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ADQUIRA O

ESCÂNDALO DOS COMBUSTÍVEIS
JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

O jornal “O Globo” denunciou suspeita
de fraudes em consumo de combustíveis,
segundo a qual deputados teriam
declarado gasto de R$ 41 milhões em 2005.
Um dos maiores usuários seria Francisco
Rodrigues (PFL-RR), que teria gastado R$
60 mil, no primeiro trimestre. Se fizermos
uma conta simples, e incluirmos os 513,
deputados teríamos o seguinte resultado:
cada um gastou no ano R$ 79,9 mil, que
divididos por 12 meses, seria R$ 6,6 mil. É
claro, que é um exagero e totalmente
descabido, por isso, a grande mídia
brasileira abraçou a denúncia. Entretanto,
se compararmos com a Câmara Municipal
de Jaboticabal, que segundo o auditor do
TCE - Tribunal de Contas do Estado,
nossos vereadores gastaram com esse
produto em 2003, com apenas três veículos
e 17 vereadores, R$ 49.869,52/ano, que
divididos por 12 meses, os nossos
parlamentares da época gastaram R$
4.155,79 por mês. Ou seja, 63% dos gastos
dos deputados federais, proporcional-
mente a quantidade de veículos e
parlamentares, os ocupantes do Palácio
Ângelo Berchieri deram de lavada nos
ocupantes da Câmara Federal. Isso sem
considerar, que os preços dos
combustíveis em 2003, eram bem menores
que os praticados em 2005. E também, o
deputado federal percorre todo o estado,
enquanto que o vereador percorre o seu

Os vereadores de Jaboticabal Dr. Edu
Fenerich (PPS), presidente da Câmara,
Wilsinho Locutor (PFL), vice-presidente,
César Tomé Sonzão (PHS), 1° secretário,
Carlinhos Santiago (PT), 2° secretário e
Dr. Mauro Cenço (PPS), líder do prefeito
Hori (PPS), viajaram para Brasília – DF,
segunda feira dia 24 de abril de 2006, com
retorno previsto para sexta-feira 28. A
viagem da cúpula da Câmara Municipal
para a capital federal, custou aos
jaboticabalenses aproximadamente R$ 12
mil, incluindo passagens de avião, estadia
e alimentação.
É sabido, no entanto, que de 25 a 27/04/
2006, aconteceu a 9ª edição da marcha de
prefeitos à Brasília, organizada pela CNM
(Confederação Nacional de Municípios),

Município, e em algumas vezes se desloca
até a capital do Estado ou a capital da
República, mas nesse último caso, é quase
sempre de avião. Seria muito interessante,
que a grande mídia fizesse um
levantamento destes e de outros gastos
nas Câmaras Municipais do interior do
Brasil, especialmente em nosso estado,
com certeza, a surpresa não seria diferente.
Essa e outras aberrações detectadas pelo
TCE foram denunciadas pelo Jornal
“FONTE” edição n. 09, na matéria “CASO
DE POLÍCIA”. Até a presente data nada
foi feito de concreto. Porém, acreditamos
que mais cedo ou mais tarde a justiça será
feita, até porque, se encontra em tramitação
o INQUÉRITO POLICIAL n° 010/2005, da
Seccional de Polícia de Sertãozinho, que
gerou o processo 164/2005, que corre no
3° Ofício Criminal de Jaboticabal, cuja
natureza é de CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, tendo
como investigado o atual vereador pelo
(PPS – Partido Popular Socialista) e
presidente da Câmara Municipal de
Jaboticabal CARLOS EDUARDO
PEDROSO FENERICH. Deixamos claro que
a Seccional de Sertãozinho em função das
irregularidades encontradas instaurou
diversos inquéritos policiais e o relatório
do TCE encontra-se em um desses
inquéritos.

RUMO AO PLANALTO CENTRAL
JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

mas, que é patrocinada pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal e
Eletrobrás. O que será que motivou a ida
de 50% dos vereadores ao planalto
central, se o encontro era de prefeitos? E
o prefeito José Carlos Hori não foi.
(Informação prestada pelo assessor de
gabinete Carlinhos). Perguntas que só
eles sabem responder.
Na edição 22 deste periódico - FONTE,
noticiamos outra viagem dos vereadores
Dr. Edu Fenerich, Wilsinho Locutor e
Carlinhos Santiago para o 50° Congresso
Estadual de Municípios, ocorrido na
instância turística de Guarujá/SP de 20 a
25 de março de 2006, sem informações de
gastos.

O vereador Murilo Gaspardo (PV), enviou
o requerimento n° 456/2006, datado de 03/
03/2006, solicitando informações sobre as
compras de materiais elétricos efetuadas
pela Prefeitura Municipal no ano de 2005.
A resposta veio através de ofício sem
número datado de 23/03/2006, assinado
pelo prefeito José Carlos Hori (PPS).
No pregão presencial que chamaríamos de
“leilão ao contrário, ou seja, quem oferece
menos ganha”, realizado em 15/02/2005,
participaram  as empresas: Direta
Distribuidora de Ribeirão Preto, SinaLuz
de Indaiatuba, Peg-Lev de Franca, Max-
Fer de São Paulo e Athenas de Jaboticabal.
A empresa Elzira Bellodi Bueno – ME,
(Eletrofio), não participou do pregão e nem
foi convidada. Em compensação nos 5
editais de convite posteriores, isto é, que
não foram através de pregão, a Eletro Fio
participou e ganhou todos.

Edital de Convite n° 030/2005
Empresas participantes:
Eletrofio – valor licitado: R$ 1.854,51
Athenas – valor licitado: R$ 1.926,11
Cofeja – valor licitado: R$ 1.998,93

Edital de Convite n° 057/2005
Empresas participantes:
Eletrofio – valor licitado: R$ 14.938,18
Athenas – valor licitado: R$ 17.515,26
Elétrica Santos (Central) – valor licitado:
R$ 21.206,73
Direta Distribuidora – valor licitado: R$
19.469,06

Edital de Convite n° 094/2005
Empresas participantes:
Eletrofio – valor licitado: R$ 28.998,02
Cofeja – valor licitado: R$ 29.196,64
Athenas – valor licitado: R$ 30.546,94
Central – valor licitado: R$ 37.582,28

Edital de Convite n° 119/2005
Empresas participantes:
Eletrofio – valor licitado: R$ 2.994,94
Giangrecco & Carregari – valor licitado;
R$ 3.171,76

Edital de Convite n° 142/2005
Empresas participantes:
Eletrofio – valor licitado: R$ 26.666,60
José Manoel Sanches – ME de Monte Alto:
valor licitado: R$ 30.533,00
Giangrecco & Carrregari – valor licitado:
R$ 31.120,00

Como podemos observar, a empresa Elzira
Bellodi Bueno – ME, conhecida como
Eletrofio, realmente apresentou preços
mais baixos do que os das suas correntes.
Porém, o que nos chama a atenção é o fato
de que, as empresas do ramo sediadas ou
não em Jaboticabal, querem ter lucros
exorbitantes ou a Eletrofio está deixando
de lucrar.

JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

ELETROFIO DE JABOTICABAL: CAMPEÃ
ABSOLUTA DAS CARTAS CONVITES EM 2005

O candidato a presidente da OAB – Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional São
Paulo, o advogado Rui Celso Reali
Fragoso, visitou Jaboticabal neste dia 27/
04/2006, acompanhado do também
advogado Antonio Ivo Aidar, que é o autor
das ações que o vereador Jan Nicolau
(PSC), move contra o Presidente da Câmara
Dr. Edu Fenerich (PPS), e o cantor
Leonardo. Aidar falou do seu apoio a
Fragoso e ressaltou a importância da
Ordem em defesa dos advogados,
enfatizando o valor ínfimo que é pago ao
advogado da assistência judiciária,
lembrando que Artigo 6º da Lei 8906/94,
dá condição de igualdade ao promotor e
ao juiz, não havendo distinção de
hierarquia. “No entanto, este país
transformou-se numa república do
Ministério público. Nós tivemos aqui em
Jaboticabal, um caso onde a mídia
destroçou a imagem do vereador Jan
Nicolau Baaklini, e toda prova documental
é contrária àquela vergonhosa
manifestação do senhor Leonardo no
programa do Fausto Silva, ele vai pagar
por isso”. Quanto, ao processo de danos
morais movido por Jan contra Dr. Edu
Fenerich, Aidar salientou que não podia
falar a respeito, motivado pelo sigilo, mas,
que a primeira audiência ocorrerá em 31 de
maio próximo”.
Fragoso, também conversou com o Jornal

CANDIDATO A PRESIDENTE DA OAB
ESTADUAL VISITA JABOTICABAL

JOÃO TEIXEIRA DE LIMA e LUIZ AUGUSTO STESSE

FONTE e disse que sua vinda a Jaboticabal
se deu para conhecer os problemas da
classe, no Brasil e especialmente no estado
de São Paulo que é muito ruim. O advogado
vem tendo uma grande perda de prestígio
perante a sociedade, uma vez que é o
principal porta voz do cidadão, e a
seccional São Paulo tem se preocupado
exclusivamente com as questões políticas.
Nossa candidatura foi acolhida por
praticamente todas as oposições. Quanto
a grande quantidade de presos que estão
há anos sem julgamento, Fragoso disse
que a Ordem deve cumprir o seu papel
constitucional. Se eleito (em novembro),
fará multirões para revisar essa questão,
daqueles que ainda continuam detidos
injustificavelmente, por falta de um
profissional que possa representá-lo.

Talarico, Fragoso, Jan e Aidar
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Edital de citação de todos os interessados,
ausentes, incertos e desconhecidos, bem como
dos herdeiros: Fidelis Nicolella e esposa Maria
Aparecida B. Nicolella; Benedito Gonçalves e
esposa Anayde C. Nicolella; Antônio Florêncio
Athayde e esposa Maria Nicolella Athayde;
Octavante Dezem  e esposa Deolinda N. Dezem;
Adauto Marques da Costa e esposa Ana Aparecida
Nicolella Costa – extraído dos autos de usucapião
requerido por Thereza Florêncio Athaide contra
Fidelis Nicolella e outros, feito n.° 1433/2005 -
3ªVara, como prazo de 20 (vinte) dias.O Doutor
Antônio Roberto Borgatto, M. M. Juiz de Direito
Titular da 3ª Vara desta cidade e comarca de
Jaboticabal, Estado de SãoPaulo,etc. Faz Saber a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, bem como todos os
interessados, ausentes, incertose desconhecidos,
e os herdeiros: Maria Aparecida Betine Nicolelia;
Benedito Gonçalves e esposa mulher Anayde
Cabral Nicolelia; Antônio Florêncio Athayde e
esposa Maria Nicolella Athayde; Octavante
Dezem e esposa Deolinda Nicolelia Dezem;
Adauto Marques da Costa e esposa Ana Aparecida
Nicolelia Costa, que, por este juízo e cartório da
3ª Vara se processam os termos da ação de
usucapião requerido por Thereza Florêncio
Athaide contra Fidelis Nicolella e outros, feito
n.° 1433/2005-3º Vara, cujo o conteúdo da
petição inicial, em síntese, é o seguinte: “Que a
usucapiente possui de forma mansa e pacifica há
mais de 34 anos, o imóvel rural de 4,1785
alqueires ou 101.121,00 metros quadrados,
conforme descrito: uma gleba de terras situado
no municipio de taiuva denominado “sitio São
Caetano”, com a área de 4,1785 alqueires ou
101.121,00 metros quadrados, conforme as
medidas e confrontações descritas nos autos,
confrontando com propriedades de Marcelo

Zanete, de Eduardo Nicolella e Dolores Nicolella,
de Manoel Soares, encerrando uma área de 4,1785
alqueires ou 101.121,00 metros quadrados,
devidamente cadastrado no Incra sob o n°
612.120.002.828/0", e dispensada a citação dos
confinantes Dolores Nicolella, Eduardo Lúcio e
esposa Shirley P. Nicolella e Manoel Gonçalves
Soares e esposa Maria Aparecida Florêncio
Soares. Requer a intimação via postal das fazendas
públicas da União, do Estado e Município, bem
como a citação por edital dos herdeiros acima
mencionados. Dessa forma e nos termos do artigo
941 e seguintes do C.P.C., vem os requerentes
pela presente ação pleitear seja-lhes declarados
o domínio do imóvel descritos, e que seja julgado
procedente a presente ação e reconhecida a
aquisição de tal propriedade através do usucapião
extraordinário com a adição da posse da
antecessora com a da usucapiente. E, para chegue
ao conhecimento de todos e de futuro ninguém
possa alegar ignorância. é expedido o presente
edital com o prazo de 20 dias, pelo qual ficam
todos os interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, bem como todos os herdeiros
acima mencionados devidamente citados, para
que, querendo, apresentem contestação dentro
do prazo legal de quinze dias, contados da
publicação do Edital, sob pena de serem tidos e
confessados como verdadeiros os fatos alegados
pela requerente, ficando os mesmos, desde já,
intimados de que somente serão intimados da
decisão as partes que estiverem devidamente
representados por advogados. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Jaboticabal, estado de
São Paulo, aos 10 de março de 2.006. Eu, (Paulo
Eduardo da Cunha), Escrevente Técnico, digitei
e subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido Damião),
Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a)
Antônio Roberto Borgatto, M. M. Juiz de
Direito.

EDITAL USUCAPIÃO

PAPAGAIO DE PIRATA
O jornal “Noticia Regional” de Monte
Alto de 15 de abril de 2006, publicou na
página 6, quando do 50° Congresso
Estadual de Municípios – Guarujá – de
20 a 25 de março de 2006, quatro fotos
do presidente da Câmara Municipal de
Jaboticabal Dr. Edu Fenerich (PPS),
com celebridades da TV, como: Joelmir
Betim, da TV Bandeirantes, professor
Pasquale e Heródoto Barbeiro da TV
Cultura e Arnaldo Jabour da rede Globo.
Quem pode, pode...

QUEM ESTÁ ENGANANDO
QUEM?

O mesmo jornal de 01 de abril de 2006,
na página 7, diz que: “JABOTICABAL
APÓIA DEPUTADO GERALDO
VINHOLI”. Na foto principal, aparece
o deputado ao lado do empresário do
ramo imobiliário Wladimir Morgatto, do
presidente do PDT – Partido
Democrático Trabalhista de Jaboticabal
Stephan Hani e do prefeito José Carlos
Hori (PPS).
Quem disse, que Geraldo Vinholi, é o
deputado de Jaboticabal, se o Dr. Edu
Fenerich (PPS), faz questão de dizer em
alto e bom som, que Duarte Nogueira,
deputado estadual pelo (PSDB), ex-
secretário da agricultura e pré-candidato
a deputado federal “é o nosso
embaixador”? Hori, sempre que tem
oportunidade cita o deputado Arnaldo
Jardim. Afinal quem essas pessoas vão

A IMPRENSA E SUAS “BENESSES”
JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

apoiar? Vinholi (PDT), Nogueira
(PSDB) ou Arnaldo Jardim (PPS)?
A página toda do jornal é um retrato em
preto e branco, dos mais “importantes”
membros da imprensa escrita e falada
de Jaboticabal, onde aparecem ao lado
de autoridades constituídas e de
pessoas da sociedade.

DIÁRIO OFICIAL
Comenta-se, que o prefeito Hori (PPS),
tem a intenção de criar um “Diário
Oficial” para o Município de Jaboticabal,
o que seria correto. É claro que isso
não vai acontecer, o prefeito não tem
esse perfil, e nem essa coragem para
enfrentar o lobby desses órgãos de
comunicação e comunicadores que
dependem das “tetas” do Poder Público,
e se estas secarem terão muitas
dificuldades.
Não é de hoje que o novo “DIÁRIO
OFICIAL” do Município, aquele que
subiu na “TRIBUNA”, vem alfinetando
seus semelhantes com colocações sem
nexo, ou seja, o sujo falando do mal
lavado. Sempre consideramos a
hipótese de que todos nós da imprensa
estamos no mesmo barco, cada um com
a sua visão. Porém, com o passar do
tempo, entendemos que o dinheiro
manda mais que nossos ideais e
pensamentos. O dinheiro compra, e os
vendidos agora querem ser a verdade.
Deste mau o FONTE, não padece.

TRÊS ESCOLAS DE JABOTICABAL
RECEBERÃO KIT FANFARRA

Conquista de 54 instrumentos para uma delas, contou com interferência
do deputado Roberto Engler 

O município de Jaboticabal terá
motivos para comemorar uma
conquista que estimulará os dons
musicais dos estudantes da cidade.
Três escolas da rede pública de ensino
receberão o Kit Fanfarra, composto
por 54 instrumentos.

Duas escolas estaduais já receberiam
os Kits por se tratarem de escolas de
período integral e estarem incluídas no
Programa de Fanfarras desenvolvido
pela Secretaria Estadual de Educação.
Mas uma terceira que não possui
período integral, a EE Dona Aurora
Ferraz Vianna Santos também será
beneficiada com o Kit Fanfarra graças
à interferência do deputado estadual
Roberto Engler (PSDB) e do
vereador da cidade, Dr. Nereu.

“Trata-se de uma reivindicação do
deputado Engler que continua atento
ao aparelhamento das escolas
estaduais e aos interesses dos alunos,
professores e funcionários das

unidades de ensino da nossa
Jaboticabal”, comentou o vereador Dr.
Nereu.

As outras escolas beneficiadas, além
da EE Dona Aurora Ferraz Vianna
Santos, são as EE Afonso Todaro e
Aurélio Arrobas Martins. Cada uma
delas receberá o kit contendo 4
bumbos, surdos e caixas, 4 pares de
pratos, 12 cornetas SIB longa, 6
cornetas Fá longa, 4 cornetas MIB, 6
cornetões SIB e 4 cornetões.

Para o deputado Roberto Engler, que
esteve presente na cerimônia de
entrega dos kits, dia 18 de abril, às 10
horas, no Palácio dos Bandeirantes,
com a presença de inúmeros prefeitos
e lideranças políticas do interior do
Estado, os Kits Fanfarra “serão uma
ótima maneira de estimular os jovens
estudantes a fazer sua iniciação
musical além de abrir a possibilidade
da descoberta de futuros talentos”.

Jornal Fonte
AGUARDEM!!!

NA INTERNET

EM BREVE

Essa semana o Jaboticabal Shopping
junto com a livraria Lápis de Ouro,
trouxeram a Jaboticabal a 1ª
EXPOLIVRO, que foi de 26 a 29 de
abril, das 10 às 22hs. Além da exposição
de livros houve várias atrações durante
esses quatro dias. Entre os convidados
da feira estavam “Fanfarra do Colégio
Santo André” que fez a abertura, “Flor
mágica com Augusto contador de
histórias”, “Reno Caricaturista”, “Hora
do conto para crianças com Elisabete”
que também fez apresentação com
perna de pau, malabarismo e declamou
poesias, “Hora do conto pra adultos com
Luciane Beneti” e “Tarde de
autógrafos.” Leitura flutuante no chão
e na água que fez parte da decoração da
feira, palestras, livros infanto-juvenil,
auto ajuda, ficção, romance, educação
infantil, negócios e terceira idade.
Junto com a feira teve a participação de
vários autores da cidade e região, e
também alunos da Escola de Arte, como
o Grupo Samambaia, Banda Centopéia
e o Grupo Encanto. O apoio da
Prefeitura também trouxe um monólogo
“Antes do elenco chegar”, com a atriz
Joseane Monteiro, do autor Vitor

LIVRARIA LÁPIS DE OURO TROUXE A
1ª EXPOLIVRO AO JABOTICABAL SHOPPING

Clariana S. F. Domingos

Rodrigues.
Para Alessandra Dias Camillo Kmniecik
e Andréa Dias Camilo Girio,
organizadoras do evento, o objetivo da
feira foi divulgar e incentivar o acesso
à leitura, aproximar o leitor de títulos e
lançamentos novos  além de mostrar
uma diversidade de autores e editoras.
A idéia da feira ocorreu após uma visita
a Bienal Nacional do Livro e do Museu
da Palavra de São Paulo, e o Jaboticabal
Shopping ofereceu o espaço
incentivando a promoção de uma feira
com o intuito de trazer para Jaboticabal
uma diversidade de títulos e autores,
procurando colocar à disposição de toda
a população independente de classe
social.
Durante a exposição a pessoa que
comprou qualquer livro, independente
do valor, preencheu um cupom no caixa
que deu como prêmio o direito de
escolher uma instituição como escolas
e bibliotecas para qual será doada em
torno de 100 livros variados. E também
houve um espaço para os professores
que quiseram fazer um cadastro para
adquirir livros de educação infantil,
ensino médio e fundamental.
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Conforme noticiamos na edição 022
deste periódico sob o título “PERDA
DE TEMPO”, o prefeito de
Jaboticabal, José Carlos Hori (PPS),
nos concedeu entrevista que seria
“exclusiva” no dia 05/04/2006, fato que
se deu das 9:30 às 12 horas, em seu
gabinete na Prefeitura. No mesmo dia,
porém, no fim da tarde, segundo fomos
informados que alguém “pediu” para
o prefeito receber outro jornal e
conceder também entrevista exclusiva,
o que de fato aconteceu. Por essa
razão, achamos por bem, publicarmos
só agora o que Hori não disse para o
outro órgão de imprensa. Leia a seguir
trechos da conversa com o prefeito,
cujas falas se encontram entre aspas,
e em negrito.

EXPAND

Empresa de Araraquara que presta
serviços de assessoria para a
Prefeitura, e fatura a bagatela de R$
144 mil/ano, além de aproximadamente
R$ 96 mil da Câmara e mais cerca de
R$ 96 mil do SAAEJ.

“O valor mensal pago para
EXPAND foi reduzido de R$ 12 mil
para R$ 8,5 mil, durante 5 ou 6
meses no ano passado porque não
estavam conseguindo cumprir
suas metas. Neste ano voltou a
receber R$ 12 mil”.

PLANO DE CARGOS E
CARREIRAS

“Está 80% pronto, contrataremos
um instituto especializado para a
conclusão final, e em seguida a
aprovação pela Câmara. Só que os
funcionários não esperem aumento
de salário com a implantação do
plano, dependerá de avaliações
individuais,  os bons funcionários
serão beneficiados”.

Informação: o jornal “Tribuna” de 08/
04/2006, na página 11, publicou
“TERMO DE RATIFICAÇÃO DO
ATO”, onde diz que a Prefeitura
contratou o IBAM – Instituto Brasileiro
de Administração Municipal por R$
179 mil sem licitação. Segundo o ato o
IBAM fará reestruturação
administrativa, plano de cargos e
carreiras dos servidores municipais,
avaliação de desempenho e revisão do
Estatuto dos Servidores Municipais.
Portanto, resta saber, qual será a
função da EXPAND. Pelo que consta,
a mesma teria sido contratada para
prestação desses serviços.

CONVERSA COM O PREFEITO
LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

PRÓ-LABORE DAS POLÍCIAS

Ajuda de custo que seria dada às
polícias, através de um projeto de lei
de autoria do então vereador José
Carlos Hori e do ex-vereador Dr.
Natalino e sancionado pelo Presidente
da Câmara Dr. Edú Fenerich.
“Me preocupa. Acreditei que seria
uma solução boa, inclui a polícia
civil, e agora eu sei que só é
permitido para os agentes de
trânsito. A polícia militar quer
colocar todos os policiais. Ficou
claro que a polícia civil não está
satisfeita, então, estou criando uma
cisão teoricamente, todos querem.
Alguns secretários reclamaram,
que no primeiro jogo de Futsal
entre Jaboticabal e Sertãozinho,
um jogador do time adversário deu
um soco no rosto do nosso jogador
e começou um tumulto, a torcida
queria entrar na quadra para
agredir o time visitante, nesse
momento foram pedir apoio para os
policiais que lá se encontravam, e
estes falaram que não era função
deles. Então, é nessas horas que a
gente fica sem saber se pode ou
não contar de verdade numa
emergência com a policia militar,
isso vai causando um
enfraquecimento, eu não estive lá,
quem contou foi todo pessoal da
estrutura do esporte que estava
chateadissimo com esse descaso,
isso vai pesando, vamos ter que
voltar a conversar bastante, tanto
com a policia militar quanto com a
civil para ver de que forma nós
implantaremos isso. Até agora não
há previsão”.

PREFEITURA NOS BAIRROS

“A população tem sido atendida
nas suas reivindicações, tais como:
creche, iluminação e asfalto e
outras. Não levo projeto pronto.
Atendo os pedidos dos
moradores”.

TERCEIRIZAÇÃO DO
PRONTO SOCORRO

(R$ 62 MIL/MÊS)

“O pronto socorro para mim,
melhorou da água para o vinho, em
comparação quando assumi. Quem
quiser negar pode, mas, é a minha
visão. Por quê? Porque está nas
mãos de terceiros, quem não
trabalhar bem vai embora. Onde
estou tendo problemas? Nas
unidades de saúde, passo por lá

cedinho 5 horas da manhã e vejo:
clínico geral duas vagas, e me
dizem que as outras vagas são
retorno, é que alguns médicos,
minoria, utilizam receitas para
marcar uma consulta. Em
compensação nós temos pediatras
no CIAF 2, que atendem mais de
20 pessoas por dia, esse é o perfil
dos grandiosos médicos que temos
na rede. Mas, devido a 2 ou 3 as
coisas, estão patinando”.

SAAEJ

Existe uma perda de 58% na
arrecadação por desgastes dos
hidrômetros. Isto é, não registram o
verdadeiro consumo, ao invés de trocá-
los, o governo municipal prefere
reajustar a tarifa, como aconteceu no
início do mandato do atual prefeito.

“Temos a intenção de trocar de
500 a 1.000 por mês, com inicio
previsto para daqui a dois meses,
tudo planejado e setorizado”.

COMPRA DO GALPÃO DA
CERÂMICA STÉFANI

O governo municipal se perde nas
questões de planejamento e prioridade.

“Concordo. Leio o jornal FONTE
que faz pontuações críticas
extremamente interessantes. No
entanto, às vezes chegam a ser
maldosas, como no caso da
reforma da minha casa, um prefeito
não precisa fazer voto de pobreza.
Por isso, ao invés da crítica pesada
que se faça sugestões, é o que digo
para alguns vereadores, tá certo
que  alguns não têm nada para
oferecer. No caso do galpão, se os
peritos que a Câmara vai contratar,
chegarem à conclusão que vale
menos que R$ 1,8 milhão, estou
fora. Se eu errar serei julgado no
final do meu governo”.

Esclarecimento: o Jornal FONTE
não criticou a reforma da casa do
prefeito, até porque, não é justo o
prefeito e sua mulher com 4 filhos,
morarem numa casa de 2 quartos,
conforme ele mesmo disse. A crítica
do Jornal Fonte, foi quanto à empresa
que faz a reforma, tendo em vista que
a mesma também faz obras públicas.

PEDÁGIO NA ESTRADA PARA
LUZITÂNIA

“Um conflito danado. Há outras

formas de conter os caminhões,
como blitz da polícia militar, multas
do agente de trânsito e uma
balança. O pedágio inibiria todos
os caminhões que trafegam pela
cidade, essa seria a solução. O
asfalto até o fim do mês está
resolvido, com isso os caminhões
virão com tudo. Só que construo
um pedágio, com toda estrutura, 3
a 4 meses depois os caminhões não
passarão mais por lá, o que vou
fazer com a guarita, cancela e
outros? Falta uma comissão e
participação da população para
estudarmos melhor”.

CARGOS EM COMISSÃO E
PARENTES

É sabido, que existe um excesso de
cargos comissionados na
administração pública, bem como um
grande número de parentes de políticos.
O então vereador Hori criticava esse
excesso no governo anterior.

“Eu criei 20 cargos a mais. Tenho
um concunhado o Daniel, que sabe
tudo de máquinas operatrizes e
estradas, é um dos melhores
funcionários que tenho nessa área.
No caso dos secretários, o que sei
é que tem uma irmã do vice-
prefeito Tadeu Faria a Iara que
trabalha com a Adriana minha
esposa, que foi um pedido dela
própria, e a filha do Antônio Sérgio
Britto, que é jornalista, só que o
Britto foi cedido pela UNESP, não
pago nenhum tostão para ele”.

REAJUSTE DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

“Já foram feitas reuniões com o
pessoal do Sindicato.
Provavelmente, até o final de abril
será decidido. Tenho uma idéia de
quanto vai ser o percentual, mas,
não vou falar, (risos...). Será menos
de 15%”.

CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS
PLUVIAIS

“Existe um pedido meu para o
SAAEJ, para elaborar estudos no
sentido de canalizar da Rua José
Bonifácio até o rio. O problema é
na Rua São João, que tem de tudo
sob ela, como fiação e tubulação.
Então, eles não estão sabendo
como regularizar essa situação. Na
pior das hipóteses, acredito que no
ano que vem nós estaremos com
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toda essa tubulação pronta. Já pedi
orçamento. Tenho um projeto de
R$ 1,5 milhão, de micro e macro
drenagem, sendo liberado esse
dinheiro do governo federal mais
a contra partida do município em
torno de R$ 300 mil, meu governo
resolve 90% dos problemas da
Ponte Seca, são 2 grandes
piscinões que vão conter 70% das
águas e o restante vem por baixo
da terra”.

IPTU

A atual administração reajustou o
IPTU em média 27% neste ano,
enquanto existem muitas casas de luxo
até, que não possuem habite-se pagam
esse imposto como se fossem terrenos
baldios. E muitos terrenos são para
especulação, estão baldios desde a
criação do bairro. Alguns há mais de
100 anos, o que significa dizer que os
seus proprietários não precisam desses
terrenos, é necessário que seja
aplicado o IPTU progressivo. E
também, falta fiscalização para
verificar se todas essas casas têm
habite-se. Dos 9 fiscais existentes mais
da metade está desviada em outras
funções. Com fiscalização constante,
a arrecadação aumentaria e não
haveria necessidade de aumentar o
imposto.

“Vocês estão cobertos de razão. O
IPTU progressivo faz com que o
munícipe, construa ou venda ou
tome uma atitude. Esses terrenos
virariam moradia e sai da mão

daqueles que querem capitalizar-se
em cima disso, e vai quem de
verdade precisam construir para
morar. É uma solução, não vou
dizer que já comecei estudar isso,
que vou implantar, mas, já está
sendo fato de conversa entre o
secretariado de que forma nós
vamos agir. Quanto à limpeza
desses terrenos, sempre a culpa é
do prefeito, nós temos que limpar
e depois cobrar, baixei de R$ 0,19
para R$ 0,13 centavos o metro
quadrado, vou aumentar, não é
justo eu ficar com essa sobrecarga,
cada um cuide do seu terreno.
Acabei de contratar mais 2 fiscais
para ajudar, está muito complicado,
vocês estão certos, nós temos
alguns que estão em desvio de
função há muitos anos, eu tenho
apenas 4 fiscais trabalhando, o que
não é suficiente para toda
Jaboticabal”.

DEMISSÃO DO SECRETÁRIO
DE PLANEJAMENTO

O jornal FONTE publicou em direto
da fonte edição 020, que César Luiz
Gonzalez havia pedido demissão, o
prefeito desmente. Apesar do
desmentido, nossas fontes são, e serão
sempre nossa maior riqueza, e jamais
deixaremos de acreditar piamente
nelas.

“Eu já disse, tem fonte que está
visando a fonte e a fonte não está
boa. Infelizmente, essa aí foi um
grauzinho de maldade de quem

passou para vocês. César é uma
pessoa muito querida, um dos
secretários competentíssimo. Em
momento algum se falou nisso,
existe uma sobrecarga que ele está
assumindo, a construção de um
super mercado, que já terminou
praticamente, o que vai deixá-lo
sobrecarregado profissionalmente,
mas, nunca ele levantou, olha, vou
embora vou sair do teu governo”.

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
DOS APOSENTADOS

Com a famigerada reforma da
previdência do então presidente da
república Fernando Henrique Cardoso,
passou-se a descontar dos
aposentados. Aqui em Jaboticabal não
foi diferente, e o SEPREM efetuou
esses descontos que chega a
aproximadamente R$ 4 milhões. Com
a nova reforma feita pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, foi
estabelecido um teto salarial para esse
desconto, o que deixou a grande
maioria dos aposentados de Jaboticabal
de fora desse desconto, e o SEPREM
teria que devolver esse dinheiro aos
seus donos, conforme decisão judicial,
em algumas ações movidas pelos
interessados.

“Faltam alguns detalhes. Temos
que priorizar, não temos como
pagar R$ 4 milhões hoje. Quem
entrou na justiça, está na justiça.
Priorizar quem tem menos para
receber. Ontem houve uma
reunião entre Natalino (Dr.

Manoel Natalino Alves Lopes –
Superintendente do SEPREM), e
Elias (Elias de Souza Bahia –
Procurador Geral da Prefeitura),
para a seguinte sugestão: quem
tem até R$ 1 mil, recebe tudo de
uma vez, quem tem de R$ 1 mil a
tantos, recebe em 2 vezes, é assim
que estamos tentando planejar, e,
principalmente, aqueles que
abririam mão das multas, se é
possível,  para  minimizar um
pouco o custo. A perspectiva de
pagamento se tudo correr bem é
de um mês e meio a dois meses”.

Nota informativa: Em entrevista
concedida no dia 18/04/2006, a 101 FM
local, a Dra. Rosana Armentano,
advogada do sindicato, disse que a
Prefeitura recorreu da decisão judicial.
Agora só a justiça e Deus sabem
quando os nossos aposentados e
pensionistas vão receber esse dinheiro,
que sem dúvida ajudaria em muito,
especialmente os mais pobres. Como
podemos observar antes, jamais o
prefeito falou nessa hipótese de
recorrer. Sabemos de fonte fidedigna,
que alguns vereadores da base de
apoio do prefeito, o convenceram a não
devolver o dinheiro dos aposentados e
pensionistas, pois isso beneficiaria o
SEPREM, e consequentemente seu
superintendente. Esse dinheiro,
disseram os tais vereadores, pode ser
investido em algo de vulto, que traga
votos para o prefeito e seus apoiadores.
A frase foi: “Esses velhinhos... que
aguardem...”

SHOW DO
TRABALHADOR

TERÁ DUPLA
SERTANEJA DE FORA

JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

Apesar da promessa do prefeito de
Jaboticabal, José Carlos Hori (PPS), de que
o Show do dia 1° de maio, que acontecerá
em 30 de abril de 2006, no recinto de
eventos Cora Coralina, teria apenas
artistas da terra, ou seja, de Jaboticabal, a
dupla sertaneja Zé Henrique e Gabriel (que
não é de Jaboticabal) cantará no evento
ao custo R$ 15 mil, mais despesas com
transporte, hospedagem, alimentação,
som, iluminação e outros. O custo total
poderá ultrapassar mais de R$ 20 mil. Com
esses R$ 20 mil, sem dúvida o prefeito
poderia contratar muitos artistas da terra
e dispensar a cobrança de um quilo de arroz
ou feijão ou uma lata de óleo ou um litro
de leite. Oferecer de verdade (como diz o
prefeito), um show gratuito, aos
trabalhadores que na sua grande maioria
está desempregado. Nada contra a dupla
ou aos artistas como um todo, e tudo
contra as promessas não cumpridas.

Na última sessão ordinária da
Câmara ocorrida em 17/04/2006, os
vereadores aprovaram um reajuste
salarial para os trabalhadores
daquela Casa de 5,32%, a partir de
1° de maio de 2006.  O menor
provimento será de R$ 619,98 e o
maior, de R$ 4.376,98. O vale refeição
passou de R$ 49,00 para R$
100,00. A cesta básica para quem
ganha de um a três salários
mínimos pagará 10%, e para quem
ganha de três a cinco salários
mínimos pagará 30% do valor da
cesta, acima desse valor pagará
integral.
É importante lembrar, que o Poder
Legislativo não deve um tostão para
seus funcionários referente a perdas
salariais. Isto porque, o atual
Presidente, Doutor Edú Fenerich
(PPS), e seus pares, ano-a-ano, têm
feito essa recuperação. O mesmo

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
REAJUSTA SALÁRIOS DE SERVIDORES EM 5,32%

JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

infelizmente, não ocorreu com o Poder
Executivo (Prefeitura) que  ao longo
dos anos a perda chega a mais de 70%,
lembrando também, que o Artigo 121,
parágrafo 2° da Lei Orgânica do
Município diz: “Os vencimentos dos
cargos e salários dos empregados da
Câmara Municipal não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder
Executivo”. E o parágrafo 3° afirma:
“A Lei assegurará aos servidores da
Administração direta, isonomia
(igualdade g.n) de vencimentos para
cargos de atribuição iguais ou
assemelhados ou entre servidores do
Executivo e Legislativo, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as
relativas à natureza ou local de
trabalho”. A lei não é cumprida, porque
a representação dos trabalhadores por
descuido ou por falta de vontade não
atenta para esses detalhes.

DANDO VALOR
O dono de um pequeno comércio, amigo de um
grande escritor e jornalista, abordou-o na rua,
e disse-lhe: amigo, estou vendendo o meu sítio
que o senhor o conhece tão bem. Será que o
senhor poderia redigir um anúncio para o
jornal? O jornalista apanhou um papel e
escreveu:
“Vende-se encantadora propriedade, onde
cantam os pássaros ao amanhecer no extenso
arvoredo de frutas nativas, cortado por
cristalinas e marejantes águas de um ribeirão
que serve de bebedouro das aves. A casa
banhada pelo sol nascente oferece a sombra
tranqüila das tardes na varanda, de onde pode
se deliciar da beleza da grande paineira florida,
árvore escolhida pelo João de Barro para
construir sua casa. Ao cair das tardes se ouve o
nhambu cantar, as noites têm seu silêncio
rompido pelas aves noturnas que cantam como
se fosse canção de ninar”.
Meses depois, encontrava-se o jornalista com
o amigo comerciante e perguntou-lhe se havia
vendido o sítio. Então, o comerciante
respondeu-lhe: nem pense nisso mais, quando
li o anúncio é que percebi a maravilha que tinha.
Às vezes, não descobrimos as coisas boas que
temos conosco e vamos longe atrás de miragem
de falsos tesouros. Valorize o que você tem.
Os amigos que estão perto de você, o emprego
que Deus lhe deu, o conhecimento que você
adquiriu, a saúde, o sorriso do seu filho quando
te vê voltar para casa. ESSES SÃO OS
VERDADEIROS TESOUROS DA VIDA.

EDIVALDO
Policial Militar - Jaboticabal
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COLUNA DO BEIJA-FLOR

VOCÊ   SABIA   QUE...
- muitos empresários estão de olho vivo
na administração municipal e em alguns
vereadores que andam querendo isentar
alguns “queridos”, das taxas de IPTU e
ISS. Estão só esperando acontecer.
- que existe uma pessoa assessor técnico
II contratada desde 2002, no governo do
PT, e que continua até hoje no mesmo
cargo por um salário de R$ 1648,08/ mês,
que nunca trabalhou em qualquer órgão
da Prefeitura Municipal? Nada como
ganhar e não trabalhar...
- que um alto funcionário da Cooplana,
apto para auxiliar a administração
municipal e com perfil de grande gestor,
foi preterido sob pretexto de que já tinha
muitos encargos? Ah, paura!...
- que o bar da Feira do Quitute é um
negócio da China pois dá um lucro
fantástico, e que é disputado a dentadas
pelos amigos do rei? Quem vai levar desta
vez?
- que o relatório das atividades da equipe
da Educação / 2005, foi entregue na
Câmara Municipal em fevereiro deste ano,
para ser distribuído aos vereadores e até
hoje ninguém recebeu? Isso é que é
qualidade e presteza no serviço público...
- que a coordenadora biônica nº 01, chefe
do complô, anda dando ares de autoridade

e mando? Dizem as línguas que tutela o
“rei” pelo controle remoto... Dá ordem para
assessores e participa de decisões do
secretariado. Pode?
- que o desfecho sobre o destino do
veículo Parati (da Educação – aquele do
Parati ou para mim?) já terminou e quem
ganhou a parada foi o Diretor de Obras?
Que prestígio, hem?
   - que existe um professor, na Cultura, que
cumpre a carga horária que bem entende
na Escola de Artes? Pudera, precisa
dedicar-se a outras atividades na
Faculdade São Luiz e no Colégio Nossa
Senhora do Carmo.
- que a coordenadora biônica nº 02 está
sendo colocada de escanteio? A saga de
ciúmes e traições ataca até as amigas e
cúmplices. Quem diria, hem.
- que a coordenadora biônica nº 03, até
então petista de carteirinha, voltou para a
equipe da educação, mesmo depois de ter
ameaçado o “rei” de fazer greve com os
professores? Sempre cabe mais uma...
- que a administração municipal,
comunicou a imprensa falada e escrita que
iria conseguir 300 casas do CDHU e que,
depois de desconsiderar a EMURJA,
levou o projeto a São Paulo? Pena que o
projeto não foi aceito pois, o secretário
que fez o projeto, dispôs uma área ilegal
para a construção, ou seja, uma área de
preservação ambiental... E agora, José?
- que as equipes das prefeituras de
Barrinha e Guariba, orientadas por Ricardo
Martins, foi a São Paulo e conseguiram a
aceitação do CDHU para a construção de
moradias populares? Nada como buscar a
fonte...
- que um assessor, aquele da mini-usina,
fica quase o dia todo no gabinete de um
vereador, à disposição para servi-lo?
Quando alguém procura explicações,
alguém responde; “eu não sei de nada...
eu não sei de nada”.

- dizem por aí que o novo programa social
“Bolsa Família”, é uma maravilha. Algumas
famílias já foram beneficiadas; Família R...,
B..., F... e etc.

MUITO AMIGO, FALSO AMIGO OU MUI
AMIGO?
Há uma grande diferença entre o “muito”
e “mui”, embora possam ser de igual
tradução.
Ser muito amigo de alguém significa
aceitá-lo, ver-lhe as qualidades, respeitar
seus defeitos  e equívocos, e
principalmente acatar suas escolhas,
preferências  e ideais. Quando cativamos
alguém e fazemos dele um amigo temos
também um pacto conosco de termos um
compromisso com novos laços emocionais
que sustentam a grande rede das relações
humanas. Nas horas de conflitos e
dissabores contamos incondicionalmente
com alguém que nos ouve, nos entende,
nos alerta. Quando estamos sós, nos
acompanha mesmo a distância; quando
sofremos nos oferece a presença
carinhosa; e quando nos alegramos
partilha conosco nossa satisfação e riso.
A confiança e a cumplicidade dão a nós o
sentimento de completude e segurança. O
muito amigo tem a liberdade de nos
despertar, de abrir nossos olhos e alma,
mesmo que isso provoque a doce e
profunda dor que só os amigos podem
causar. Ou seja, a omissão não está
presente pois sabe que é um grande vácuo
individual e social, e por elas tantas mortes,
tanta dor, tanta miséria, quantas traições...

Ao contrario do muito amigo, o mui
amigo é um hipócrita por natureza. É capaz
de enfiar a faca da falsidade em nosso
interior e sair estupefato dizendo aos
outros: como será que ele se machucou?
Tem disposição e ânimo para nos trair
como se estivesse colocando em nosso
peito uma medalha de honra. Ou seja, as

facetas de seu caráter deformado se
mostram a nós como um camaleão a mudar
de cores, formatos e dizeres conforme lhe
convém as circunstâncias. Engana a todos
com extrema facilidade mas, olhando
atentamente, notamos sua indiferença e
frieza. Se tiver fama, fortuna ou poder,
passa sobre os “amigos” nivelando e
amassando friamente ossos, músculos e
sentimentos.

Já o falso amigo diz sempre “sim”
ao outro; e seu oportunismo e adulação
lhe empanam o senso crítico e lhe cegam
convenientemente a razão. Enquanto
estiver tendo vantagens e extraindo
dividendos, tudo no outro é perfeito;
defende seus erros e acertos
indiscriminadamente e tem por ele uma
espécie de encantamento muito próprio
dos falseadores. Segue seus rastros com
o sorriso artificial nos lábios e as frases
aduladoras sempre prontas a sair da boca.
Enquanto o amigo está em alta, lustra-lhe
o ego e lhe derrama virtudes que o outro
não possui. Enfim é o disponível de
plantão sempre pronto a trocar de ídolo e
obter oportunidades.

Refletindo sobre amizades e afetos
é que muitas vezes, embora tardiamente,
reconhecemos naquele “amigo” de
outrora, nada mais nada menos do que o
falso amigo de hoje, e pensamos
perplexos... Mui amigo, hem?

A EXPAND SE EXPANDE...
Andam dizendo por ai que a empresa
EXPAND (que é de Araraquara) contratada
pela atual administração municipal desde
2005, para prestar consultoria e que tem
se mostrado inoperante e sem qualquer
resultado prático teve, apesar disso, seu
contrato renovado em fevereiro de 2006,
por um valor de aproximadamente R$ 14
mil/mês. Isso é que um governo de grande
“resolutividade” (risos)

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
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

EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE
INTERDIÇÃO REQUERIDA POR T.C.T. EM FACE
DE J.A.T., PROCESSO Nº638/2005-3ª. VARA.

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

FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele
conhecimento tiverem que por sentença datada de 17/
02/2006, proferida este Juízo e Cartório da 3ª Vara,
com trânsito julgado certificado em 22/03/2006, foi
decretada a interdição de JOSÉ AMÉRICO
TURCATTO, brasileiro, solteiro, portador do RG.
nº.34.134.758 e inscrito no CPF sob o nº268.129.668-
43, filho de  J.T. e T.C.T., nascido aos22/10/1955,
natural de Jaboticabal-SP, a requerimento de sua mãe.
Conforme apurado através do Laudo Pericial, o requerido
acima qualificado é  incapaz de gerir os atos da vida
civil e seus bens, tendo sido nomeada Curadora
Definitiva sua mãe THEREZA CANDIDA

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 20 DE JUNHO
DE 2006, ÀS 14:00 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 89, que é de R$
280,00(Duzentos e oitenta reais), os seguintes bens
penhorados da executada: ANDREA CRISTINA DOS

EDITAIS - PODER JUDICIÁRIO
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

TURCATTO, brasileira, viúva, do lar, portadora do
RG.nº.5.662.789 , inscrita no CPF. sob o
nº.932.382.238-87, residente à Avenida João Panosso,
100, Cohab IV, Jaboticabal-SP. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e, no futuro, ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital que
será publicado por 03 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias. Dado e passado nesta Cidade e Comarca
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 22 de março
de 2006. Eu, Marcelo Capeloto, Escrevente Técnico
Judiciário, digitei e subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido
Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a)
ANTONIO ROBERTO BORGATTO, Juiz de Direto.

SANTOS, nos autos de DA AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS POR ACIDENTE
DE VEÍCULOS(EXECUÇÃO DE SENTENÇA) que
lhe move IRACEMA PEREIRA DA SILVA – feito nº
231/2001 – 3ª Vara, perante este Juízo e Cartório do 3º
Ofício Judicial, a saber: “01 Microondas, marca
Sharp, grande, no valor de R$200,00 e 01 vídeo
cassete, marca J.V.C., sem controle, no valor de
R$.80,00, perfazendo um total de R$.280,00, bens
estes que se encontram em poder da executada acima
mencionada.
Caso resulte negativo o Primeiro (1º) Leilão acima
mencionado, fica, desde já, designado o próximo para
o DIA 04 DE JULHO DE 2006, ÀS 13:30 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 24 de abril 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
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As polícias Civil e Militar do Estado
de São Paulo estão de luto. Morreu no
dia 27.04.2006 o investigador de polícia
MOACIR DIONIZIO. Pessoa muito
querida pela população de Jaboticabal
e região, onde prestou grandes
serviços por diversos anos. Dionizio
era um verdadeiro baluarte em sua
profissão. Deixou um grande legado

POLÍCIA DE LUTO:
MORRE INVESTIGADOR MOACIR DIONIZIO

LUIZ AUGUSTO STESSE e JOÃO TEIXEIRA DE LIMA

para seus companheiros, pois, a ética,
a moral e, sobretudo, o respeito à
legalidade, era uma marca intocável.
Jamais teve qualquer mácula em sua
ficha funcional. Era uma pessoa séria,
porém de uma alma linda. Sempre
esteve ao lado da sociedade – não só
quanto ao aspecto da segurança
pública, bem como, não se furtava em

dar sua contribuição voluntária a
qualquer tipo de ação que
pudesse beneficiar os menos
favorecidos.
Aqueles que trabalharam a seu
lado e que realmente o
conheceram, sabem bem de sua
grandeza como profissional e
como pessoa humana. O velório
em Jaboticabal estava
completamente tomado por
diversos amigos, colegas,

familiares e autoridades de
todas as esferas de poder.
Seu lugar está guardado no céu
junto a Cristo Nosso Senhor.

Moacir Dionizio, brasileiro, era
casado com D. Lúcia Helena de
Oliveira Dionizio, filho de
Antônio Dionizio e de D. Arlinda
Marques Dionizio, nasceu aos
16.01.1954, era natural de
Serrana, mas logo veio residir
em Ribeirão Preto. Deixou os
filhos Júlio, Pedro e Felipe. Foi inspetor
de alunos antes de ser investigador de
polícia.
O sepultamento de Dionizio ocorreu no
dia 28.04.2006 no cemitério Bom
Pastor em Ribeirão Preto.
Em 1998, o então vereador Luiz
Augusto Stesse propôs título de

cidadão Jaboticabalense para Moacir
Dionizio, sendo aprovado por
unanimidade pelos vereadores da
Câmara Municipal da época, mas,
infelizmente, não lhe fora entregue em
vida. Uma pena, pois esse moço
realmente merecia. Adeus amigo, até
breve.Amigos e familiares no Velório Municipal

Delegacia do Município onde trabalho o investigador
Dionízio

Antes de qualquer decisão na instalação de uma
horta doméstica, alguns pontos devem ser
observados, como: escolha das hortaliças a
serem plantadas, local de implantação e época
de plantio das hortaliças.
Como citado na coluna HORTALIÇAS: VIDA
E SAÚDE do Jornal Fonte, edição 021, as
hortaliças são importantes fontes de vitaminas
e minerais. Desta forma, a sua escolha deve ser
diversificada garantindo uma grande variedade
de cores e formas. Contudo, as hortaliças podem
ser divididas em três grupos:
Hortaliças de fruto – utilizam-se os frutos ou
parte deles, como as sementes: tomate,
melancia, quiabo, morango, melão, feijão-vagem
e etc.
Hortaliças herbáceas – são aquelas cujas partes
comestíveis localizam acima do solo, sendo
tenras e suculentas: folhas (alface, rúcula,
almeirão, agrião e etc); talos e hastes (aspargo,
salsão, funcho,  etc); flores ou inflorescência
(couve-flor, brócolis, alcachofra).
Hortaliças tuberosas – as partes comestíveis
desenvolve-se dentro do solo, sendo ricas em
carboidratos: raízes (cenoura, beterraba, batata
doce, rabanete, mandioquinha salsa);
tubérculos (batata e cará); rizomas (inhame);
bolbos (alho e cebola).
Como podemos observar, através desta
classificação, os termos “verduras” e “legumes”
usados popularmente não existem, ou seja,
tudo é hortaliça e sua classificação é de acordo
com a parte comestível.
Além deste aspecto, a escolha e preparo do
terreno é de fundamental importância, pois
favorecerá o bom desenvolvimento das plantas
e boa produtividade das hortaliças. Dentre
alguns fatores podemos citar:
Escolha do local
O local de instalação deve ter água limpa
suficiente e de fácil acesso; ser  ensolarado,
mais de 4 horas de sol; terreno bem drenado e
afastado de locais que fazem sombra (arvores
e muros) e de rede de esgoto.
Preparo do terreno
Depois de escolher o local, é preciso deixá-lo

em condições de plantar. Para isso, é necessário
cercá-lo, preparar os canteiros e adubar.
A área devidamente cercada é essencial para
evitar a entrada de animais domésticos,
principalmente galinhas, gatos e cães.
Antes do preparo dos canteiros deve ser
retirado todo o entulho do terreno.  A seguir,
deve fazer a marcação dos canteiros com as
seguintes dimensões: comprimento dependerá
da área disponível e  largura de 1,00 a 1,20 m.
Para facilitar o trabalho e a movimentação, os
canteiros devem ser distanciados 40 a 50 cm
um dos outros. Com auxilio de uma enxada,
revira-se a terra numa profundidade de 20 cm,
quebrando os torrões e nivelando o terreno.
Após revolvimento da terra, a próxima etapa é
a construção do canteiro que deve ter uma altura
de 15 a 20 cm. Estas medidas são as mais
indicadas para construção de canteiros.
Entretanto, podem-se  fazer os canteiros do
tamanho que área permitir e até mesmo usar
caixote ou vaso.
Após o preparo do terreno é feita a adubação.
A adubação deve ser feita de acordo com a
necessidade de cada espécie. De modo geral,
pode ser utilizado adubo químico, húmus de
minhoca ou esterco de galinha ou gado. Se o
solo for muito ácido, adicione 1 kg de calcário
calcítico para cada 10 m2, aproximadamente 2
a 3 meses antes do plantio.
A adubação orgânica deve ser feita com esterco
bem curtido, caso contrario o processo de
fermentação continua; e durante esse processo
o esterco aquece muito  o solo podendo matar
as plantas.
O composto orgânico é obtido a partir do lixo
orgânico, resto de vegetais e dejetos animais,
por meio da decomposição realizada pela ação
dos microorganismos. A adubação orgânica traz
efeitos positivos junto ao solo. Ajuda a manter
a umidade do solo, deixa o solo mais aerado e
fornece nutriente.
A adubação química é feita nas vésperas do
plantio. Podem ser utilizados
aproximadamente 200 gramas de superfosfato
simples e 40 gramas de cloreto de potássio por

metro quadrado de canteiro, misturando bem
ao solo. Porém, esses adubos simples podem
não ser encontrado. Neste caso, eles podem
ser substituídos por 250 gramas do adubo
químico da formula 4-14-8.
Época de plantio
 A escolha das espécies a serem plantadas deve
obedecer à época recomendada de plantio.
Todas as hortaliças possuem uma época
adequada, porém algumas hortaliças podem ser
plantadas em épocas consideradas marginais
de cultivo. Deve-se promover um esquema de
rotação de culturas, utilizando espécies
diferentes das anteriores, visando interromper
a continuidade de infestação por pragas e
doenças. Estas informações podem ser obtidas
junto às empresas comercializadoras de
sementes, na própria embalagem das sementes
ou através de orientação de um engenheiro
agrônomo.
A produção de hortaliças para o próprio
consumo é uma boa forma de reduzir despesas
e garantir uma alimentação rica em vitaminas e
minerais, além de servir como terapia. É uma
tarefa fácil, basta ter espaço no quintal, ou até
mesmo caixotes e vasos, algumas ferramentas
e o principal, disposição e boa vontade.
Nas próximas edições da coluna
HORTALIÇAS: VIDA E SAÚDE serão
descritas as principais hortaliças, destacando
os principais aspectos da produção e uso.
Maiores informes poderão ser adquiridas:
FILGUEIRA, F.A.R. Novo Manual de
Olericultura: agrotecnologia moderna na
produção e comercialização de hortaliças.
Viçosa:UFV, 2000, 402p.
BLANCO, M.C.S.G.; GROPPO, G.A.;
TESSARIOLI NETO, J. Hortas. CATI.
Campinas, SP, 2004. 43p. (Instrução prática,
230).

Eng. Agr. MSc Anderson Luiz Feltrim /
Contato: andluizfel@yahoo.com.br

Eng. Agr. MSc Bráulio Luciano Alves
Rezende / Contato: blrezende@ig.com.br

HORTALIÇAS: VIDA E SAÚDE
Como começar sua Horta Doméstica

NOTAS POLICIAIS
Os roubos continuam, mais um aconteceu na
rua Floriano Peixoto / Avenida do Carmo. Uma
jovem caminhava pelo local, quando foi
abordada por um rapaz aparentando ter 20
anos, pardo, forte. No momento em que a vítima
estava na Av do Carmo, foi abordada pelo
comparsa o qual encostou um canivete em sua
cintura e anunciou o assalto, pedindo todo o
dinheiro que ela tinha em seu bolso. A vítima
rapidamente entregou ao assaltante a quantia
de R$ 180 em dinheiro, em seguida os
malandros empreenderam fuga em direção à
praça Homem de Melo. Tudo isso aconteceu a
poucos metros da Delegacia.

ACABOU A GASOLINA NA HORA
CERTA

Ocorreu um furto do veiculo VW Fusca 1.300
ano 69, cor azul, placas BKD7185 de
Jaboticabal, na avenida Major Novaes defronte
ao nº 1.758. A vítima registrou a ocorrência.
Algumas horas depois ficou sabendo que o
veículo estava abandonado na avenida Duque
de Caxias 2.430, para lá se dirigiu, e constatou
que faltava apenas combustível.

ROUBO
Na av Marginal nº 3.015, Jardim Guanabara, o
vigia do depósito de gás, foi surpreendido por
três homens armados e encapuzados que
pularam o muro do local, por volta da 00:30
horas de domingo. Um deles de posse de um
revólver provavelmente calibre 32, encostou a
arma na cabeça da vítima e o ameaçou de morte.
Esta ficou parada enquanto os outros dois
assaltantes o amarraram e amordaçaram. Os
bandidos levaram R$ 90 em dinheiro, e três
aparelhos celulares, algum tempo depois a
vítima se soltou e acionou a polícia.

André Luiz
Repórter Policial da Rádio Athenas Paulista
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AniversárioPEC DOS VEREADORES:
AGORA É NO PLENÁRIO DA CASA

(Brasília-DF - 20/04/2006) O presidente da Câmara dos Deputados, Aldo
Rebelo (PCdoB-SP), disse que irá se empenhar para colocar em votação o
mais breve possível o parecer do relator a PEC 333/04. O compromisso foi feito
nesta quinta-feira em audiência com os membros da Comissão Especial que
analisou a PEC dos Vereadores.

O presidente da Comissão, deputado Mário Heringer (PDT-MG), acompanhado
dos deputados Mauro Benevides (PMDB-CE), Jefferson Campos (PTB-SP),
Rubens Otoni (PT-GO) e Maria do Carmo Lara (PT-MG) entregou ao presidente
da Câmara, Aldo Rebelo, o parecer do relator Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-
SP) à PEC dos Vereadores. O texto foi aprovado na última semana por
unanimidade na Comissão Especial e agora deverá seguir a plenário.

Na oportunidade, o deputado Mário Heringer traçou um breve histórico do
movimento dos vereadores, desde o lançamento até a votação final do relatório.
Ele destacou ainda a importância da Frente Parlamentar criada no Congresso
Nacional para carregar a bandeira dos suplentes de vereador prejudicados pela
resolução TSE. “A Frente acompanhou todas as linhas do processo legislativo e
conta hoje com o apoio de 436 deputados e 38 senadores,” disse.

O presidente Aldo Rebelo se mostrou otimista com a tramitação da proposta e
demonstrou especial interesse ao ser informado pelo deputado Mário Heringer,
que a economia de recursos para os cofres públicos com a aprovação da medida
seria em torno de R$ 2,5 bilhões/ano. “Podem contar comigo”, disse Aldo, ao se
despedir dos deputados e suplentes que estiveram presentes ao ato.

Completou 2 anos
no dia 26 de abril de
2006 Láysa Pasto-
relli de Lima.
Os pais Martina e
Adalberto, os avós
Maria José e José
Roberto Pastorelli (Zé
da Bocha) e a Bisavó
Amália Pastorelli lhes
desejam saúde, paz e
felelicidade!

(16) 3202-3133
Rua Brasilia, 205 - Santa Luzia

Jaboticabal-SP

Filmes de todos os
gêneros em VHS e DVD


