)

eu não sou da sua rua
(Branco Mello, Arnaldo Antunes)

Eu não sou da sua rua
Eu não sou o seu vizinho
Eu moro muito longe, sozinho

Estou aqui de passagem
 
Eu não sou da sua rua
Eu não falo a sua língua
Minha vida é diferente da sua
Estou aqui de passagem

Esse mundo não é meu
Esse mundo não é seu.

Histórias da carochinha
Contam que na Terra do Nunca o dinheiro 
andava curto, não se sabe bem o porquê. 
Faltavam até recursos para pagar os salários. 
Foi aí que tiveram a brilhante idéia: “Vamos 
emprestar da “prima rica”, aquela educada e 
culta que também gosta de lazer e esportes? 
A prima rica que além de ter dinheiro era 
cega, surda e muda, aceitou docemente. 

Afinal, disse ela, eu também dependo disso 
para ganhar o meu!

Vai... não vai
Uma grande parte dos políticos, em épocas 
de calor eleitoral, prometem coisas e lousas 
para a população. O palavrório é sempre o 
mesmo: “vai” fazer isso, “vai” fazer aquilo, 
blá, blá, blá ...
O discurso já é conhecido. 
- Vai melhorar a Educação, 
- Vai resolver os problemas da Saúde, 
- Vai gerar empregos com novas indústrias 
e empresas, 
- Vai construir casas populares, 
- Vai fomentar a cultura, 
- Vai investir em escolas para jovens e 
adultos,
E por aí vai.
Depois de eleito, passado o encantamento, 
o povo percebe que é sempre o mesmo tipo 
de conversa fiada: é o conhecido político 
que “NÃO VAI”!

o terceiro HoMeM no Poder
joão teixeira de lima

Na manhã de 16/08, fotografamos o Vectra 
Executivo 002, de uso do vice-prefeito de 
Jaboticabal Tadeu Faria (PPS), estacionado 
atrás do veículo Idea Advance de propriedade 
do secretário de Governo Fernando Reis. 
O Idea estava sob a marquise do prédio da 
Prefeitura, no local reservado para o carro 
usado pelo vice para não ficar exposto ao 
sol, chuva e outras intempéries. Enquanto 
o Vectra estava ao relento, afinal é um carro 
comprado com o dinheiro do povo e não 
precisa ser protegido. Já no caso do Idea, 
esse além de novo e moderno precisa ser 
bem conservado, pois se trata de um bem 
durável, caro e pertence ao braço direito do 
prefeito.

a HierarQuia
Ordem de subordinação dos poderes 
Eclesiásticos, Civis e militares. Em 
Jaboticabal essa ordem aparentemente 
vem sendo distorcida, se não vejamos: se o 
Prefeito Hori (PPS), se afastar do cargo por 
qualquer razão, o seu substituto legal é o 
vice, até porque foi eleito pelo voto popular. 
Na falta deste, assume o chefe do Poder 
Legislativo, que é de fato o terceiro homem 
no poder. Porém, passou para o quarto, já que 
Fernando Reis, que não foi votado, assumiu 
pelo menos no estacionamento do seu carro a 
vaga de segundo homem no poder, passando 
Tadeu para o terceiro homem no poder.
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Em 03 de agosto de 2007, Edu Fenerich 
protocolou junto ao Juizado Especial 
Cível,  Comarca de Jaboticabal, 
representação contra o Jornal Fonte e 
este signatário objetivando indenização 
por supostos danos morais, “relatados” 
na edição 050, deste periódico.

entenda o caso
Na citada edição publicamos a charge 
abaixo “ÊTA CONGRESSINHO 
‘PORRETA’.  E na  página 6 ,  a 
seguinte matéria: “VESTIMENTA 
COMPLETA”.
Estranhamente o Sr. Carlos Eduardo 
Pedroso Fenerich, nos representou 
judicialmente, sob o argumento de que 
foi ofendido moralmente.

a rePresentaÇÃo 
Em determinado trecho, o Sr. Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich, através de 
seu advogado e ex. presidente da OAB 
de Jaboticabal, Luiz Joaquim Bueno 
Trindade, diz: “A chamada de capa, a 
matéria e comentário do jornalista têm 
a clara intenção de denegrir a honra 
do autor (Fenerich), execrando-o para 
o leitor e acusando-o falsamente de 
malversação do dinheiro público, além 
de insinuar a existência de relação 
espúria com as assessoras da Câmara e 
acusar comerciante estabelecido há mais 
de trinta anos na cidade de contrabando 
e sonegação fiscal. Na verdade, as 
notícias são tão infames que dispensam 
resposta, mas para extravasar seu 
inconformismo com a matéria, o autor 
(Fenerich) esclarece que a participação 
de vereadores em congressos tem 
previsão legal e orçamentária, não 
onera o erário público (Erário: recursos 
financeiros do poder público; fazenda 
pública, fisco e tesouro público. Portanto, 
não se usa “erário público”, apenas 

dinHeiro fÁcil:
edu fenericH Quer indeniZaÇÃo Por danos Morais

joão teixeira de lima
“erário” que já quer dizer dinheiro 
oriundo do poder público, ou seja, em 
outras palavras dinheiro do povo. – 
grifo nosso como contribuição) e não 
traz benefício financeiro para vereador, 
pois não lhe acarreta aumento salarial, 
troca de veículos ou obras particulares, 
como maldosamente alegam os réus. 
Por outro lado, a ajuda de custo para o 
vestuário dos funcionários e assessores 
da Câmara Municipal é um benefício 
salarial legítimo e nunca houve qualquer 
suspeita de abuso por parte de quem 
quer que seja. Já os termos jocosos 
empregados pelos réus, em referência 
ao autor, Edurico, língua com fimose, 
abutres, constituem injúria grave e nem 
mesmo admitem a exceção da verdade 
para descaracterizar o ilícito penal”.

a caraPussa serViu?
Como nossos leitores podem observar, 
tanto na charge como na matéria, em 
momento algum citamos o nome do Sr. 
Carlos Eduardo Pedroso Fenerich ou 
Dr. Edu Fenerich, citamos simplesmente 
Edurico, que é um personagem fictício, 
e como tal não pode ter sua imagem 
denegrida, exceto se o Dr. Edu 
Fenerich quiser ser chamado de Dr. 
Edu “Edurico” Fenerich. Caso Edurico 
fosse Edu Fenerich, poderíamos afirmar 
o seguinte:
não é mentira que: Edu Fenerich 
ofereceu assessoria profissional na 
condição de advogado, vereador de 
terceira legislatura e presidente da 
Câmara Municipal pelo quinto ano para 
correta fixação dos subsídios dos senhores 
vereadores para a legislatura 2005/2008, 
conforme publicamos na edição 035 
de 03 de novembro de 2006, sob o 
título: “EDU FENERICH OFERECE 
ASSESSORIA PROFISSIONAL 
PARA ENGORDAR SALÁRIOS DE 

COLEGAS DE CÂMARA”. Prática 
essa, proibida pela Lei 8.906/94 do 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil, por se tratar de 
chefe do Poder Executivo. Nesse sentido 
foi feita uma representação junto a OAB, 
que até o presente não se manifestou. 
Os “CONGRESSOS” podem ser legais, 
mas jogam dinheiro na lata do lixo 
porque nunca trouxeram beneficio 
algum para o Município.
não é mentira que: Edu Fenerich 
adquiriu neste ano um veículo Mitsubishi 
Pajero por cerca de R$ 116 mil, e cujas 
placas ostentam as letras do seu apelido 
“EDU”. Pelo que consta, o veículo é de 
uso particular. 
não é mentira que: Edu Fenerich 
reformou o prédio da Câmara por 
aproximadamente R$ 900 mil, e 
paralelamente construiu a sua casa no 
Jardim São Marcos. Denúncia feita 
pelo informativo “O PROLETÁRIO” 
do PCdoB – Comitê Municipal de 
Jaboticabal em fevereiro de 2005, e 
reafirmada por este Fonte na edição 
015 de 01 de novembro de 2005 com 
a seguinte manchete “PEDREIRO 
DIZ QUE RECEBEU MENOS DA 
METADE DO QUE A CÂMARA 
DE JABOTICABAL AFIRMA TER 
PAGO”.
não é mentira que: sob a presidência de 
Edu Fenerich a Câmara de Jaboticabal 
distribuiu mais titulo de cidadão do que 
qualquer outro presidente. 
não é mentira que: Edu Fenerich 
fornece aos funcionários e assessores 
da Câmara vestimenta completa, e no 
caso dos sapatos cada um compra os 
seus pelo valor que lhe aprouver e leva 
a nota fiscal para a Câmara, o que é no 
mínimo um abuso. Os calçados deveriam 
ser padronizados já que se trata de 
uniforme. Por outro lado, funcionários 

da Prefeitura que ganham bem menos 
que os da Câmara, reclamam que sequer 
recebem EPI (Equipamento de Proteção 
Individual). Cadê os direitos iguais?
não é mentira que: Edu Fenerich 
recebeu os humoristas do programa 
“Pânico na TV” Silvio e Vesgo na 
Câmara Municipal. E, na conversa Silvio 
pergunta: “o senhor é ginecologista 
também né?” Isso mesmo” responde 
Edu. Silvio complementa: “É igual 
entregador de pizza, sente o cheiro e 
os outros comem”. Silvio vê a foto de 
Edu e diz: “Olha o que engordou aqui 
olha, aqui não tinha papo de lagarto, 
é por isso que ele fala assim com essa 
língua com fimose”. Por que Edu não 
processa o “Programa Pânico na TV” 
e seus humoristas? Ora, o programa foi 
levado ao ar para todo Brasil na noite 
04/02/2007, e todo conteúdo foi repetido 
na edição 042 de 09 de fevereiro de 2007 
deste periódico.

coMentÁrio
Na mesma representação Edu afirma 
que o acusamos de malversação de 
dinheiro público, relações espúrias com 
assessoras e de acusarmos comerciante 
de contrabando e sonegação fiscal. 
Afirmações descabidas e mentirosas, 
dissemos sim, que os preços dos sapatos 
são de acordo com o gosto da freguesia, 
e perguntamos se as assessoras também 
recebem peças íntimas, e que a sapataria 
predileta é famosa por não fornecer nota 
fiscal. 
Em nossas afirmações, que em momento 
algum citamos o nome de Edu Fenerich 
ou Carlos Eduardo Pedroso Fenerich e 
sim “Edurico”, propomos especialmente 
no caso dos preços dos sapatos, que a 
justiça mande a Câmara mostrar todas 
as notas, e que receita Estadual faça uma 
fiscalização apropriada na sapataria, e aí 
saberemos quem está com a razão. 

curtas e certas
joão teixeira de lima

Vereadores de 
jaboticabal eM  

PolVorosa

Comentam-se nos corredores da 
Câmara Municipal, que um funcionário 
entendido de informática teria elaborado 
um “DOSSIÊ MINUCIOSO” sobre a 
vida parlamentar e particular de pelo 
menos 90% dos vereadores. O objetivo 
e o mandante desse suposto “DOSSIÊ” 
são de origens desconhecidas. No 
entanto, se for verdade, todos tem uma 
leve idéia de quem gosta de bisbilhotar 
a vida alheia.

VocÊ sabe o Que É MarajÁ?

Segundo o Aurélio: Pessoa que exerce 
ou exerceu cargo público, e que recebe 
salário vultoso.
Aqui em Jaboticabal, existe um famoso 
que não recebe apenas um salário 
vultoso. Mas vários salários vultosos 
do erário, mesmo sabendo que é contra 
a lei.
É a grande incoerência, quem faz a lei 
muitas vezes não a cumpre. Em breve 

informaremos quem é esse famoso. 
Aguardem!

faltou descontou

O vereador Wilsinho Locutor (DEM), 
faltou na sessão ordinária na noite de 
04/06, e teria ido pescar, conforme 
noticiamos na edição 052, página 03, sob 
o titulo “FALTA INJUSTIFICADA NA 
CÂMARA MUNICIPAL”. Pois bem, 
dizem que a falta injustificada do ilustre 
edil foi descontada. Aleluia!

a ProPaGanda É a alMa do 
neGÓcio

Não satisfeito com a quantidade de 
assessores, o Prefeito José Carlos Hori 
(PPS), preocupado com a sua imagem 
e a propagação dos seus feitos, teria 
contratado a “Fábrica da Palavra”. 
Tentei, mas não consegui, descobrir o 
valor da contratação, inclusive, perguntei 
para o procurador geral Elias de Souza 
Bahia, que confirmou a existência do 
contrato, mas não soube informar o 
valor, perguntei para o assessor Luiz 

Carlos dos Santos (Carlinhos), que 
também não soube. Comentários dão 
conta de que teria sido por R$ 30 mil 
mensais. Entrei em contato com a 
“Fábrica da Palavra” através do telefone 
3203-1639, e falei com Lia, secretária 
de Denise Sacco, e perguntei o valor 
do contrato, ela disse que não sabia e 
não existia um contrato e que faziam 
trabalhos esporádicos para a Prefeitura 
para posteriormente participarem de 
uma licitação, mas que pediria para 
Denise me telefonar, o que aconteceu, 
mas Denise ao invés de falar o valor do 
contrato, apenas fez questão de dizer que 
é jornalista há 20 anos, e perguntou se eu 
tinha MTB (inscrição de jornalista junto 
ao Ministério do trabalho), respondi 
que não sou formado na faculdade de 
jornalismo, mas sou profissional sob o n° 
é (43.290) e me ameaçou, dizendo que 
se fosse publicado o contrato de R$ 30 
mil, eu responderia judicialmente.
Novamente entrei em contato com o 
procurador geral, que disse que iria 
fazer um levantamento e telefonaria logo 
após. A noite 22/08, Bahia me telefonou 
e argumentou que contrato não era fixo 
e havia prestação de serviços entre a 

“Fábrica da Palavra” e a Prefeitura as 
vezes de R$ 8 mil, as vezes menos as 
vezes mais. Moral da história, a coisa 
ficou no ar. Afinal existe ou não um 
contrato formalizado? Por que toda essa 
confusão com algo tão simples? 

ProMessa É dÍVida

Ultimamente, quase que diariamente o 
prefeito José Carlos Hori (PPS), tem ido 
a uma rádio local por volta das 11:30 
horas, e feito muitas promessas. Resolver 
as deficiências no asfalto dos bairros 
Nova Jaboticabal, Nova Aparecida, 
Recreio dos Bandeirantes, Centro da 
cidade, drenagem da Nova, as enchentes 
do Ponte Seca, a construção de 350 
apartamentos, Distrito Industrial, Escola 
Politécnica, Escola Técnica, refazer 
o asfalto da Rua Brasília, rotatória na 
entrada da Unesp, e outras tantas.
Lembramos que a cidade toda precisa 
de asfalto e sinalização etc, etc, etc. A 
saúde vai de mal a pior. E as promessas 
de campanha quando serão cumpridas? 
Quem vive promessa é santo. Será que 
tudo será feito em um ano? Viva as 
eleições! 
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eXPosiÇÃo do artista 

delson Pedroso

FOI REALIZADO NO DIA 18, A 
EXPOSIÇÃO DO RENOMADO 
ARTISTA PLÁSTICO, PINTOR, 
E S C U LT O R  E  C E R A M I S TA 
JABOTICABALENSE DELSON 
PEDROSO.  

A ABERTURA DAS FESTIVIDADES 
FOLCLÓRICAS DO MÊS DE AGOSTO 
EM SERTÃOZINHO, SERÁ NA RUA 
EXPEDICIONÁRIO LELLIS, N. 1500, 
FONE: (16) 3942-6953, ONDE FICARÁ 
EXPOSTO PARA VISITAÇÃO.

 
delson Pedroso

AV. MAJOR HILÁRIO TAVARES 
PINHEIRO 2923

BAIRRO JARDIM PEDROSO  
JABOTICABAL  SP - CEP: 14871-300

Aniversariantes

O quadro “Vô num Vô” do programa 
“pânico na TV” é de péssimo 
mau gosto, porque ridiculariza as 
mulheres que não são e não nasceram 
belas. Mas como dizia o poeta a 
beleza não externa e sim interna, no 
entanto, quem tem que reclamar são 
as “vítimas”.
Aqui, porém, queremos mostrar 
um Vou não Vou, no centro do 
Poder de Jaboticabal, e se refere à 
sinalização de trânsito. As pessoas 

VÔ nuM VÔ
joão teixeira de lima

que estacionam seus veículos no local 
destinado a funcionários na lateral 
interna de Paço, ficam numa dúvida 
crucial por onde seguir, pois na saída, 
ou seja, no estacionamento para 
visitantes a sinalização horizontal 
manda seguir em frente (fotos), mas 
na verdade é para direita. Felizmente 
os motoristas conhecem bem o 
tráfego, caso contrário colidiriam 
de frente. Cego é aquele que não 
quer vê.  

Dona Amélia, mãe do jornalista 

Stesse completa hoje 75 anos de 

idade, gozando de muita saúde. Seus 

filhos, netos, bisnetos e amigos lhes 

desejam muita paz.

Ana Carolina Dias, comemorou 
ao lado dos seus pais Marcos 
e Rosimeire, avós e amigos 
mais um ano de vida dia 21/08. 
Parabéns!

Elaine Macri, comerou dia 
16/08 mais um aniversário, 

ao lado dos seus familiares 
e amigos. Parabéns, saúde 

e paz.

o avião derrapa ...
bate no prédio ...
Pega fogo ...
Morrem 200 pessoas ...
e sabe quem vai preso ?
o dono do bordel. É 
Mole !!!

triste e ao MesMo teMPo cÔMico


