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QUEREM NOS AMORDAÇAR!

CINCO DIAS NO
GUARUJÁ Pág. 07

Carlinhos Santiago

O Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal Dr. Edú
Fenerich (PPS), Carlinhos Santiago (PT), César Tomé
Sonzão (PHS) e o advogado Marcelo Bassi, propuseram
ação contra o Jornal Fonte, o jornalista Luiz Augusto Stesse
e João Teixeira de Lima, por conta da publicação de matéria
que informou sobre a viagem deles para Porto Seguro-BA.
Não nos calarão. Continuaremos denunciando o uso abusivo
do dinheiro do povo.

ESTE JORNAL NÃO SE VENDE (FORA JABÁ)

Dr. Edú Fenerich

Wilsinho Locutor

CASO CANTOR
LEONARDO
A Delegacia Seccional de Policia de
Sertãozinho/SP, instaurou inquérito para
apurar e chegar aos responsáveis por toda
essa celeuma criada em torno do caso.
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JORNAL Fonte

Jaboticabal, 31 de março de 2006

UNESP: 40 ANOS DE ORGULHO
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA
Ultimamente tem acontecido de parte da
população de Jaboticabal, muitas reclamações
de alguns procedimentos “inadequados”, de
alguns alunos da UNESP, que residem em
repúblicas espalhadas pela cidade, ao ponto
de munícipes, mais alterados, serem favoráveis
a radicalização. Com o objetivo de contribuir
com o entendimento, a reportagem do Jornal
FONTE, ouviu o representante da
Universidade no dia 16/03/2006, o vice-diretor
Professor Áureo Evangelista Santana, 53 anos,
que contou um pouco da história da
Universidade, a qual se confunde com a sua
própria e a situação das repúblicas. Alunos e
moradores também foram ouvidos e
demonstraram muita sensibilidade na solução
dos “problemas”.

colegial que terminei em 1971, me formei em
técnico agrícola. Daí então o diretor da
Faculdade de Medicina Veterinária e Agronomia
o prof. Ricardo Pereira Lima, já me conhecendo
dos campos de futebol, nós tínhamos um belo
campo de futebol aqui dentro do campus, me
procurou para dizer que eu como técnico
agrícola teria um espaço, um emprego como
técnico de laboratório. Prestei o concurso no
de 1972, passei e virei servidor da escola. No
segundo semestre desse mesmo ano, fiz o
cursinho pré-vestibular a noite, pensando no
futuro, e quando foi no de 1973 prestei
vestibular e ingressei no curso de medicina
veterinária, ou seja, na jovem Faculdade de
Medicina Veterinária - março de 1973, e me
formei em julho de 1977.

Leia abaixo os principais trechos da
entrevista com o Professor Áureo
Evangelista Santana.
“É um prazer falar a esse importante meio de
comunicação, o Jornal FONTE. Na evolução
das instituições universitárias, próximos dos
anos 50, nós tivemos a criação da Universidade
do Estado de São Paulo, e nós tínhamos um
grande número de institutos isolados, a nossa
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária,
ela tem a sua origem no ano de 1966, inclusive
a criação da Faculdade, então denominada de
Faculdade de Medicina Veterinária e
Agronomia, se deveu ao esforço muito grande,
de importantes cidadãos jaboticabalenses, dos
quais quero lembrar de dois, o então prefeito
Dr. Alberto Botino e o presidente da Câmara,
Prof. Dayton Aleixo de Souza, além de
inúmeros vereadores e cidadãos que se
deslocaram daqui a São Paulo, no sentido de
fazer um trabalho muito forte junto ao
governador do estado, Ademar de Barros, para
criar a Faculdade de Medicina e Veterinária e
Agronomia de Jaboticabal, e assim foi instalado
em 1966 o curso de agronomia, em 1969, o
curso de zootecnia, e em 1971, o curso de

OS CURSOS ATUAIS
Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia,
iniciados em 1966, 1969 e 1971
respectivamente. Em 02/02/2002, criamos o
curso de biologia (ciências biológicas) e em 02/
03/2003 o curso de administração com ênfase
em agro-negócio. Portanto, são 5 cursos de
graduação e 10 programas de pós graduação
muito bem situados. Mas, como estava
dizendo, eu tive a felicidade de permear todos
os nossos seguimentos, fui aluno do CTA –
Colégio Técnico Agrícola, fui servidor técnico
administrativo, fui aluno da faculdade, sou
professor e estou vice diretor.

Pedro Amaral - Presidente do D.A.
medicina veterinária, fechando um ciclo de uma
instituição comprometida com a formação em
ciências agrárias. Primeiro agronomia que foi a
nave mãe. Em 1976, o governador Paulo Egydio
Martins, sancionou uma lei do deputado Carolo
criando a Universidade Estadual Paulista, com
o compromisso de congregar todos os
institutos isolados, espalhados pelo Estado de
São Paulo, inclusive, a Faculdade de Medicina
Veterinária e Agronomia de Jaboticabal.
JABOTICABAL: AOS 13 ANOS
Eu tinha começado o curso ginasial na minha
terra de origem, Ouro Verde interior de São
Paulo, quase divisa com Mato Grosso, e
descobri por acaso o Colégio Técnico Agrícola
de Jaboticabal, que tinha formação ginasial e
colegial agrícola, mas, para entrar aqui eu tive
que fazer o exame de admissão. Então deixei a
1ª série que havia feito na minha terra e prestei
exame para entrar na 2ª ginasial agrícola, fui
bem sucedido nesse exame, e comecei a cursar
no ano de 1966. Concluído o ginásio iniciei o

DOSCENTES, SERVIDORES E
DISCENTES
Contamos com aproximadamente 1300 alunos
na graduação, 800 na pós-graduação em todos
os níveis, mestrado, doutorado e pós dóctor,
580 servidores distribuídos por diversas
funções e cargos e somando os professores do
CTA mais os de nível universitário
aproximadamente 225.
ORÇAMENTO E FOLHA DE
PAGAMENTO
A folha de pagamento neste ano de 2006, está
próxima de R$ 6 milhões/mês, envolvendo o
pessoal da ativa e inativos, os aposentados
representam hoje mais ou menos 30% da folha.
O orçamento recém aprovado pelo conselho
universitário da Universidade Estadual
Paulista, da instituição como um todo, é em
torno de R$ 1.100 bi, (hum bilhão e cem milhões
de reais). E o orçamento do campus de
Jaboticabal é de aproximadamente R$ 80
milhões, que está comprometido de 85 a 90%
com a folha de pagamento.
QUANTO CUSTA UM ALUNO DE
GRADUAÇÃO
Segundo dados obtidos através de instâncias
da própria Universidade, um aluno hoje custa
para UNESP, aproximadamente R$ 7 mil/ano.
Os alunos de pós-graduação custam um pouco
mais.
NÚMERO DE VAGAS/ANO
Em função dos cinco cursos de graduação que
temos, quatro deles têm vestibular uma vez
por ano, em dezembro para ingresso em março,
que são: agronomia, medicina veterinária,
zootecnia e ciências biológicas e o número de
vagas corresponde a 240. O curso de
administração com ênfase em agro-negócio tem
vestibular em julho com início em agosto e
permite o ingresso de mais 40 alunos,
perfazendo um total de 280.
ALUNOS DE JABOTICABAL
Desse total de ingressantes por ano
distribuídos no universo desses cinco cursos,

oriundos de Jaboticabal perfaz um percentual
de 3 a 5%, se muito.
AS REPÚBLICAS E AS RECLAMAÇÕES

A direção da nossa unidade universitária
reconhece essa necessidade que temos de
instituir alguma ação nesse sentido, estamos
absolutamente sensibilizados com esse tipo de
problema, realmente o contingente que
recebemos de alunos a cada ano que vem de
fora é muito grande, e estes têm que se instalar
em Jaboticabal, muitos de outros estados e até
de outros países e não tem outra alternativa,
se não recorrer ao mercado imobiliário local
para estabelecerem suas residências as suas
repúblicas, e logicamente na faixa etária que se
encontram esses jovens, iniciando essas novas
fases das suas vidas, eles as vezes não têm
maturidade suficiente para entender a
necessidade que a comunidade teria de
estabelecer com eles um ambiente de
convivência pacífica, adequada e de bons
costumes. Os instrumentos legais no ato da
recepção, a direção institui a cada ano uma
comissão de recepção dos alunos ingressantes,
que passa toda uma orientação, tanto aos
ingressantes quanto aos veteranos, objetivando
minimizar ao máximo essa questão de recebêlos bem, de orientá-los para que eles
se estabeleçam de uma forma
acolhedora e confortável em
Jaboticabal, e de minimizar
quaisquer exageros particularmente
nessas congratulações que são
realizadas no seio da nossa
municipalidade. O que é sabido por
todos nós cidadãos e cidadãs tanto
da nossa comunidade intra-campus
e extra-campus, é que os
instrumentos legais existem,
relativos a instituição universitária
e do poder público, executivo,
legislativo e judiciário que coíbem
qualquer exagero e qualquer
excesso. Eles estão bem estabelecidos. O que
nós pensamos que é preciso fazer para acabar
com esse tipo de dificuldade ou amenizar, cada
vez mais esse problema que nos afeta a todos
indistintamente, é unirmos todas as forças
vivas, representantes da universidade, dos
poderes públicos constituídos, policia militar,
comunidade jaboticabalense e representantes
dos estudantes particularmente, para
debatermos, nos debruçarmos sobre essa
questão, abrir um fórum de discussão e
encontrarmos um caminho que seja útil para
minimizarmos esse sofrimento por que passa
a nossa comunidade. Eu mesmo já experimentei
essa sensação de ter uma república vizinha da
minha casa e sei que é difícil convivermos com
barulho excessivo e até com posturas que fogem
aos procedimentos de moralidade e de respeito.

EVITAR O PIOR
A situação de confronto nos preocupa muito.
O nosso diretor Prof. Roberval e nós, temos
conversado muito sobre isso, e estamos
trabalhando no sentido de que esse
encontro entre os representantes
das nossas diferentes parcelas da
comunidade, se encontrem o mais
breve possível. Essa iniciativa nós
podemos assumi-la, a direção com
o aval do Prof. Roberval tem todo
o desejo de abrir um fórum dentro
do próprio campus ou no centro da
comunidade, e estabelecermos um
debate rápido, urgente sobre essa
questão para que possamos evitar
uma confrontação um pouco mais
acirrada
completamente
indesejável, e que haja uma
convivência pacífica e tranqüila
entre a universidade, os estudantes
que recebemos e abraçamos, que são abraçados
pela comunidade de Jaboticabal. Então, em
breve estaremos procedendo essa discussão
entre todas as forças vivas para encontrarmos
uma solução para esse problema tão
angustiante para todos”.
OS ALUNOS
Na quinta-feira, 23/03/2006, por volta das
19:00 horas, a reportagem do Jornal FONTE
foi recebida pelos representantes das
repúblicas: Chopp Yakuza, Xic Nu Úrtimo,
Agro Alcool, Toca do Mé, Canekão e Xicreti,
situadas na Av. Fernão Dias no Bairro Recreio
dos Bandeirantes. Havia no local cerca de 50
alunos, e a recepção foi das mais agradáveis
possíveis e a conversa mais ainda, partindo da
premissa que todos, sem exceção, querem
desfazer todo esse mal entendido, pois,
reconhecem que alguns exageros foram
cometidos, mas que doravante prometem fazer
o possível para uma convivência racional e
amigável com todos os seus vizinhos, e querem
acima de tudo dialogarem para solucionar
quaisquer dificuldades que por ventura

surgirem. Por outro lado, lembram também,
que as vezes há intolerância e falta de
compreensão por parte de alguns moradores,
porque as vezes certos abusos são cometidos
por pessoas alheias àquelas repúblicas. Nessa
reunião/encontro organizado pelo Caio que é
morador da república Xic Nu Úrtimo, estava
presente também, o presidente do D.A –
Diretório Acadêmico da UNESP , Pedro
Amaral.
Após a reunião com os estudantes, nos
dirigimos a residência de José Martinez, onde
se encontravam outros vizinhos das repúblicas,
e a recepção e a conversa foram como sempre
excelentes. E o que sentimos, ao longo do papo,
foi que todos querem a mesma coisa, isto é,
viverem em harmonia, cada um respeitando o
direito do outro. Inclusive, se divertindo,
porém, obedecendo certos limites.
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CHUVA CAUSA MORTE
EM JABOTICABAL
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

No dia 29.03.2006, por volta das 14 horas e
30 minutos, no cruzamento da Avenida
Elias da Rocha Barros com Rua São João,
no bairro Ponte Seca, Arnaldo dos Santos
Legori, 58 anos, mais conhecido como
“Nardo Queijeiro”, casado, residente na
Avenida Antônio Morete n. 104, estava
com seu veículo, uma Variant, cor bege,
em frente a um comércio, quando começou
uma chuva muito forte. Ao perceber que
seu veículo estava sendo levado pela
enxurrada, tentou impedir, mas foi também
levado pelas águas, ficando debaixo do
carro que foi parado por um trator que
trafegava no local, e que era dirigido por
José Francisco Pereira. Este disse ao Jornal
Fonte que estava passando no
cruzamento com o trator e acabou

“segurando” o veículo, mas a enxurrada
estava muito alta e a vítima estava
tentando segurar o seu carro; depois foi
para debaixo do carro. Segundo esta
testemunha a vítima já parecia sem vida.
A polícia militar através do soldado
Edvaldo esteve no local e ainda foi
acionado o corpo de bombeiros, que
fizeram a remoção de Arnaldo para o
Pronto Socorro Municipal. No P.S. a
reportagem do Jornal Fonte foi atendida
por Sérgio Ramos Informou que Arnaldo
deu entrada e os médicos atenderam
rapidamente e o mesmo transferido para o
C.T.I – Centro de Tratamento Intensivo,
porém, teve outras complicações e faleceu.
O corpo será necropsiado quando então
se saberá da verdadeira causa da morte.
Testemunhas do bairro ao ver nossa
equipe de reportagem acabaram se
manifestando inconformados com o vem
acontecendo com o bairro da Ponte Seca
e há anos. Disseram que já fizeram vários
pedidos ao Executivo, inclusive da gestão
passada, mas em época de chuvas é uma
verdadeira calamidade. Uma dessas
testemunhas ouvidas pelo Jornal Fonte
informou que em várias residências do
bairro, chega a sair fezes pelo esgoto.

ROUBO A MÃO ARMADA
EM CÓRREGO RICO
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA
No dia 22.03.2006, por volta de 13 h e 30
minutos, no Distrito de Córrego Rico, mais
exatamente na agência dos correios, Neide
Aparecida Sache Biondi, funcionária,
atendia algumas pessoas quando surgiram
dois homens pardos, armados com
revólveres e anunciaram o roubo. Levaram
cerca de R$ 308,00. Leonice Frieslebem
Bianchini, 36 anos, uma das vítimas e
residente no Distrito, relatou ao Jornal
Fonte que estava naquele local, quando
os meliantes adentraram e já colocaram a
arma em sua cabeça. Em seguida trancaramna junto com outras duas pessoas no
banheiro. Uma senhora grávida que lá se

encontrava ficou refém dos assaltantes ao
deixar o local, sendo após libertada.
Segundo Leonice, essa senhora muito
traumatizada será acompanhada por
psicólogos e seu parto deverá ser
adiantado, tudo em função do grande
trauma. O Jornal Fonte manteve contato
com o Tenente Cintra da Polícia Militar
local que informou que está procurando o
quanto mais rápido atender a população
do Distrito. Segundo o policial, a prefeitura
cedeu duas motos que serão utilizadas em
Córrego Rico, pelo PM Paneghini e em
Luzitânia pelo soldado Beloni.

POLÍCIA CIVIL DA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
PRESTA SOLIDARIEDADE AO DELEGADO
LUIZ GERALDO DIAS
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA
No dia 28.03.2006,
integrantes
da
Polícia Civil da
região de Ribeirão
Preto e algumas
pessoas daquela
cidade, fizeram um
ato de desagravo e solidariedade ao
Delegado de Polícia Dr. Luiz Geraldo Dias,
titular do 4º Distrito Policial. Tudo ocorreu
em função da prisão do filho de um
Promotor de Justiça de Ribeirão Preto.

Segundo informações que o Jornal Fonte
teve acesso, o ato do Delegado fora
absolutamente normal, como aliás, sempre
foi sua vida pessoal e pública. O jornal
Fonte também se solidariza com o Dr. Luiz
Geraldo Dias, lembrando que as
Instituições Polícia Civil e Ministério
Público estão acima de qualquer discussão
de natureza jurídica. O que realmente se
espera é que os membros das Instituições
se respeitem mutuamente, já que uma não
sobrevive sem a outra.

POLÍCIA
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CASO CANTOR LEONARDO
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

A Delegacia Seccional de Policia de
S e r t ã o z i n h o / S P,
instaurou inquérito
para apurar e chegar
aos responsáveis
por toda essa
celeuma criada em
torno desse caso.
Como já noticiamos nas edições 19 e 20,
um dos cheques no valor de R$ 28.800
(vinte e oito mil e oitocentos reais),
depositado na conta corrente de Emival
Eterno da Costa (Leonardo), fazia parte de
um talonário de cheques do Banespa de
Ribeirão Preto/SP, furtado de Francisca
Heloísa Pileggi. Conforme noticiamos
ainda, os estelionatários Glauder Alves
Cardoso e José Antônio Balduíno, que se
encontravam com um dos cheques foram
presos em Araçatuba/SP, e posteriormente
transferidos para o instituto prisional na
cidade de São José do Rio Preto/SP.

Portanto, esse procedimento por parte da
polícia, é o inicio para encontrar a ponta
do fio novelo, que intrigou e intriga toda
população de Jaboticabal.
OUTRO INQUÉRITO – PLACAS
“ADULTERADAS”
Um outro inquérito policial também foi
instaurado pela Seccional de Sertãozinho/
SP, para apurar possível crime de
adulteração de placas do veículo BMW
do Vereador JAN NICOLAU, que teria
trocado as originais por uma outra de
exclusividade do Poder Legislativo de
Jaboticabal, no que foi flagrado e
fotografado. Esses fatos foram
denunciados em sessão plenária pelo atual
presidente Dr. Carlos Eduardo Pedroso
Fenerich, que chegou inclusive a exibir as
fotos para a imprensa local, e ainda, que
supostamente teria deixado de
responsabilizar o vereador Jan Nicolau.
Vamos aguardar que seja feita a JUSTIÇA.

NOVELA SINHÁ MOÇA E JABOTICABAL
LUIZ AUGUSTO STESSE
A novela “Sinhá Moça” das 18 horas da
Rede Globo de TV, segundo pesquisas,
apesar de ter começado há apenas duas
semanas, está com grande sucesso de
público (telespectadores).
Não é para menos, o elenco sem dúvidas é
muito bom, além do tema – no caso, a
abolição da escravatura no Brasil.
É exatamente sobre os personagens da
novela, o abolicionismo dos negros escravos e de uma certa comparação com
os dias de hoje que queremos falar.
Nessa novela, assim como em quase todas,
têm sempre um vilão, uma vilã, uma
mocinha ou mocinho. Será mera
coincidência? O vilão, que é o BARÃO,
SENHOR DE TODOS, inclusive da
política, não por acaso o nome começa com
a letra “F”, não se assustem, é de
Ferreira!!!. Nos nossos dias, a nossa
Jaboticabal, como diz em seu hino – a
mesma letra “F” vem assumindo o papel
do BARÃO.
Os demais personagens, sem exceção, são
“paus-mandados” do BARÃO, e até hoje
continuam a olhar e a participar da novela,
inertes e robotizados, fazendo parte da
falsa `humanização´. Poderíamos fazer uma
comparação sim, ou seja, nada mudou.
O prefeito daquela época, ou o gestor,
assim como hoje, também continua nas
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mãos do BARÃO “F”. Tudo igual. O que
se tem notícia, porém, é que o prefeito de
hoje sofre sim um verdadeiro bombardeio,
portanto, gostaria de deixar aqui minha
solidariedade e pedir para que ele não ceda
a esses vampiros do erário.
Ah! Pergunta-se: Nessa inversão ou
comparação, quem seriam a mocinha e o
mocinho de nossa cidade?
E os dois jornalistas? E o próprio jornal
que não se vende, mas que atua na defesa
da causa dos negros?
Com sinceridade, se olharmos a novela e
transportarmos para Jaboticabal de hoje,
no século XXI, vemos a mesma casta
dominante, ou seja, a elite, com seus
bonecos (peças políticas) lhes servindo
de apoio. E têm ainda os “espertos” que
pulam de galho em galho, apesar de
“pertencerem a outras ideologias”. E os
escravos, hoje somos todos nós, o povão
em geral. Qual a motivação da escravatura
social atual? Sim, são nossos trabalhos e
nossos impostos, que infelizmente, ficam
nas mãos dos politiqueiros que os desviam
para satisfação pessoal e ou de terceiros.
Até quando, povo de Jaboticabal?
Cantai... cantai... como cantam os
passarinhos, cantai, cantai... de forma a
expurgar esses malfeitores.
Bairro Vila Serra - Jaboticabal - SP - Cep
14890-220
Fone: (16) 3202-0291
E-mail: jornalfontejab@yahoo.com.br
Impressão:Gráfica Multipress Ltda Tiragem:
2.000 exemplares
O Jornal Fonte não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos em artigos assinados. A reprodução, no todo ou em parte,
de suas matérias só é permitida desde que
citada a fonte.
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DIRETO DA FONTE / EDITAIS

DIRETO DA FONTE
MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO
Um determinado cidadão, trabalhava numa loja
de departamentos em uma próspera cidade do
interior de São Paulo. Saiu ou foi expulso dessa
loja, e então se dirigiu para outra cidade onde
tinha um amigo que era vereador, que em
seguida lhe arranjou um emprego para trabalhar
em uma “instituição de caridade”, dirigida pelo
parlamentar, para ganhar um salário de R$ 400.
Algum tempo depois, o vereador se elegeu
prefeito e levou o cidadão para ser o diretor do
Departamento de Compras da Prefeitura. Um
ano após excelentes serviços prestados à frente
do departamento, o cidadão já possui carro
importado, casa com piscina num bairro de
classe média alta. Isso é que chamamos de o
milagre da multiplicação dos pães.
ANDANDO NA FRENTE
O Projeto de Lei n° 227/06, de autoria do
vereador Wilsinho Locutor (PFL), que institui
a gratuidade no transporte coletivo urbano de
passageiros nos dias de eleição, lido na sessão
de 20/03/2006, e que seguirá a tramitação nas
Comissões da Casa, é um grande avanço rumo
ao financiamento público de campanha. Isto
porque, este projeto evitará que candidatos
usem seus veículos para transportar eleitores
o que caracteriza compra de votos..
O ÚLTIMO A SABER
O vereador Mauro Cenço (PPS), líder do
prefeito Hori na Câmara, disse na imprensa
falada que só tomou conhecimento do projeto
do executivo que propõe a compra do imóvel
da antiga cerâmica stéfani localizado na 13 de
maio, quando o referido projeto foi lido na
sessão da Câmara do dia 20/03/2006. O Dr.
Mauro Cenço, tem sido enganado pelo prefeito
que ele representa, e não é a primeira vez.
Disse ainda o parlamentar, que é contra gastar
dinheiro público na festa do peão de Córrego
Rico. Aliás, o vereador César Tomé Sonzão
(PHS), é da mesma opinião, pois, entendem
que nosso Distrito tem outras prioridades.
Pelo andar da carruagem, a base de apoio do
prefeito está se esfacelando.
NO HORÁRIO DO EXPEDIENTE
Dia 21/03/2006, por volta das 15 e 15:30 horas,
estivemos no prédio da Câmara Municipal, e
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da IGREJA EVANGÉLICA BATISTA EM
RENOVAÇÃO ESPIRITUAL de Jaboticabal – SP, no uso
de suas atribuições legais e baseado no Estatuto da
Entidade, resolve convocar Assembléia Geral
Extraordinária para o dia 15.04.2006, às 20 horas, na Rua
Menotte Ruaro n. 80, Jardim Angélica, bairro Alto, com a
finalidade de aprovação do novo Estatuto, em face das
novas regras impostas pelo novo código civil brasileiro e
eleição da nova diretoria.
Jaboticabal, 29 de março de 2006.
Pastor PEDRO CÂNDIDO
Presidente
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notamos que havia uma grande gritaria na
“cozinha” da Casa de Leis. Perguntamos o que
estava acontecendo, e a resposta, é que estavam
comemorando o aniversário da assessora do
presidente Dr. Edú Fenerich (PPS), Carmen
Silvia Gásparo Pinheiro. O presidente estava
viajando, aí a moçada aproveitou para fazer
uma festinha no horário de serviço.
QUEM VIVE DE PROMESSA É SANTO
O prefeito de Jaboticabal José Carlos Hori
(PPS), disse em entrevista ao programa rotativa
sonora da Rádio Vida Nova de quinta-feira, 23/
03/2006, que em 30 dias todos os buracos
existentes no asfalto da cidade das rosas serão
tapados. Para quem já esperou tanto tempo,
não custa esperar mais um mês. Moradores da
periferia não agüentam mais. A foto é da esquina
das ruas Ituo Koba e Giácomo Bellodi.
AJUDA AOS “NECESSITADOS”
O prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori
(PPS), enviou à Câmara o projeto 232/06,
pedindo autorização dos vereadores para
liberar R$ 10 mil em 2 parcelas, sendo R$ 5 mil
em junho e R$ 5 mil em dezembro para a
Associação Filantrópica de Radiodifusão
Comunitária CNPJ 02877873-0001-02,
localizada na Avenida General Osório, n. 218,
pelos bons serviços que essa “Associação” tem
prestado à população de Jaboticabal, diz o
prefeito em sua exposição de motivos. Nosso
prefeito é mesmo muito bonzinho. Adora fazer
festa com o chapéu dos outros, e além de tudo
é um gozador. Que tal se o prefeito tirasse os
R$ 10 mil do seu próprio bolso para ajudar
essa Associação que só tem filantropia no nome.
LIXO: OURO PARA OS AMIGOS
Após a terceirização do lixo, o governo Hori
estuda terceirizar a varrição de ruas, que antes
estava sendo feita pelo pessoal contratado pela
frente de trabalho, uma das ações dessa
administração, que se teve suas falhas, mesmo
assim, ajudou muita gente. Essa varrição, corre
boatos, será feita por uma empresa pertencente
a um grande amigo do prefeito, tão amigo que
alguns o conhecem como sombra. Por outro
lado, o edital de “licitação”, ainda não foi
confeccionado, mas, tudo indica que será um
jogo de cartas marcadas. Estamos de olho.
mencionado, fica, desde já, designado o próximo para o
DIA 25 DE MAIO DE 2006, ÀS 14:30 HORAS, para ter
lugar a realização do Segundo (2º) Leilão, já agora a quem
mais der e o maior lanço 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 23 de
março de 2006. Eu _____________ (Marcelo Capeloto),
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e imprimi. Eu
____________ (Valdeci Aparecido Damião), Diretor de
Serviço, conferi, dou fé e assino.
ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO
Juiz de Direito

BEM VINDA CASAS BAHIA
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA
Em breve Jaboticabal terá mais uma grande
loja de departamentos, as Casas Bahia, sem
dúvida a população será “beneficiada” por
mais uma concorrente na venda de eletros
domésticos e outros produtos. O prédio
para essa loja está sendo reformado/
construído na avenida Marechal Deodoro
esquina da rua Rui Barbosa, e como toda
construção causa transtornos para os
vizinhos. Essa construção então tem ido
além dos limites, pois a poeira é
insuportável, e o que causa mais
estranheza é que na construção não existe
nenhuma placa da empresa e engenheiro
responsável pela obra, o que é obrigatório

por lei. Será que o prefeito José Carlos Hori
(PPS) e sua equipe ainda não observaram
que naquele local está sendo realizada uma
obra de grande porte? Cego é aquele que
não quer ver. Talvez se fosse um pobre
qualquer fazendo um puxadinho no seu
barraco já teria sido multado.
Em tempo: O antigo prédio que abrigava o
Jornal O Combate, de arquitetura a ser
preservada pelo patrimônio histórico,
infelizmente foi “tombada” a marretadas e
colocado no chão por mãos insensíveis
que desconhecem os bens arquitetônicos
culturais relevantes de nossa cidade.

DE OLHO NA CASA
DOS OUTROS

contratação direta de conjunto musical, a
um custo de aproximadamente
R$15.000,00, foi feito com uma contratação
da empreiteira Costa por R$25.000,00
(some-se à esse valor mais R$10.000,00 que
a Prefeitura Municipal gastou com a
queima de fogos). Total da festança
terceirizada: R$35.000,00. Precisa mais?

Muitos comerciantes do ramo alimentício,
que não querem se identificar, reclamam
de uma certa perseguição da vigilância
sanitária aos seus estabelecimentos por
pequenos problemas como falta de algum
azulejo, e outros insignificantes, que
podem ser resolvidos num pequeno
espaço de tempo. Porém, a vigilância exige
conserto imediato, que nem sempre é
possível, tendo em vista as dificuldades
que passam a grande maioria dos
empresários. É bom lembrar no entanto,
que a exigência não é a mesma no
refeitório da garagem que já teve
problemas com carne e lingüiça
estragadas, e as instalações da mini usina
(padaria e elaboração da merenda escolar)
também não é das melhores, algumas
dependências internas passam por
reforma, e a parte externa, há muito carece
de pintura e reboques.

HAPPY HORI II
A festa do Reveillon 2005/2006 foi
realmente uma festança. O que poderia ser
realizado por funcionários da Prefeitura
que fariam a montagem de tendas, com
interditado acima mencionado. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e, no futuro, ninguém possa alegar
ignorância, é expedido o presente edital que será publicado
por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, aos 22 de março de 2006. Eu, Marli Apda do
Amaral Faria, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e
subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido Damião, Diretor de
Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ANTONIO ROBERTO
BORGATTO, Juiz de Direto.
COMARCA DE JABOTICABAL/SP
TERCEIRA VARA CUMULATIVA – SEÇÃO CÍVEL
Edifício do Forum - Praça do Café‚, s/nº, Jaboticabal/SP
Fone: (16) 323-3211 - R.31
CEP. 14.870-230

HAPPY HORI III
A grande marca do governo municipal é a
terceirização...
Terceirização de reveillons...
Terceirização de carnaval...
Terceirização da coleta de lixo...
Terceirização do governo...
O quadro de funcionários da Prefeitura
Municipal, inflacionado pela contratação
de assessores biônicos, foi descartado
pelo Prefeito, a pretexto de melhorar a
coleta de lixo em nossa cidade. Esse fato
vai de encontro ao que o Prefeito prega
insistentemente em seus discursos. Diz
ele, em todas as oportunidades, que os
funcionários municipais são os melhores
e mais competentes que ele conhece. Ao
mesmo tempo busca a qualidade da
COLETA DE LIXO através de empresa
terceirizada. Incoerência ou oportunismo?
Beija-Flor
Nazareth Fermino Moço, residente e domiciliada na cidade
de Jaboticabal – SP, à Rua Menote Ruaro nº 199. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, ninguém
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital que
será publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 18 de Novembro de
2005. Eu, Paulo Eduardo da Cunha, Escrevente Técnico
Judiciário, digitei e subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido
Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a)
ANTONIO ROBERTO BORGATTO, Juiz de Direto.

EDITAIS

EDITAL DE LEILÃO
O Doutor ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M.M.Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Jaboticabal, São
Paulo, na forma da Lei, etc.,.
F A Z S A B E R a todos quanto o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem, que no DIA 10 DE MAIO DE 2.006,
ÀS 14:30 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 a folhas 100 que é de
R$.460,00(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS),
os seguintes bens penhorados dos executados: JOSÉ
CARLOS PASTORELLI e MARCIA REGINA DE
CAMPS PASTORELLI, nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA (EXECUÇÃO DE SENTENÇA) que lhe
move KEÇAMI MASSITA PASTORELLI – feito nº
1118/2002 – 3ª Vara, perante este Juízo e Cartório do 3º
Ofício Judicial, a saber: “Um bebedouro D’água,marca
Bellieri, em funcionamento, no valor de R$.180,00, Um
televisor de 14", marca Linitron, antigo, em cores, em
funcionamento, no valor de R$.150,00 e Um vídeo
cassete, marca Panassonic NV-SD400, no valor de
R$.130,00. (laudo datado de 02/03/2006), bens estes que
se encontram em poder dos executados acima mencionados.
Caso resulte negativo o Primeiro (1º) Leilão acima

PROCESSO Nº 067/2005
ANTONIO ROBERTO BORGATTO - Juiz de Direito
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, MM.JUIZ
DE DIREITO TITULAR DA 3ªVARA CIVEL, desta cidade
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
etc........................
FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 3ª
Vara, foi decretada a interdição de LUZIA ANGOTTI
SETULIN, brasileira, filha de Ângelo Angotti e Thereza
Poschi, nascido aos 11/08/1935, natural de Taiuva-SP,
portadora do RG. nº 20.481.217, residente na Rua Djalma
Aleixo de Souza, 115, Jaboticabal-SP, a requerimento de sua
filha MARIA APARECIDA SETULIN, através do Laudo
Pericial, a requerida acima qualificada é incapaz de gerir os
atos da vida civil e seus bens, tudo nos termos da r. sentença
proferida por este Juízo, datada de 13/02/2006, com trânsito
em julgado datado de 10.03.2006, sem a interposição de
quaisquer recursos, tendo sido nomeada Curadora Definitiva
sua filha, MARIA APARECIDA SETULIN, brasileira,
solteira, portadora do RG. nº 13.239.083 e do C.P.F.
nº.031.050.498-89, residente no mesmo endereço do

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

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 3ª
Vara, foi decretada a interdição de MARIA DE NAZARETH
FERMINO MOÇO, brasileira, viúva, portadora do
RG.23.216.031-4 e do CPF/MF. 089.481.128-21, filha de
Francisco Fermino e de Maria Rita, natural de Cajobi/SP, a
requerimento de sua filha ANA MARIA MOÇO, nos autos
de Interdição de nº 313/2004 – 3ª Vara, conforme apurado
através do Laudo Pericial, MARIA DE NAZARETH
FERMINO MOÇO é incapaz de gerir os atos da vida civil
e seus bens, tudo nos termos da r. sentença proferida por
este Juízo, datada de 19 de agosto de 2005, com trânsito em
julgado datado de 30 de setembro de 2005, sem a
interposição de quaisquer recursos , tendo sido nomeada
Curadora Definitiva ANA MARIA MOÇO, portadora do
RG. de nº 11.045.839-4 e do CPF/MF. Nº 099.486.658-56,
brasileira, do lar, filha de Manoel Luiz Moço e de Maria de

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 3ª
Vara, processo nº 607/05 foi decretada a interdição de
FERNANDO ZANQUINI, brasileiro, filho de Irineu
Zanquini e de Zenaide Silva Zanquini, nascido aos 12/02/
1959, natural de Pradópolis-SP, portador do RG. nº
12.346.142-X, residente na Rua Bartimeu Vaz de Almeida,
151, Jaboticabal-SP, a requerimento de sua irmã ADRIANA
ZANQUINI, conforme apurado através do Laudo Pericial,
o requerido acima qualificado é incapaz de gerir os atos da
vida civil e seus bens, tudo nos termos da r. sentença
proferida por este Juízo, datada de 10 de Novembro de 2005,
com trânsito em julgado datado de 07 de dezembro de 2005,
sem a interposição de quaisquer recursos , tendo sido
nomeada Curadora Definitiva sua irmã, ADRIANA
ZANQUINI, brasileira, casada, portadora do RG. nº
20.051.641-3 e do C.P.F. nº.140.624.358-29, residente no
mesmo endereço do interditado acima mencionado. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, ninguém
possa alegar ignorância, é expedido o presente edital que
será publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 02 de janeiro de
2006. Eu, Marli Apda do Amaral Faria, Escrevente Técnico
Judiciário, digitei e subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido
Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a)
ANTONIO ROBERTO BORGATTO, Juiz de Direto.
COMARCA DE JABOTICABAL/SP
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A MULHER NO SÉCULO XXI
Clariana S. F. Domingos

A evolução da mulher vem desde o
século XVIII. Ela vem conquistando seu
espaço do direito de voto, a sua
independência profissional, e hoje, muita
dessas guerreiras ocupam no mercado
de trabalho cargos de alta
responsabilidade, e algumas são líderes
ou chefes nas grandes empresas, com
sua inteligência e capacidade elas
comandam. E a mulher não precisa
provar mais nada a ninguém, já mostrou
que tem competência para ocupar os
mesmos cargos que os homens, e esse
direito nós mulheres estamos
conquistando há anos, com muita luta e
enfrentando o machismo e o tabu, de
que mulher é pra ficar em casa cuidando
dos filhos e do marido, ou pilotando
fogão, mas infelizmente o preconceito
ainda existe.
Hoje poucas mulheres são submissas,
deixando que o homem ou o marido
tome as decisões, trabalhe, e diga como
deve ser a educação dos filhos, e muitas
dessas mulheres se sentem na obrigação
de aceitar, e por isso não lutam pelos
seus direitos. Algumas delas sofrem
violência e abusos dentro de casa, mas
não tem coragem de denunciar o
agressor, por medo ou até mesmo por
não conhecerem as leis que as
protegem. Mas isto está mudando, a
mulher está começando a se defender,
não é porque o marido paga as contas
que ela vai aceitar seus maus tratos, hoje

ela pode trabalhar e cuidar dos filhos
sozinha, e ainda cuidar de si mesma, de
sua beleza, e se dar o valor, e ainda pode
provar que mesmo sendo “frágil,
sensível”, é tão ou mais capaz que os
homens.
Nos dias de hoje os papéis se inverteram,
as mulheres que tem sucesso na carreira
profissional, não tem tempo para tarefas
domésticas, saem para o trabalho de
manhã e chegam tarde da noite, e quem
está ocupando seu lugar em casa
cuidando dos filhos é o marido, e alguns
deles até se acomodaram com a situação
de serem sustentados pelas esposas, já
outros se sentem inferiores,
principalmente quando no casamento a
mulher ganha mais do que o homem.
As mulheres solteiras que conquistaram
sua independência financeira, e junto
com ela veio a liberdade de escolha, tem
dificuldades em seus relacionamentos.
Os homens ainda não se acostumaram
em dividir a conta, ou encontrá-la no
local combinado, no lugar de ir buscála em casa como faziam antes; alguns
homens têm medo de se relacionar com
mulheres cultas, inteligentes e bem
informadas,
essas
chamadas
‘superiores´. Afinal nós mulheres
merecemos essa independência, e
lutamos muito para conquistá-la. O dia
internacional da mulher foi comemorado
neste mês, portanto, para todas,
felicidades.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2006 TEM A
PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES NAS MISSAS
DA CIDADE
Clariana S. F. Domingos

A Campanha Nacional da Fraternidade
2006 traz à sociedade as pessoas com
deficiência, que são freqüentemente
vítimas de preconceitos e de
discriminação, em uma cultura que tende
a ignorar e excluir os que têm menos
capacidade de competir social e
economicamente. Essas pessoas com
deficiência são os cegos, surdos, mudos,
os que têm algum tipo de lesão física
ou cerebral, ou alguma deficiência
mental e a campanha desse ano tem
como objetivo a inserção deles na
sociedade.
Os vários tipos de deficiência estão
presentes no meio da população; e todos
estão sujeitos a adquirir alguma
deficiência ao longo da vida, por isso o
tema interessa amplamente à população.
O lema da campanha é “Levanta-te, vem
para o meio!” (Mc 3,3)- é da passagem
do Evangelho de São Marcos, em que
Jesus cura um homem com a mão
atrofiada, que estava na sinagoga. Este
homem era desprezado e deixado de lado
pela sua deficiência. Jesus chamou o
homem : “Levanta-te e vem para o

meio!”. E o curou, na frente de todos.
Esse ano a campanha da fraternidade
conta com a participação das entidades
envolvidas em Jaboticabal que são:
ABCDOWN, APAS, APAE e OLHOS
DA ALMA, que fazem apresentações em
todas as missas das paróquias de São
Benedito, Catedral, Nossa Senhora
Aparecida, Nossa Senhora de Lurdes,
Jesus Crucificado, São José Operário,
Santo Expedito e Santa Tereza. Essas
palestras aconteceram até a 1º semana
de abril durante toda a quaresma.
As palestras têm como objetivo
apresentar as entidades aos leigos e
mostrar que as pessoas com deficiência
também tem suas capacidades e que
podem oferecer serviços a comunidade
mostrando suas características e
pontualidades, e assim também competir
no mercado de trabalho ou ajudando
com prestação de serviços. Tanto os
profissionais das entidades como os
portadores participam das missas e será
distribuída um “jornalzinho” falando
sobre todas as entidades.
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TIRAR OS MENINOS DA RUA OU OCUPÁ-LOS
COM ATIVIDADES FÍSICAS DESPORTIVAS ?
Prof. Dr. Moacir Pazeto
Incentivado pelo amigo e Assessor
Legislativo Orivaldo Briza, resolvi
escrever a respeito deste Tema, que
foi motivo de um rápido bate-papo entre
dois companheiros e ex-vereadores. A
intenção é provocar uma reflexão
principalmente dos governantes a
respeito da nomenclatura utilizada ao
se referirem aos garotos e garotas que
por ventura estejam se ocupando de
suas horas ociosas, permanecendo na
rua. Daí a expressão “Projeto para
Tirar Meninos da Rua”. Ora, pergunto:
o que é a rua? A meu ver, considero-a
um lugar nobre, entre tantos espaços
públicos que o Estado de maneira geral
ou os Municípios de forma particular
nos oferecem. È na rua que temos a
liberdade de ir e vir . É na rua que
encontramos refúgio se necessário
para mudarmos de direção, quando
perseguidos por alguém de forma
indevida; é o conceito de liberdade ali
presente. È na rua que encontramos
jovens, que se valem de uma rede de
voleibol “dependurada”, e na forma de
jogo, praticam os primeiros
fundamentos da modalidade esportiva.
È na rua que muitas vezes
encontramos grupos de garotos
participando da chamada “pelada”
(jogando futebol ) com bolas e regras
improvisadas; as balizas ou gols,
formados, as vezes, por amontoados
de tijolos, e a regra é respeitada e vale
para todos; o Jogo da Amarelinha e
tantas outras atividades lúdicas,
desportivas e recreativas que são
praticadas na rua; é a presença do
esporte na rua, da recreação, do
companheirismo e da amizade. São
características próprias da idade
daqueles que ali estão, e se reúnem
para aquelas atividades quase que
programadas, assim como os adultos
se programam para as suas (agora
estão valendo-se da rua em
substituição às pistas de atletismo em
busca do condicionamento físico ).
Vejam que são tantos que estão na rua,
e tenho certeza de que são meninos e

meninas, jovens saudáveis, de boa
formação familiar, e que não merecem
serem generalizados na expressão,“tirar os meninos da rua”. A
presença deles ali é salutar, desde que
estejam sempre em busca da
recreação, de atividade esportiva em
forma de jogo e outros. Reconheço e
sei qual é a intenção e os objetivos de
nossos governantes, ou das
organizações não governamentais
(ONGs), quando afirmam: ‘Este
projeto visa tirar tantos meninos da rua
“ Confesso que não concordo com isto.
Acredito ter defendido, embora com
simplicidade, a nobreza do espaço
denominado rua, e as atividades ali
desenvolvidas, e proponho que para
estes projetos os nossos políticos e
responsáveis
diretos
pelo
encaminhamento dos
jovens,
principalmente daqueles ociosos e que
perambulam por aí em busca de
sensações nocivas ao seu corpo, à sua
mente, substituam a nomenclatura até
então utilizada por outra ou à sua
semelhança como por exemplo: “Este
projeto visa ocupar (tantos) jovens com
atividades desportivas e que estejam
ociosos .
Assim não estariam generalizando e
dando a entender que todos que por
ventura estejam na rua são
delinqüentes ou estejam a caminho do
comportamento inaceitável pela
sociedade.
Repetindo, é apenas uma sugestão, pois
sei dos objetivos de Prefeitos,
Governadores e outros que merecem
o nossos aplausos, porém, como
professor, sinto que a expressão
utilizada “tirar os meninos da rua”,
deve ser substituída por uma um pouco
menos agressiva no seu conceito
filosófico e quanto à sua objetividade.
Neste caso devemos buscar palavras
que expressem e indiquem o sentido
Educacional, pois este é o desejo
daqueles que por força do cargo ou
função
estão
proferindo-as
constantemente no seu dia a dia.

DR. RUI... FICÇÃO OU REALIDADE
Conta a história que um popular político
eleito maciçamente pelo povo de um
estado, estava às voltas com assuntos
de grande seriedade quando, cansado,
bateu os olhos à sua volta e deu com
eles sobre aquela mulher. Era tudo que
ele sempre sonhou e queria naquele
instante de grande pressão política:
olhos lânguidos, fala mansa...
Tomou-se de afetos por ela de modo a
dividir os sigilos e questões políticas
com sua nova conselheira. Nada fazia
sem o seu consentimento e dela saiam
grandes decisões para o povo:
contratações de empresas, indicações
de pessoas, demissões.

Para camuflar tal dependência e
justificar os conselhos e orientações de
sua musa, o nobre governante resolveu
apelidar sua preferida com um nome
acima de qualquer suspeita:
DR. RUI.
Todas as questões, desde a compra de
balangandãs até a escolha de
confiáveis para trabalharem na
administração, passavam pelo crivo
autônomo do DR RUI.
Conta ainda a história que poucos
sabem quem era na verdade o
DR.RUI, e muitos ainda se
perguntam... ficção ou realidade?
Beija-Flor
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MORALIDADE

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de São Paulo
NOTA OFICIAL
A perplexidade do povo brasileiro
cresce a cada episódio que agrava a
crise e a degradação moral da classe
política e de alguns governantes. Por
isso, a demissão do ministro da
Fazenda Antonio Palocci não deve e
não pode servir de pretexto para
colocar um ponto final na apuração de
graves denúncias, uma vez que
eventuais ilícitos praticados por homens
públicos, no exercício da função, são
verdadeiros crimes de lesa-pátria.
É elevado o grau de indignação do povo
brasileiro diante das tentativas de
desmoralizar o depoimento do caseiro
Francenildo dos Santos Costa contra
o ex-ministro, desrespeitando seus
direitos fundamentais por meio de
quebra ilegal de seu sigilo bancário.
Todos os atos arbitrários tentaram
reescrever a realidade dos fatos
apurados, pelos quais o denunciante
passou a denunciado, no intuito de
confundir a opinião pública, trazendo
grave risco ao Estado Democrático de
Direito.
O povo brasileiro, mais uma vez, clama
pela verdade, por investigações
céleres, corajosas, transparentes e
profundas, dentro dos limites da lei;
apuração de evidências incriminadoras
de membros do governo, refutando
qualquer tentativa de abrandamento
nessas apurações. O presidente da
República deve esclarecimentos à
população, que o elegeu para conduzir
os destinos do país, e não pode deixar

sem respostas à nação nesse momento
agudo da crise política brasileira.
A OAB SP repudia todas as formas
ilegais de investigação ou de
acobertamento de delitos praticados
por quem quer que seja. O país quer
saber também se o ex-ministro da
Fazenda teve conduta incompatível
com a moralidade pública; se delinqüiu
no cargo, se mandou violar o sigilo de
um cidadão sem ordem judicial, num
ato inaceitável dentro da Democracia.
Conhecer toda a verdade é um direito
do povo brasileiro e o governo não
pode se eximir de apurar e revelar essa
verdade, porque lhe cabe o papel de
guardião da ordem e da justiça. Prestar
contas, apurar tudo e punir os
responsáveis é o mínimo que se espera
do Governo para que continue a
merecer a confiança de seu povo.
São Paulo, 28 de março de 2006
Luiz Flávio Borges D’Urso
Presidente da OAB SP
O Jornal Fonte se congratula com o
Presidente da OAB/SP, Luiz Flávio
Borges D’Urso, porque assim como
espera dos nossos governantes a total
apuração dos fatos, também é o que
desejamos que ocorra em Jaboticabal,
pois o povo não aguenta mais ver tanta
sujeira ser varrida para debaixo do
tapete.
Luiz Augusto Stesse

NOTÍCIAS DE BEIJA-FLOR
UNI, DUNE, TÊ
Um, dois, três... a última novidade na
administração pública municipal, aliás
atípica e sob a égide de “governo
interativo e humanizador”, é a
“participação” de alguns vereadores
em reuniões de secretários do Prefeito.
As reuniões feitas às segundas-feiras
à tarde criam um instrumento de
constrangimento para o Secretariado,
numa rara e evidente inversão de
papéis: legislativo administrando e
executivo refém de seus comparsas.
Essa inédita e indevida medida mostra
o quanto o Prefeito Municipal é
comandado por alguns vereadores e
políticos de intenções duvidosas. A
falta de liderança do Sr. Prefeito
Municipal não só mostra sua
imaturidade, como sua dependência
política a um grupo de privilegiados. A
mordaça colocada nos secretários que
ainda resistem à essa situação só nos
faz dizer: “Os bons já saíram ou estão
saindo...”. A propósito: o honesto e
competente
Secretário
de

Planejamento César Gonzalez já pediu
sua exoneração.
UM “BARCO” À DERIVA
O governo municipal está totalmente
desgovernado. É como se fosse um
barco sem rumo, perdido no meio do
mar. Não há piloto, nem líder. O barco
desgovernado gira sem comando, de
acordo com o vento ou a maré. Ora
vai para a esquerda, ora para a direita,
ora se deixa levar pelas ondas da
conveniência pública. O grande perigo
para os tripulantes desse barco de
nome Jaboticabal é que haja um
naufrágio e só restem como
sobreviventes o Prefeito e seus
comparsas. Pobres de nós, que não
temos sequer uma bóia salva-vidas
para nos segurar.
PARA TI
No pacote de novembro, onde a
Prefeitura Municipal comprou motos,
caminhão e utilitários houve também

a compra de um automóvel para a
Educação. Esse automóvel, um veículo
da VOLKS, modelo PARATI, está
sendo objeto de desejo e disputa de
várias secretarias. Ainda indefinida a
destinação do veículo, o Diretor de
Obras, a Secretária de Obras e a
Promoção Social andam duelando pela
posse e uso da PARATI. O Secretário
de Educação, como sempre, murmura:
o prefeito é quem manda... o que ele
disser eu obedeço. O veículo, de
compra tão urgente e necessária, está
estacionado no pátio à espera da
decisão entre os que disputam tal
“honraria”. Enquanto isso, os outros
veículos circulam em várias mãos, com
várias finalidades. A perua, que seria
para uso do Secretário de Educação,
ainda espera paciente que o impasse
se resolva e o Secretário vive a se
perguntar: “a PARATI é para mim ou
para ti?” SABIÁ
VICE É VICE... E PREFEITO É
PREFEITO... INFELIZMENTE
Pela 1ª vez em Jaboticabal temos um
Vice-Prefeito
competente
e
empreendedor. Pessoa que fez sua
carreira pessoal pelo esforço, coragem
e determinação, chegando aos altos
escalões do Ministério da Agricultura.
Teria muito a oferecer para o
progresso de nossa cidade.
Infelizmente, por causa do caráter
vaidoso e autoritário do Prefeito
Municipal, o ético e competente Vice
Prefeito tem encontrado muita
dificuldade em colocar em ação seus
projetos para Jaboticabal. É
constantemente boicotado por alguns
Secretários que temem a competição
e o contraste, isso tudo com a
cumplicidade do mandatário municipal.
Não seria a hora do Prefeito calçar a
“sandália da humildade”? É difícil
porque afinal vice é vice e prefeito é
prefeito... infelizmente.
DESCOBERTA... AINDA QUE
TARDIA
O Prefeito Municipal, que até fins de
2005 tinha arrepios ao ouvir falar na
Escola de Artes, em seus músicos e
artistas, agora descobriu as artes.
Mecenas tardio a brincar de cultura.
Anda por aí pregando as “inovações
culturais” de 2006 (que são todas de
2005) só porque aqueles que estavam
atrapalhando saíram e os “xodozinhos”
entraram. Mal sabe ele que cultura é
um processo lento e gradual de
inclusão e interação de idéias, de
construção e resgate de linguagens
culturais as mais diversas; e que não
se constrói somente com grandes
shows, que muitas vezes deixam a
população alienada. Da mesma forma,
alguns vereadores que boicotaram os
projetos da Escola de Artes e do
Museu, agora são assíduos
freqüentadores da “Quinta Musical”
que agora é na 4ª feira, a grande
“inovação” de 2006. Os monótonos e
desgastados discursos do Prefeito
Municipal deveriam deixar o tom
politiqueiro e pregador para abordar
questões objetivas como metas,

prioridades, investimentos
principalmente resultados.

e

SOBRE ADVERSÁRIOS
Você sabia que é preferível muitos
adversários limitados a um inteligente?
Que é melhor a política digna, exemplar
e exigente, mas que produz resultados
à uma politicagem barata de
“batidinhas nas costas”, “visitinhas
politiqueiras” e “sorrisos hipócritas”?
Que a população está cansada de
“sonhos” e quer ações concretas e
bons resultados para a comunidade?
Que o mandatário do município anda
pra lá de arrependido por ter trocado
a equipe da Secretaria de Educação?
Que funcionários e assessores andam
revoltados com a prepotência e
arrogância do guarda Belo, que está
com plenos poderes na Educação? Que
as pessoas que montaram o complô
para a derrubada da ex. Secretária de
Educação, e sua conseqüente subida
ao poder já estão jogando a toalha no
chão? (pensaram que era mole é?).
Que a maioria dos coordenadores de
Escola e professores estão perplexos
com o autoritarismo e negligência da
atual equipe da Educação?
CURTAS E... CERTAS
VOCÊ SABIA...
Que o salário de um Secretário
Municipal é de R$3.000,00 líquido?
Que o Secretário da Educação nº 1 é
um funcionário (cargo vigia) de nome
Luiz Carlos (guarda Belo) que está
com amplos poderes para comprar,
decidir, tomar decisões que seriam
próprias do Secretário de Educação nº
2 ? Que a Secretária de Obras, aquela
dos enfeites de Natal nas ruas da
cidade, é também a decoradora oficial
do Paço Municipal e particularmente
da sala do Prefeito? Que uma pessoa
com um salário de aproximadamente
R$2.500,00 consegue adquirir, em
meses, carro importado e construir
piscina em sua casa? Que uma pessoa
que ganha por volta de R$3.000,00
consegue manter a família, construir
casa nova e um prédio em poucos
meses? Que os custos com o Carnaval
somado aos gastos com a compra dos
veículos no fim do ano pela PM, daria
para reformar grande parte do histórico
prédio da escola Coronel Vaz? Que o
Secretário da Educação nº 2 para
decidir qualquer coisa diz: “Eu não
mando nada, eu não decido nada, tenho
que pedir ordem para o Prefeito”? Que
o quarteto que manda verdadeiramente
na Educação anda pra lá de perdido?
Que os “projetos inovadores” do
Museu e da Escola de Artes foram
criados pela equipe da ex. Secretária
da Educação Prof.a. Elizabeth Vianna
dos Santos? Que o “kit de material
escolar” dado indiscriminadamente aos
alunos da rede municipal é a mais
paternalista e aberta propaganda
política feita pelo Sr. Prefeito e que com
este recurso se compraria material de
qualidade para aqueles que realmente
necessitam?
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CINCO DIAS NO GUARUJÁ
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

COMPRA DE GALPÃO
Com a presença de poucos munícipes
na assistência, a sessão da Câmara
Municipal de Jaboticabal realizada na
noite do dia 20/03/2006, transcorreu
quase dentro da normalidade. Poucos
desentendimentos foram notados,
exceto quando César Tomé Sonzão
(PHS), esmurrou a mesa em protesto
ao seu colega Pepa Servidone (PFL),
que insistia em contestar o valor de R$
1.800.000 (hum milhão e oitocentos
mil), proposto pelo prefeito José Carlos
Hori (PPS), para compra de um galpão
onde funcionava a cerâmica Stéfani, na
Av. 13 de maio, conforme já noticiado
na edição 20, página 3, em “DIRETO
DA
FONTE,
sob
o
título
“PREFEITURA OU IMOBILIÁRIA”.
Aliás sobre a “aquisição desse imóvel”,
comenta-se que “o negócio foi fechado”
por um grupo de 6 a 7 pessoas da alta
cúpula da política e empresarial
jaboticabalense, num rancho às margens
do Rio Moji, no Município de Barrinha,
e que já foi denominado de “RANCHO
DO LOBY”.
GASTOS COM O CARNAVAL
O vereador Murilo Gaspardo (PV),
criticou os quase R$ 200 mil gastos com
o carnaval, fazendo referência a matéria
deste periódico publicada na edição 020
sob o título “CIRCO CARNAVALESCO
CUSTOU MAIS DE 190 MIL AOS
COFRES
PÚBLICOS
DE
JABOTICABAL – HAPPY HORI EM
JABOTICABAL”, enquanto lembrava a
situação precária de algumas áreas da
administração municipal.
PINTURA DE FAIXAS
O vereador Wilsinho Locutor (PFL),
recordou que a máquina usada para
pintura de faixas horizontais de trânsito

permanece quebrada, e os trabalhadores
daquele departamento se utilizam de
pincéis para execução desses serviços.
PRONTO SOCORRO
O vereador Pepa Servidone (PFL),
mostrou gravações de munícipes que
reclamavam do pronto socorro e da área
da saúde como um todo.
IPTU
O vereador Jan Nicolau (PSC), criticou
o reajuste do IPTU e a forma como esse
reajuste ocorreu, ou seja, sem as devidas
precauções com a lei. Jan protocolou
uma ação junto ao Ministério Público de
inconstitucionalidade pedindo o
ressarcimento do valor cobrado a maior,
já que a aprovação pela Câmara não
seguiu os trâmites legais.
PRESIDENTE DA CÂMARA
E para fechar a sessão com “chave de
ouro”, o presidente da Casa Dr. Edú
Fenerich (PPS), novamente chamou o
Jornal FONTE de jornaleco, e observou
que não noticiamos o fato de que a ação
sobre a contratação de assessores
movida pelo Ministério Público de
Jaboticabal, foi julgada favorável à
Câmara, cabendo recurso do M.P.
Realmente não noticiamos, porque não
tínhamos conhecimento do julgamento.
Salientou ainda o presidente, que as
contas do Poder Legislativo relativas ao
ano de 2003, auditoradas pelo TCE –
Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, apontou diversas irregularidades,
e que foram levadas a público pelo Jornal
FONTE, na matéria “CASO DE
POLÍCIA” , foram aprovadas por aquele
Tribunal. Será que a aprovação foi total,
ou existem algumas ressalvas? Cabe ao
Dr. Edú Fenerich, traze-las ao
conhecimento da população.

VISITA PARLAMENTAR
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

O Deputado Estadual Said Mourad líder
do PSC – Partido Social Cristão na
Assembléia Legislativa Paulista, visitou
Jaboticabal no dia 21/03/2006, e foi
recebido pelo vereador Jan Nicolau do
mesmo partido, que lhe ofereceu um
almoço em sua residência. O deputado que
tem 39 anos, é engenheiro civil com pósgraduação em administração, e cumpre
seu primeiro mandato. Perguntado se será

candidato a deputado federal, respondeu
que pretende se reeleger estadual por mais
um mandato e galgar Brasília.
O parlamentar apresentou muitos projetos
de lei que tratam de diversos assuntos,
entre os quais, o de n° 1010/2003, que
obriga as empresas que fabricam e
comercializam bebidas alcoólicas a
ressarcirem o Estado pelos gastos
efetuados em hospitais e postos de
atendimento da Secretaria Estadual de
Saúde, com tratamentos de doenças
causadas pelo consumo de bebida
alcoólica. E de n° 175/2004, que obriga as
unidades hospitalares públicas,
filantrópicas e privadas conveniadas ao
SUS – Sistema Único de Saúde a prestarem
atendimento multidisciplinar às vítimas de
violência sexual, para controle e tratamento
dos diferentes impactos da ocorrência.

Os vereadores Dr. Edú Fenerich (PPS),
presidente da Câmara Municipal de
Jaboticabal, o vice, Wilsinho Locutor
(PFL) e o 2° secretário, Carlinhos Santiago
(PT), participaram de mais um
“CONGRESSO”, denominado Congresso
Estadual de Municípios, promovido pela

Associação Paulista de Municípios,
realizado na estância turística do Guarujá/
SP. Segundo consta trata-se do maior
encontro municipalista do país, e que neste
ano comemora 50 anos. Os vereadores
jaboticabalenses permaneceram naquele
oásis durante 5 dias, ou seja, de 21 a 25/
03/2006. O custo financeiro do
“CONGRESSO”, é uma incógnita que só
Deus e os viajantes sabem. Porém, uma
coisa temos certeza, nós pagamos, e o que
recebemos em troca? É a pergunta que não
pode se calar. E não se calará.
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HORTALIÇAS: VIDA E SAÚDE
Importância das hortaliças na alimentação humana
A intensificação pela melhoria da
qualidade de vida, adquirida por meio de
dieta equilibrada e exercícios físicos, temse destacado nas últimas décadas. Nesse
contexto estão inseridas as hortaliças que,
devido ao alto teor de vitaminas, sais
minerais e fibras, são importantes na
alimentação.
No entanto, a dieta alimentar dos
brasileiros, em geral, caracteriza por baixa
ingestão de hortaliças em comparação com
outros povos. Tal dieta é comumente
desequilibrada, pela ingestão excessiva de
alimentos energéticos e pelo baixo
consumo de alimentos protetores ou
reguladores, como as hortaliças.
Do ponto de vista nutricional, consumir
hortaliças significa diversificar a
composição do prato de acordo com a
necessidade ou gosto de cada um.
Portanto, é imprescindível incluir as
hortaliças na refeição principal, escolhidas
não apenas considerando o aspecto e
sabor, mas também seu valor como
alimento protetor ou regulador.
Desta forma, quanto mais variada for
nossa alimentação, mais vamos garantir a
presença desses alimentos funcionais
contribuindo para prevenção de doenças
futuras ou diminuição das preexistentes.
Veja abaixo os principais nutrientes
presentes nas hortaliças e saiba qual o
benefício que eles trazem a nossa saúde.
Carboidratos
As maiorias das hortaliças não são ricas
em carboidratos. Dentre as hortaliças,
apenas a batata-doce, cará, inhame e milho
doce apresentam considerável quantidade
de carboidratos.
Sais minerais (cálcio, ferro e fósforo)
O cálcio atua na formação de tecidos,
ossos e dentes; age na coagulação do
sangue e na oxigenação dos tecidos;
combate às infecções e mantém o
equilíbrio de ferro no organismo.
O ferro é indispensável na formação do
sangue; atua como veiculador do oxigênio
para todo o organismo e previne a anemia.
O fósforo atua também na formação de
ossos e dentes; indispensável para o
sistema nervoso e o sistema muscular;
junto com o cálcio e a vitamina D combate
o raquitismo.
Proteínas
A principal função deste nutriente está
relacionada ao crescimento, produção e
manutenção de tecidos e células. Em
hortaliças, o teor de proteínas não é
elevado, sendo mais encontrado em
carnes, leite e derivados, leguminosas
(feijão, grão de bico, lentilha, soja) e ovos.
Vitaminas

Dentre as principais vitaminas presentes
nas hortaliças, temos:
- Vitamina A
Esta participa intensamente do
crescimento, importante para a saúde dos
olhos, dos tecidos da pele e dentes e, além
disso, aumenta a resistência contra
doenças infecciosas.
- Vitaminas do Complexo B
Vitamina B2 (Riboflavina) – Responsável
pela alimentação das células cerebrais e
nervosas em geral. Atua no crescimento e
na digestão de proteínas e hidratos de
carbono, evitando o aparecimento de
feridas nos cantos da boca e protegendo
os tecidos dos olhos.
Vitamina B5 (ácido Pantotênico) –
Promove a transformação de carboidratos
em energia, participa na produção de
anticorpos é necessária para pele e
mucosas saudáveis.
Vitamina B12 (Cobalamina) – Combate
os vários tipos de anemia, atua sobre as
células nervosas e favorece a absorção
das proteínas e aminoácidos.
- Vitamina C (Ácido Ascórbico)
Tem a função de aumentar a resistência
do organismo contra infecções,
principalmente os resfriados e melhora a
absorção de ferro. Proporciona também,
resistência aos pequenos vasos
sangüíneos, evitando assim, o
aparecimento de pequenas manchas roxas
na pele.
- Vitamina E
É responsável pelo fortalecimento do
sistema muscular e reprodutor, protege os
glóbulos vermelhos e retarda os efeitos
do envelhecimento.
- Vitamina K
Desempenha papel muito importante na
coagulação do sangue, fortalecem os
vasos sangüíneos e mantém o equilíbrio
do sistema circulatório.
De acordo com Roberta Stela,
Nutricionista formada pela Universidade
de São Paulo (USP), em sua coluna
publicada no site http://www1.uol.com.br/
c y b e r d i e t / c o l u n a s /
020117_nut_hortalicas.htm, as vitaminas
podem estar presentes sob a forma de
pigmentos, sendo precursores das mesmas
que são responsáveis por propriedades
importantes no combate de doenças como
a gripe, entre tantas outras. Sendo que
cada pigmento é responsável por uma
propriedade e justamente por esta razão
que todas as hortaliças são
indispensáveis para o organismo. No
quadro acima serão apresentados os
pigmentos dos vegetais, suas funções e
em que alimentos eles estão presentes.

Pizzaria do Oscar
Disk Pizzas
3202-5146 / 3203-5003
Rua Rui Barbosa, 1160 - Centro - Jaboticabal-SP
Rua Dr. Lock, 210 - Fone: 3203-2830 - B. Aparecida

Deve-se destacar que as hortaliças podem
ser consumidas de diversas maneiras:
cruas, na forma de saladas, cozidos,
sopas, purês, fritos, ensopados,
refogados, gratinados e em sucos.
Segundo a nutricionista Roberta Stela,
opções não faltam, porém o consumo de
vegetais crus garante um maior aporte de
vitaminas e minerais, considerando que o

processo de cocção, ou seja, a
preparação de alimentos crus sob a
ação de calor, acarretando em
perdas significativas de alguns
micronutrientes.
De fato, hoje as hortaliças não são
mais vistas apenas como um
complemento alimentar. Estas, por
sua vez estão sendo bastante
utilizadas na medicina caseira. Desta
forma, é necessário conhecer
algumas propriedades nutricionais
e medicinais das maiorias das
hortaliças, que serão descritas nas
próximas edições da coluna Hortaliças:
Vida e Saúde do jornal Fonte.
Eng. Ag. MSc Anderson Luiz Feltrim
Contato: andluizfel@yahoo.com.br
Eng. Ag. MSc Bráulio Luciano Alves
Rezende
Contato: blrezende@ig.com.br

