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EDITORIAL
As eleições para presidente,
governadores, senadores, deputados
federais e estaduais que ocorreram
no último dia 01.10.2006 foi
muito tranqüila do ponto de vista
da segurança pública. O resultado
demonstrou que o PSDB é um
partido com muita confiança entre
a maioria dos Jaboticabalenses,
pois elegeu na terra, o presidente,
o governador e vários deputados.
Ótimo para a democracia. Até ai,
nada de anormal. O que impressiona
nesta pré temporada são as figuras
políticas que assolam todas as
cidades brasileiras e, porque
não Jaboticabal. São candidatos
“caras pálidas” ou, como queiram,
“fantasmas eventuais” que aqui
aparecem para pedirem votos. E o
pior é que algumas circunstâncias
acabam levando alguns eleitores
serem até mesmo apaixonados

cabos eleitorais. Essa “paixão”
muitas vezes está ligada a dinheiro,
cargos públicos, prestígio político
ou até mesmo ascensão no cenário
local, visando a próxima eleição
para vereador ou prefeito. Em
alguns casos, é flagrante o uso da
máquina administrativa – desde o
“chefe mor” até subalternos pagos
com o dinheiro público, inclusive,
em horário de trabalho. Essa
prática ilegal acaba influenciando
na eleição, e não se viu uma só
denúncia perante o órgão oficial, a
Justiça Eleitoral. Onde está a suposta
Comissão da Ética de Jaboticabal?
Será que nossos governantes estão
com suas cabeças tranqüilas diante
da ética e da moral? O Jornal Fonte,
como já dissemos anteriormente,
vem sistematicamente denunciando
escândalos e mais escândalos, mas,
infelizmente, nada, nada mesmo!!!

Dentre os deputados eleitos por
Jaboticabal, alguns sequer sabem
dos nossos problemas sociais, entre
outros, aliás, sequer sabem onde fica
esta bela cidade. Já os candidatos
da terra, apesar da boa votação,
não alcançaram o coeficiente
eleitoral para suas eleições. Quando
Jaboticabal terá novamente outro
represente no cenário político
estadual ou federal? O último foi
Giácomo Bacarin do PT. Agora,
aqueles que votaram e se expuseram
como cabos eleitorais, devem cobrar
dos eleitos para que tragam algo
para Jaboticabal, pois, ao se aliarem
a tais políticos, temos que o povo
local têm o direito de cobrá-los aqui
também. O Jornal Fonte pesquisou
as lideranças políticas locais e tem
conhecimento de quem apoiaram,
portanto, não vamos dar tréguas
sobre o comprometimento em prol
de Jaboticabal.
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IDEOLOGIA NÃO GANHA ELEIÇÃO E PODER, TODOS TÊM ESQUEMA.
DIZ CARLINHOS SANTIAGO EM REUNIÃO DO PT DE JABOTICABAL
João Teixeira de Lima
O presidente do Diretório Municipal
do PT (Partido dos Trabalhadores),
professor José Gilberto de Souza, em
documento enviado a este periódico, faz
uma análise profunda da atual situação
da legenda e critica alguns membros
por procedimentos inadequados. Leia
abaixo o teor completo do que escreveu
Gilberto.
“PARTIDO DOS
TRABALHADORES TRÊS
DIÁLOGOS E UMA PROSA
Provavelmente,
Lucília
Romão,
amiga, Professora de Lingüística da
Universidade de São Paulo (Ribeirão
Preto) concorde com a definição de
que diálogo tem um componente
de formalidade e que não exige dos
sujeitos elementos de afinidade para
sua consecução. E aceite que prosa
tem como componente essencial certa
informalidade, uma aproximação,
uma identidade, pode ser um
aconselhamento.
Assim, três diálogos e uma prosa
sobre o PT é uma busca de defesa
do Partido dos Trabalhadores. Um
reconhecimento a inúmeras pessoas
que entregaram, nos últimos 25 anos,
o melhor da sua militância e crença a
um projeto de Estado (não de governo)
e sociedade. Petistas para os quais Lula
e sua reeleição só têm importância se
revelar um sentido de classe. O mesmo
que impregna a enxurrada de e-mails
que vagam com piadas preconceituosas
e conservadoras sobre o Presidente,
cujo conteúdo não político, mas
essencialmente de classe.
De outra forma, o texto busca também
apontar com clareza que a última história
política do PT, flagrantemente coincide
com o Governo Lula é apenas o resultado
de um grupo que buscou ter hegemonia
no partido. Contraditoriamente e
ironicamente tornou-se
elemento
de negação democrática. Suplantou
esse grupo, nos últimos 10 anos, a
construção hegemônica pela política
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ano,
presidia
a determinação, perdemos o respeito
interna, deixando de
reunião do Diretório dos demais. Um tempo em que não
reconhecer e respeitar
Municipal e critiquei precisávamos da anuência das votações
o outro, a diferença.
o envolvimento de do Congresso ou das decisões judiciais
Olhando
para
o
petistas em esquemas. para sabermos o quanto erraram na
dominó que desmonta
“Nosso”
vereador, gestão da coisa pública, petistas ou
sobre a mesa do poder,
líder da bancada não. Os diálogos no PT são evidências
encontra-se
justa
em
Jaboticabal, de novo tempo, resta-me a prosa.
motivação para a cólera
Carlinhos Santiago, Em Ribeirão Preto, antes do início da
de Heloisa Helena.
chamou-me
de Campanha, estive com o “Velho” Plínio
Não deve ser tranqüilo
ingênuo e que minha de Arruda Sampaio, minha identidade
receber o dedo em riste
ideologia não ganha política com ele foi forjada em sua
de José Dirceu, Palocci
eleição
e
poder, militância pela Reforma Agrária, tema
e outros, e passado
afirmou que todos que me debruço na Universidade.
um pouco tempo
têm esquema, tem Perguntava-lhe sobre qual a trajetória
ver “heróis de nossa
que ter. Essa é a possível ao PT. Do alto de sua
chegada ao Palácio” Prof. Gilberto
política real e não a simplicidade respondia-me: Gilberto
com mais a esconder Presidente do PT Jaboticabal
que imagino.
do que capacidade para
há um problema no PT que é crônico,
cobrar uma companheira. Neste sentido, Desnecessário mencionar meu grau uma estrutura se fez fisiológica, as
os diálogos revelam as entranhas que de irritação, mas ao perguntar- pessoas não querem mudar, não têm
lhe sobre a data de sua filiação, força crítica interna e isenção suficiente
nos metemos.
O primeiro diálogo se estabelece com respondeu que se filiou em 1994 (o para isso, ao buscar isso você vai ver
Paulo Frateschi, Presidente Estadual empresário do dossiê em 2004). O que sua luta é inglória. Veja não se
do PT, em Ribeirão Preto, no ano de líder não sabe o que é o PT na base. pode falar hoje, porque é eleição, não
2005, antes das eleições partidárias, Em 1982, quando entrei no partido se avalia, porque já passou, o PT de
quando em uma reunião da Macro pelas mãos da Igreja e do sentido cúpula se transformou nisso e arrastou
(Estrutura regional do Partido), busca da Fé (Leonardo Boff e Frei Beto), a militância para seus cargos e estrutura
justificar a composição política da base Carlinhos Santiago não passaria na partidária como forma de manter este
aliada na Câmara em função de certa porta e não teria endosso em sua estado de coisas.
governabilidade e que Marcos Valério é ficha de filiação. Mas, o tempo de Mesmo assim “Velho”, continuo
uma herança do PSDB que contaminou filiação não é o único defeito do Edil, insistindo no partido, sabendo que
o PT. Solicitei ao Presidente Estadual pois os históricos do PT
alguns vão dizer que
comprometidos
que apresentasse motivos para a estão
estou a “serviço da
“manutenção” da base aliada: um até a tampa com
direita”, mas meus três
projeto consistente de Reforma Agrária estas práticas e basta
interlocutores petistas: a
e Urbana? Reformas Políticas, no saber quem “nosso”
serviço de quem?
Sistema Financeiro, no Judiciário? parlamentar apóia nas
Estes diálogos refletem
Algo assim seria justificável? Não. eleições proporcionais e
a necessária mudança
Em verdade a base aliada aprovou a para perceber quem tem
no PT, o caso do
Reforma da Previdência que passaria “escola política” (negrito
dossiê, em que pese à
“com os pés nas costas”, para valer- nosso).
necessidade de abri-lo,
me de um lugar comum, e seguraram O terceiro diálogo foi
reflete que a cúpula, ou
duas questões importantes para a em São Carlos com o
parte dele apostou no
cúpula do PT o caso Waldomiro Diniz Presidente Nacional do Vereador
poder econômico em
e da transferência de recursos pelo PT Ricardo Berzoini, Carlinhos Santiago-PT
detrimento da política.
para
um
Presidente do Banco Central. E lamentei convidado
Sair deste emaranhado
o comentário sobre “valerioduto” como debate que não ocorreu,
obrigatoriamente passa
se o PT, que fundamos, tivesse alguma após a verborragia de punição aos por um encontro nacional após
possibilidade histórica ou genética de petistas envolvidos em corrupção, as eleições, limpar a casa, mudar
antes que desaparecesse abordei: - definitivamente os quadros dirigentes é
herdar algo do PSDB. Sapienti sat.
O segundo diálogo, no início do Presidente Berzoini vamos dar legenda a única defesa possível do PT. O Partido
para parlamentares envolvidos nos dos Trabalhadores não se resume a
escândalos? Sua verborragia mudou, no Frateschi, Dirceu, Berzoini e Palocci,
“tête-à-tête”, disse que particularmente e nem mesmo a Lula. Estamos a ponto
era favorável. Favorável Presidente! de ser apenas uma legenda, ou pior,
Fala porque está na cúpula se estivesse a contribuição histórico-política do
na base tendo hodiernamente explicar e Partido dos Trabalhadores à sociedade
dar sentido aos seus anos de militância brasileira podendo ser resumida a um
pensaria diferente. De saia justa, engano.
conforme confidenciou ao vereador Podemos ter a chance de reeleger um
Lineu de São Carlos, perguntou-me governo, mas no PT temos pouco
o que fazer. Consulte a militância por tempo para resgatar nosso sentido de
Jornal Energia
voto secreto em todo país, respondi.
governar.
2ª Edição
Em verdade faltava-lhe coragem ou
das 12:00 às 13:00h
capacidade crítica para fazê-lo. Hoje,
José Gilberto de Souza
com sua empáfia, vejo que lhe falta o
Geógrafo, Professor Doutor do
sentido da decência e isenção. Lembro
Departamento de Economia Rural
aqui que militava nas ruas de minha
– Unesp
cidade natal, Presidente Prudente,
Presidente do Diretório Municipal
no interior de São Paulo, e por mais
do Partido dos Trabalhadores de
que criticassem nossos opositores
Jaboticabal – SP”
admiravam nossa luta, integridade e

Rádio
Energia

FM - 99,1
com Alencar
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NOTAS FRIAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL,
DENUNCIA O VEREADOR JAN NICOLAU
João Teixeira de Lima
PUXÃO DE ORELHA
“Queria aqui puxar a orelha de
Britto (Antonio Sergio Brito diretor
de obras da Prefeitura), que dá mal
exemplo, chega no trabalho a hora
que bem entende, não conhece os
problemas que estão acontecendo na
garagem municipal, exijo respeito
desse cidadão que ocupa um cargo de
confiança. Puxa saco do prefeito”.

No programa “rotativa sonora –
especial de sábado” da Rádio Vida
Nova, levado ao ar em 30/09, o
convidado foi o vereador Jan Nicolau
(PSC). O programa teve a duração
de 1:20 horas. Leia abaixo alguns
trechos da entrevista do parlamentar
àquela emissora.

agora no final de semana e pedindo
que a população vote nos candidatos
deles”.

IMPRENSA
“Estou sendo atacado de todas
as formas por jornal pago pela
Prefeitura Municipal e pela Câmara
Municipal”.

CARGOS DE CONFIANÇA
“Ganham muito e a maioria não faz
quase nada”.

CESTAS BÁSICAS
“Que a Prefeitura fica entregando

HORAS EXTRAS
“Dinheiro para festas não falta, mas
os funcionários públicos municipais
não podem fazer horas extras”.

TRANSPARÊNCIA
“Será que está sendo tão transparente
assim a administração do prefeito
municipal?”

REELEIÇÃO DE HORI
“Como que o prefeito vai ser
candidato, se depende de aprovação
popular. Aprovação popular que
eu digo não é pesquisa mentirosa,
fajuta, mandada, comprada que
sai nos jornais que ele mesmo
paga, matéria da Prefeitura e da
Câmara Municipal. Anda na rua,
vai ver o que a população fala da
administração, quero deixar claro,
gravado, vamos fazer uma pesquisa,
se o prefeito municipal lá na frente,
janeiro do ano da eleição, pesquisa
do Ibope, se o prefeito tiver a
aprovação da maioria da população
de Jaboticabal, Jan Nicolau não será
candidato ao executivo em respeito à
população, agora o prefeito não tendo
essa aprovação pode ter certeza que
eu sou candidato, porque a população
quer que exista uma mudança”.
USO DO CARRO OFICIAL
“O prefeito coloca combustível com
dinheiro nosso no carro da Prefeitura
Municipal e leva sua filha que eu

tenho fotos, nas festas à noite com
o carro da Prefeitura e vai buscar.
Até quando nós vamos aceitar isso?
Todos têm direito de ir a festas,
mas com o dinheiro dele, não com
dinheiro do povo, não com o carro de
Prefeitura”.
NOTAS FRIAS
“Se eles querem me ver fora da vida
pública, abram, vamos fazer uma
auditoria de seis anos para cá em todas
as notas fiscais da Câmara Municipal
de Jaboticabal, se não existir nota fria
lá dentro eu renuncio a minha vida
pública inteira. Se não existir”.
COMENTÁRIO
As denúncias de Jan Nicolau
são deveras gravíssimas, e sem
dúvidas merecem atenção por
parte da população que deve exigir
das autoridades que apurem as
supostas irregularidades, sob pena
da desmoralização por completa
dos Poderes Executivo e Legislativo
municipais. Quem cala consente.

EDITAIS
EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA: No Cartório
do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do
Distrito de Córrego Rico; no Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais e Anexos do Distrito de Luzitânia;
No Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do
Primeiro Subdistrito da Sede; No Cartório do Registro
Civil das Pessoas Naturais do Segundo Subdistrito
da Sede; No Cartório do Registro Civil das Pessoas
Naturais e Anexos do Município de Taiúva; No Cartório
do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do
Município de Taiaçú; No Juizado Especial Cível, No
Terceiro Ofício de Justiça, todos desta Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo.

07 de Dezembro do corrente exercício, a qual obedecer
o seguinte critério.

O DOUTOR ANTONIO ROBERTO BORGATTO,
M.M.Juiz de Direito da 3ª Vara e Corregedor Permanente
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e
Anexos do Distrito de Córrego Rico; do Cartório do
Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Distrito
de Luzitânia; do Cartório do Registro Civil das Pessoas
Naturais do Primeiro Subdistrito da Sede; do Cartório
do Registro Civil das Pessoas Naturais do Segundo
Subdistrito da Sede; do Cartório do Registro Civil das
Pessoas Naturais e Anexos do Município de Taiúva;
do Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e
Anexos do Município de Taiaçú; do Juizado Especial
Cível, todos desta Comarca de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, etc.,.

Dia 05 de Dezembro:
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º
Subdistrito da Sede, com início às 09:00 horas; Cartório
do Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito
da Sede, com início às 10:00 horas; Cartório do Registro
Civil das Pessoas Naturais e anexos do Distrito de
Luzitânia, com início às 13:00 horas;

F A Z S A B E R a todos os serventuários e demais
interessados que o presente virem ou dele conhecimento
tiverem, que designou Correição Ordinária no Cartório
do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do
Distrito de Córrego Rico; no Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais e Anexos do Distrito de Luzitânia;
no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do
Primeiro Subdistrito da Sede; no Cartório do Registro
Civil das Pessoas Naturais do Segundo Subdistrito da
Sede; no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais
e Anexos do Município de Taiúva; no Cartório do Registro
Civil das Pessoas Naturais e Anexos do Município de
Taiaçú; No Juizado Especial Cível; No Ofício de Justiça,
todos desta Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
a iniciar-se em 01 de Dezembro do corrente exercício,
com início às 09:00 horas e término previsto para o dia

Dia 01 de Dezembro:
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos
do Município de Taiúva, com início às 09:00 horas;
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos
do Município de Taiaçú, com início às 10:00 horas;
Dia 04 de Dezembro:
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos
do Distrito de Córrego Rico, com início às 09:00 horas;
Juizado Especial Cível, com início às 13:00 horas;

Dias 06 e 07 de Dezembro:
3º Ofício de Justiça, com início às 09:00 horas.
As datas acima poderão sofrer alterações de um (1) a
dois (2) dias, tendo-se em vista a complexidade dos
serviços.
Todos os serviços deverão estar devidamente preparados,
obedecendo o seguinte critério, quanto ao ofício de
Justiça:
1) - Serão relacionados os feitos que estejam fora do
Cartório, historiando-se os motivos;
2) - Serão relacionados os mandados em poder dos Oficiais
de Justiça, antes do dia marcado para a Correição;
3) - Serão relacionados os autos que estejam em poder
dos Advogados, Peritos, Contadores, etc.,.
4) - Os processos serão colocados por ordem de ano e
número, respeitada a divisão setorial do serviço.
F A Z S A B E R, outrossim, que durante os trabalhos
receber as partes, advogados e demais interessados para
as reclamações que por ventura queiram fazer.
Para os trabalhos correcionais ficam convocados o Senhor

Escrivão do Cartório da Corregedoria Permanente e mais
um Escrevente por ele designado.
Dê-se ciência ao Representante do Ministério Público
junto à 3ª Vara.
Nos dias de correição, o expediente será seletivo
nos termos da Portaria a ser baixada pelo M.M.Juiz
Corregedor.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que ser afixado no local de costume e publicado pela
imprensa, na forma da Lei. Remeta-se cópia do presente à
Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São
Paulo, aos 20 dias do mês de Setembro do ano de 2.005.
Eu _____________, (Valdeci Aparecido Damião), Diretor
de serviço, que Digitei e Subscrevi.
ANTONIO ROBERTO BORGATTO - Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIOSÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL-S.P.
PORTARIA Nº 006/2.006
O DOUTOR ANTONIO ROBERTO BORGATTO,
M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara desta Cidade e Comarca
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.,.
CONSIDERANDO que nos termos do ítem 6, do
Capítulo I, das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça, o Juiz Corregedor Permanente deve
proceder a Correição Ordinária uma vez por ano nas
repartições sujeitas à sua fiscalização correcional;
CONSIDERANDO que foi designado para tanto o
período que medeia entre 01 e 07 de Dezembro do
corrente exercício;
CONSIDERANDO que a corregedoria implica no
exame de autos, livros, papéis, fichários, etc.,.;
CONSIDERANDO que não é aconselhável realizar
fiscalização de tal amplitude com funcionamento
simultâneo e normal dos serviços atinentes às
repartições;
CONSIDERANDO, por fim, que se torna necessária a
regulamentação do expediente nos dias de correição.
R E S O L V E:

Artigo 1º - A correição no Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais e Anexos do Município de Taiúva,
com início às 09:00 horas; no Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais e Anexos do Município de Taiaçú,
com início às 10:00 horas, serão realizadas no dia 01 de
Dezembro do corrente exercício, e o Cartório atenderá
somente o expediente URGENTE.
Artigo 2º - A correição no Cartório do Registro Civil das
Pessoas Naturais e Anexos do Distrito de Córrego Rico,
com início às 09:00 horas, será realizada no dia 04 de
Dezembro do corrente exercício; e No Juizado Especial
Cível, com início às 13:00 horas, e o Cartório atenderá
somente o expediente URGENTE.
Artigo 3º - A correição no Cartório do Registro Civil
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Sede, com
início às 09:00 horas; no Cartório do Registro Civil das
Pessoas Naturais do 2º Subdistrito da Sede, com início às
10:00 horas; no Cartório do Registro Civil das Pessoas
Naturais e anexos do Distrito de Luzitânia, com início
às 13:00 horas, serão realizadas no dia 05 de Dezembro
do corrente exercício, e o Cartório atenderá somente o
expediente URGENTE.
Artigo 4º - A correição no Cartório do 3º Ofício de
Justiça, com início às 09:00 horas será realizada nos
dias 06 e 07 do corrente exercício, e o Cartório atenderá
somente o expediente URGENTE.
Artigo 5º - O Escrivão designará um funcionário para
atender as partes e os advogados naquilo que for urgência
e que não puder ser adiado sem prejuízo de direitos.
Artigo 6º - O Protocolo funcionará normalmente e as
praças serão realizadas nos dias e horas designados nos
respectivos editais.
Artigo 7º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data.
Remeta-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça, aos M.M. Juízes de Direito das 1ª e 2ª Varas,
aos DDs. Representantes do Ministério Público lotados
junto às 1ª e 2ª Varas desta Comarca e à 6ª Sub-seção
da O.A.B. local.
Afixe-se uma cópia em local visível ao público, nos
Cartórios e no quadro de avisos dos editais. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado
de São Paulo, aos 20 dias do mês de Setembro do ano
de 2.006.
ANTONIO ROBERTO BORGATTO - Juiz de
Direito
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CANDIDATOS DE HORI E EDÚ FENERICH TIVERAM
DESEMPENHOS RAZOÁVEIS NAS URNAS DE JABOTICABAL
João Teixeira de lima
(PFL), obteve 442 votos. Para deputada
estadual, Pepa apoiou Darcy da Silva
Vera (PFL), que atingiu a marca de
1.191 votos, lembrando que Darcy foi
eleita com 140.702 votos a oitava mais
votada no Estado, portanto, os méritos
são exclusivamente dela própria, que
por sinal já havia alcançado a maior
votação para vereadora em Ribeirão
Preto nas eleições de 2004, mais de
25.000 votos.

As
eleições
em
Jaboticabal
transcorreram
dentro
da
normalidade, sem maiores percalços.
O comparecimento aos locais de
votação, não fugiu a regra em
relação aos anos anteriores. Dos
49.523 eleitores inscritos 36.920,
votaram em presidente da república,
sendo 1.240 brancos e 1.594 nulos,
perfazendo um total 39.754, e 9.769
eleitores preferiram pagar a multa de
cerca de R$ 3,50. Para governador
houve 1.861 votos brancos e 1.811
nulos e para senador essa quantidade
aumentou bastante, foram 3.946
brancos e 4.306 nulos.

Antonio Delfim Neto (PMDB),
apoiado por Jan Nicolau (PSC),
obteve 623 votos, numa campanha
de aproximadamente 8 dias. Não foi
reeleito.

DEPUTADO FEDERAL
Antonio Duarte Nogueira Júnior
(PSDB), ex-deputado estadual e exsecretário da agricultura alcançou
3.405 votos. Desempenho aquém do
esperado, se levarmos em consideração
que recebeu o apoio de grande parte
da elite, do presidente da Câmara
Municipal Edú Fenerich e do vereador
Wilsinho Locutor (PFL). Duarte
Nogueira, que recebeu o título de
cidadão jaboticabalense outorgado por
Edú Fenerich, que também o chama
de embaixador de Jaboticabal, sequer
se aproximou de Xico Graziano que
atingiu mais de 10 mil votos em 2002.
Sergio Antonio Nechar (PV), cujo
apoio principal foi do vereador Dr.
Nereu (PMDB), obteve 3.383 votos,
desempenho significativo em relação
ao primeiro.
Arnaldo Calil Pereira Jardim (PPS),
recebeu o apoio maciço do prefeito José
Carlos Hori (PPS), obteve apenas 2.553
votos. Hori também disponibilizou sua
turma para pedir votos para Arnaldo

A DOUTORA ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO,
MMa.Juíza de Direito da 2ª Vara da Cidade e Comarca
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma da lei,
etc.,..............................
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório
do 2º Ofício se processam regularmente os autos da Ação
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida
por PENA AZUL E MARCELO VEÍCULOS LTDA
contra VALDETE DALAMARTA, feito nº 314/05 - 2ª
Vara Cível. Assim constando dos autos que o requerente
PENA AZUL E MARCELO VEÍCULOS LTDA, na
pessoa de seu representante legal, inscrito no CNPJ sob
o nº 04.465.872/0001-86, encontra-se em local incerto e
não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica
o mesmo devidamente INTIMADO, para que dê regular
andamento ao feito, no prazo legal de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de extinção e arquivamento ( art. 267,
inciso III, parág. 1º cc. Artigo 598, ambos do “CPC”). E
para que chegue ao conhecimento de todos em especial
do requerente acima mencionado é expedido o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei.
NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado
de São Paulo, aos dezenove (19) de setembro de 2006.
Eu (Luciano Carlos Montedor), Escrevente Técnico
Judiciário, que digitei. Eu (Milton Alberto Manfredini),
Diretor Técnico de Serviço conferi, dou fé e assino.
ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
Juíza de Direito
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M . M . J u i z d e D i r e i t o Ti t u l a r d a 3 ª Va r a d e s t a
Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, etc.

Jardim, inclusive com distribuição de
panfletos. Um deles com a fotografia do
prefeito na parte esquerda superior tem
os seguintes dizeres: “O PREFEITO
HORI PRECISA DO SEU APOIO
– Jaboticabal precisa da sua ajuda. Vote
em quem atua em benefício do nosso
município, trabalhando pelas mudanças
que nós esperamos há tanto tempo.
Estes dois deputados (o panfleto inclui
Geraldo Vinholi (PDT), para deputado
estadual que obteve 2.377 votos), estão
juntos com o prefeito HORI para trazer
muito mais para Jaboticabal. Entre as
novas conquistas estão, a implantação
de uma Escola Técnica (E.T.E.) em
2007. (estaremos de olho).
O apelo do prefeito não comoveu a
população pela quantidade de votos
alcançados pelos candidatos. O pedido
de ajuda de Hori nos lembra aquela
frase do ex-presidente Collor de Mello;
“não me deixem só”. Se conselho
fosse bom, não se dava, vendia-se, mas
é prudente que o chefe do executivo

jaboticabalense “coloque suas barbas
de molho”. Lembrando também, que
Walter Barelli (PSDB), que tanto fez
pelo então vereador Hori, e estiveram
juntos na inauguração da iluminação
de parte da Avenida Carlos Berchieri
e na última festa do Quitute, teve
minguados 72 votos (não foi reeleito).
Hori adora trocar as amizades “velhas”
pelas novas.
João Paulo Cunha (PT), ex-presidente
da Câmara dos Deputados, apoiado
pelo vereador Carlinhos Santiago
(PT) e por grande parte do partido
em Jaboticabal teve 1.088 votos, uma
queda significativa em relação à eleição
de 2.002, quando o mesmo atingiu mais
de 1.500 votos. Como todos sabem João
Paulo é réu confesso de ter recebido R$
50 mil do “valerioduto”, através do extesoureiro do PT Delúbio Soares.
William Boss Woo (PSDB), que recebeu
apoio do vereador Pepa Servidone

Nelson Marquezelli (PTB), que
recebeu o apoio do vice-prefeito Tadeu
Faria obteve 589 votos. Para deputado
estadual Tadeu apoiou Francisco
Sergio Ferreira Jardim (PTB), que
obteve 548 votos. Não foi eleito.
Valdemar Costa Neto (PL), que
renunciou ao mandato acusado de
receber cerca de R$ 3 milhões do
“valerioduto”, foi apoiado pelo exvereador Lú de Jorge, atual Diretor
financeiro e administrativo da
EMURJA, obteve 439 votos.
DEPUTADO ESTADUAL
Ricardo Marcelo de Castro Martins
(PSDB), Candidato do município
obteve 7.067 votos, enquanto seu
conterrâneo Mauricio Brusadin (PV),
chegou quase empatado com 6.973
votos. Ambos mereciam muito mais,
mas santo de casa não faz milagre.
Por outro lado, esse ditado terá valia,
se um dia houver união entre todos
nós para elegermos uma prata da casa
independentemente de partidos.

EDITAIS

F A Z S A B E R a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença datada de
07/06/06, proferida por este Juízo e Cartório da 3ª Vara,
com trânsito em julgado certificado em 12/07/06, foi
decretada a interdição de MARIA DE LOURDES SILVA
RODRIGUES a requerimento de sua filha. Conforme
apurado através de Laudo Pericial, a requerida acima
qualificada é incapaz de gerir os atos da vida civil e seus
bens, tendo sido nomeada Curadora Definitiva sua filha
Mídia Rodrigues Ribeiro, brasileira, casada, portadora
do RG nº15.419.553, residente à Av.,Major Novaes,
2114, Sorocabano, Jaboticabal/SP.E, para chegue ao
conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar
ignorância, especialmente o requerido acima mencionado,
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 28 de julho de 2.006. Eu, (Olga Alice
S.Violante), Escrevente, digitei e subscrevi. Eu, (Vadeci
Aparecido Damião), Diretor de Serviço, conferi, dou
fé e assino. (a) ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M.M.Juiz de Direito.(centimetragem da justiça) (0111-23)
EDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE
INTERDIÇÃO REQUERIDA POR G.R.J. em face de
M.I.R.., PROCESSO 1240/2004 – 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 este Juízo e Cartório da
3ª Vara, foi decretada a interdição de MARIA ISABEL
ROSSI, brasileira, solteira, do lar, portadora do R.G.

22.931.051-5, filha de Gilberto Rossi e de Nayr Pressotti
Rossi, natural de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
nascida aos 26 de Abril de 1966, residente e domiciliada
no Sítio Santa Josefa, na cidade de Taiuva/SP, comarca
de Jaboticabal - SP, a requerimento de seu irmão,
conforme apurado através do Laudo Pericial, MARIA
ISABEL ROSSI é incapaz de gerir os atos da vida civil
e seus bens, tudo nos termos da r. sentença proferida
por este Juízo, datada de 11 de julho de 2006, com
trânsito em julgado datado de 01 de agosto de 2006,
sem a interposição de quaisquer recursos , tendo sido
nomeado Curador Definitivo
GILBERTO
ROSSI JUNIOR, portador do RG. de nº 21.374.056SSP-SP, brasileiro, casado, agricultor. filho de Gilberto
Rossi e de Aparecida e Nair Presotti Rossi, nascido
aos 22 de Janeiro de 1970, residente e domiciliado na
cidade de Taiuva - SP, no Sítio Santa Josefa. 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 agosto de
2006. Eu, Fátima Travaini de Lima, 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.
A DOUTORA CARMEN SILVIA ALVES, MM. Juíza
de Direito da 1ª. Vara da Comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que no dia 07 de novembro
de 2006, às 14:00 horas, no átrio forense destinado
à realização de hastas públicas, no Edifício do Fórum
desta Comarca, situado na Praça do Café, s/nº, o Oficial

de Justiça que estiver servindo de porteiro dos auditórios,
levará a público pregão de venda e arrematação, a quem
mais der ou maior lance oferecer, acima da avaliação,
tendo sido avaliado o bem em R$.35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), sendo este o bem penhorado do executado
AMARILDO DONIZETE AMISTÁ nos autos da ação
de Execução de Título Extrajudicial que lhe move
APARECIDA ANTONIA BERCHIERI, feito nº 598/03,
em curso por este Juízo e Cartório do 1º Ofício a saber:
“Uma Casa Residencial localizada na Av. Agostinho
Armentano, 251, Jardim Santa Rosa – Bairro Xis, objeto
da matrícula nº 6.987 do Cartório de Registro de Imóveis
local, com área construída de 68,65 m2., com área de
terreno de 324,00 m2., tratando-se de uma edificação
simples de alvenaria de tijolos de barro, cobertura de
laje, piso em todos os cômodos de cerâmica esmaltada,
contendo 02 dormitórios, sendo 01 com ar condicionado
e banheiro, sala living, cozinha, 01 terraço nos fundos,
utilizado também como lavanderia e garagem para um
veículo.” Caso não haja lançador, para realização da 2ª
praça fica desde já designado o dia 22 de novembro de
2006, às 14:00 horas, já agora a quem mais der e maior
lance oferecer, independente da avaliação, desprezado
o lance vil. Dos autos não consta hipoteca gravando o
imóvel. Caso o executado AMARILDO DONIZETE
AMISTÁ, não seja encontrado pessoalmente, por
intermédio deste edital fica ele intimado das designações
supra. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
de futuro ninguém venha alegar ignorância, é expedido
o presente edital, que será afixado e publicado na forma
da lei. Jaboticabal, 07 de agosto de 2006. Eu, _______
__________ (Ailton José Pinto Ferreira), Oficial-Maior,
digitei. Eu, ________________ (Murilo Bedin), Diretor
de Serviço, conferi.
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O DESRESPEITO
ULTRAPASSOU O LIMITE
DA NOSSA PACIÊNCIA
João Teixeira de Lima

A Policia Militar Ambiental
de Jaboticabal realizou a
prisão de Antônio Francisco
e Paulo César Ferreira,
ambos residentes no município de
Pradópolis, por cometimento de
Crime Ambiental.
Os fatos ocorreram durante a
realização de Operação Embarcada
no Rio Mogi Guaçu, onde os
policiais ambientais ANDERSON,
BRITO e RAMOS, comandados
pelo Sargento DELALIBERA,
surpreenderam
os
indivíduos
praticando atos de pesca predatória
com petrechos não permitidos por
lei.
Com
os
pescadores
foram
encontrados 24 quilos de peixes
diversos, cuja maioria era de
tamanho inferior permitido para
a captura, bem como 250 metros
de redes, 01 tarrafa, um barco de
alumínio e um motor de popa.
Todos os materiais utilizados na
prática da pesca foram apreendidos

e permanecerão à disposição da
justiça, bem como foram lavrados
os competentes Autos de Infração
de Pesca, perfazendo um total de
R$ 2.362,20.
O pescado apreendido, que
ainda estava em condições de
ser consumido, foi doado a Casa
do Menor Aprendiz “Joanna de
Angelis”, de Jaboticabal, entidade
de cuida de crianças carentes.
Além de receberem as multas e
terem os materiais apreendidos,
os indivíduos serão indiciados
criminalmente com base no artigo
34 da Lei 9605/98 (Lei de Crimes
Ambientais), cuja pena varia de 01
a 03 anos de detenção e multa.
Com a proximidade da chegada do
período da PIRACEMA, previsto
para o mês de Novembro, a Polícia
Militar Ambiental irá intensificar
o policiamento nos rios de nossa
região.

Na noite de terça-feira 26/9,
aconteceu um show da dupla
César Menotti & Fabiano, aliás,
uma boa dupla “os gordinhos
de Minas” que vem cada dia
mais despontando no cenário
da música nacional. Para quem
estava presente no show, é claro
que se deliciou com a cantoria.
Entretanto, para os moradores do
bairro Aparecida e adjacências
foi um verdadeiro tormento, não
dormimos praticamente a noite
toda, pois a festa terminou por
volta das 3:00 horas de quartafeira 27/9, disse um morador.
Apopulação dos bairros próximos
a Estação de Eventos Cora
Coralina “Varejão”, foi pega de
surpresa, já que as rádios locais
e panfletos anunciavam que o
show seria realizado no “Centro
de Eventos Cardiofisico”. Porém
o que se comenta, é que foram
vendidos ingressos em excesso,
e o local foi substituído pelos
organizadores,
prejudicando,
assim, o sossego de pessoas
que têm compromissos ao
amanhecer.
Muito nos admira também, que
um show dessa monta tenha
ocorrido na semana das eleições,
e segundo consta candidatos
tiveram seus nomes citados
no palco muitas vezes, o que

caracteriza showmício, que é
proibido por lei. Outro showmício
teria acontecido no bairro Ponte
Seca com a banda “os moiados”
na quinta-feira 29/9, que deixou
parte da população enfurecida,
por causa do barulho.
Moradores que não quiseram se
identificar disseram a reportagem
do Jornal Fonte, que esse
procedimento de realizar shows
na semana da eleição é uma forma
que alguns políticos encontraram
para burlar a legislação em vigor,
e enquanto isso, aqueles que
seguem o que determina a lei
ficam prejudicados, porque não
têm seus nomes citados em meio
à multidão, e seus “santinhos”
também não são distribuídos.
ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO
É importante lembrar, que o
varejão não possui alvará de
funcionamento fornecido pelo
corpo de bombeiros. Portanto,
não oferece segurança alguma, ou
seja, o Poder Público, no caso a
Prefeitura, será responsabilizada
por eventuais problemas que
venham a ocorrer com qualquer
freqüentador do recinto, o que
caracteriza irresponsabilidade
do mandatário municipal.

PLANTÃO POLICIAL
FURTO QUALIFICADO
Ocorreu um furto qualificado na noite do
dia 24/09, na avenida Avelino Moreto n
171. O proprietário, Sr Nelson, chegou em
casa e para sua surpresa (desagradável é
claro), encontro-a arrombada, e do interior
da residência furtaram : 1 vídeo cassete
marca Toshiba, 2 aparelhos de DVD marca
gradiente, 1 TV de 14 polegadas marca
CCE , 1 TV de 20 polegadas marca Philco,
1 vídeo game Playstation 2 , 1 filmadora
marca Sony, 1 computador completo
com scaner impressora e tudo mais, e
ainda levaram 20 DVDs, e 100 CDs, que
prejuízo.
ROUBOS
No Jardim Alvorada, na tarde do dia 24/09,
o Sr Manoel Messias, estava realizando o
pagamento de um casal que prestou serviços
a ele, quando um individuo armado entrou
no local e anunciou o assalto. Temendo
por ameaças do assaltante ele entregou a

quantia de R$ 800 em dinheiro, em seguida
o mesmo fugiu tomando rumo ignorado.
Na noite de segunda-feira por volta das
23:00 hs, o mototaxista Luiz Pereira, foi
acionado para fazer uma corrida na rua
Giácomo Betioli, e quando chegou no local
um individuo perguntou se era ele que
tinha vindo buscar-lhe, quando a vitima
respondeu que sim, um outro comparsa
apareceu e com uma faca de grande porte
ameaçaram-na encostando a arma em seu
pescoço e roubaram R$ 150 em dinheiro e
ainda levaram todos seus documentos.
Outro roubo, ocorreu na loja de conveniência
do Quintal, praça Joaquim Batista, na
madrugada de 04/10. A vítima, José
Roberto, estava trabalhando, quando, uma
moto parou defronte ao estabelecimento, um
homem armado entrou rapidamente, com
o capacete na cabeça, e rendeu a mesma e
ordenou que ela deitasse no chão. O outro

comparsa que estava na moto desceu e
perguntou onde estava o dinheiro. A vítima
temendo o que poderia vir a acontecer
revelou onde estava o dinheiro, os autores
levaram R$ 500 em dinheiro.
FURTO DE GALINHA
Este tipo de crime havia algum tempo que não
acontecia. A policia militar em trabalho pela
rua madre Paula, no jardim independência,
avistaram uma cena no mínimo estranha,
um rapaz com uma galinha, e ainda em
atitude suspeita. Os policiais abordaram o
individuo que já é conhecido nos meios,
que acabou confessando que tinha acabado
de furtar aquela galinha que carregava.
Para o local do furto o autor foi conduzido
e Antonia que mora na mesma rua acabou
reconhecendo sua galinha. Diante destes
fatos foram todos conduzidos ao plantão
policial onde o autor ainda falou que faria
a galinha com macarrão, parece mentira
mas não, é fato acontecido e registrado no

domingo dia 17/09.
ELEIÇÕES
No final de semana as eleições transcorreram
tranqüilas. A policia militar com todo seu
efetivo nas ruas, e escolas garantidas. A
policia civil também contou com todo
seu quadro de policiais, para dar total
segurança.
POLÍCIA CIVIL ESCLARECE
FURTOS
A policia civil de Jaboticabal esclareceu
vários furtos que estavam acontecendo nos
bairros jardim Grajaú, jardim Morumbi, e
bairro cohab 2. Os autores são dois irmãos
que sempre estavam dando trabalho para
os moradores desses bairros. O menor que
confessou os furtos ficou a disposição do
juizado de menores, e alegou que praticava
estes furtos para sustentar seu vicio, que
faz 2 anos que é viciado no entorpecente
conhecido por crack.
André Luis - Reporter
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coluna do beija-flor
Esse cara – Caetano Veloso
Exemplo – Lupicínio Rodrigues
A Noite que tudo esconde – Chico
Santana / Alvaiade
Torre de Babel – Lupicínio
Rodrigues
O que será, que será – Chico
Buarque
Maluco Beleza – Raul Seixas

Páginas da Vida
VOCÊ SABIA...
- VOCÊ SABIA que a assessora
“blonde”continua a flautear
no período da tarde? É muito
calor!!!
- VOCÊ SABIA que em alguns
órgãos públicos existem “chapas
oficiais” de automóveis com as
numerações: 001, 002, 003... Que
bom se tivéssemos um 007 para
espionar nossas coisas públicas!
- VOCÊ SABIA que em um
Palácio anda uma comilança só:
bolo, refrigerantes, salgadinhos e
doces. É um tal de come e come,
um tal de mexe e mexe...
- VOCÊ SABIA que voltou a onda
de banhos com hidromassagem
para relaxar? Lavam o corpo mas,
não limpam a consciência.
- VOCÊ SABIA que existem os
“acordos de cavalheiros” entre os
chamados adversários políticos?
É o seguinte: esqueça o meu
passado que eu esqueço o seu
presente (que boniiiiito).
- VOCÊ SABIA que um certo
funcionário da rede estadual anda
pelas bandas da Rua 25 de Março
em São Paulo, fazendo compras
para o Carnaval / 2007? Estava
acompanhado pela “lady” das
compras. Apressadinhos!
- VOCÊ SABIA que dizem que o
Secretário da Administração anda
sendo deixado de escanteio? Olha
a frigideira!
- VOCÊ SABIA que um outro
“mui amigo” anda com depressão
porque também está sendo posto
de lado. Ah, pára com isso e chuta
o balde.
- VOCÊ SABIA que filosofar
e sonhar fazem parte da vida?
Trabalhar, também.
FILMES RECOMENDADOS
O Senhor dos Ladrões
O Candidato
MÚSICAS PARA SE OUVIR
NOVAMENTE
Maria vai com as outras – Maria
Creusa
Samurai – Djavan
Urubu Malandro – Louro e João
de Barro

MÚSICAS DE RODA (releitura
do Beija-flor)
Ioiô dá o braço pra Iaiá
Iaiá dá o braço pro Ioiô
O tempo de ganância já
passou... (tem gente que ainda
não sabe)
Mamãe eu quero
Mamãe eu quero
Mamãe eu quero mamar
Dá gorjeta
Dá gorjeta
Dá gorjeta pro neném não
chorar. (por gorjeta entenda
o que quiser. Que mamata,
hem?! )
Roda, roda, roda
Pé, pé, pé
Roda, roda, roda
Bom sujeito ele não é. (dedicado
aos políticos corruptos)
Ei você aí
Me dá o dinheiro aí
Me dá o dinheiro aí
Não vai dar
Não vai dar não
Você vai ver a grande confusão
Eu vou falar até você cair
Me dá, me dá, me dá, oi
Me dá o dinheiro aí
(povo exigindo seu dinheiro de
volta)
Quem sabe, sabe
Conhece bem
Como é difícil
Mudar alguém
(é tudo farinha do mesmo
saco)
PROPAGANDAS QUE
MARCARAM ÉPOCA NAS
TVs e RÁDIOS
(com releitura do Beija-flor)
1 – De um famoso cobertor
Tá na hora de sair
Não espere a mamãe mandar
Um bom sono pra você
E um alegre despertar
(só assim a população poderá
dormir sossegada)
2 – De uma medicação para os
nervos:
Fernandinho, fique “serenus”.
3 – De um azeite:
“Maria, sai da lata”

(vamos abrir as latas, as malas
e as maletas para ver o que tem
dentro?)
4 – De uma instituição
financeira
“Bem, agora que já falamos sobre
mim, que tal falarmos sobre
você?
(vamos abrir a boca, gente)
A COMBINAÇÃO
Em épocas passadas havia uma
peça no vestuário feminino
usada sob a vestimenta, chamada
combinação. Era essencial em
todos os guarda-roupas de moças
e senhoras nas décadas de 30, 40
até os anos sessenta. Havia todo
tipo de combinação, desde as
mais caras e chiques feitas de seda
e rendas até aquelas com tecidos
de puro algodão cuidadosamente
costurados por mãos caseiras
e habilidosas. Hoje essa peça é
indispensável e foi substituída
por outras peças íntimas mais
adequadas ao nosso tempo e à
nossa estética.
Mas não é dessa combinação que
vou falar aqui; quero dizer do
outro sentido do termo, “daquela”
combinação que alguns políticos
fazem e que são chamados
acordos, planos, traição por
antecipação, etc.
As “combinações” políticas
começam nas campanhas eleitorais
e são elaboradas detalhadamente
para que tudo conduza ao final
desejado: a vitória a qualquer
custo. Isso acontece em quase
todos os projetos políticos e
certamente aconteceu no “Reino
de Amarantes”.
Escolheram a dedo
premeditadamente pessoas
confiáveis que deram credibilidade
para fazerem parte de um “grande
plano político” para mudar e
humanizar a cidade, acabar com
a corrupção, etc. Feita a sedução
e conseguida a participação dos
ingênuos e crédulos, sugaram
o que puderam da inteligência,
lealdade e competência dos
“escolhidos” e assim, com apoio
e estrutura sólidas, subiram ao
“pódio”, afinal conseguiram ser
eleitos!
E agora, como iniciar um governo
em condições de prosseguir com
o plano diabólico para se tornar
poderoso e reinar sobre tudo e
todos? É fácil! É só começar
novamente o processo de
“encantamento” maquiavélico e
convencer os mesmos já seduzidos
na campanha a participarem de
uma “grande cruzada de sonhos”
para terem de novo o apoio
desejado. Tanto insistiram que

provocaram efeitos chamados
“ato falho”, “lapso”, “branco” ou
“lavagem cerebral” nos coitados
que, cega e ingenuamente,
disseram “sim” novamente.
Mal sabiam que isso também
fazia parte da combinação (ou
conspiração?): iniciar o reinado
com parte da equipe inspirando
na população expectativas de
realização de novos tempos na
política.
O resto da “combinação”,
previamente acertada na
campanha entre os poderosos,
iria acontecer por etapas, na
seqüência planejada: nos meados
do governo, os indesejáveis seriam
descartados e os amigos do rei,
respirando aliviados já poderiam
colocar seus apadrinhados.
Até que enfim, sós! Ninguém
mais para atrapalhar os planos.
Que paraíso, a combinação deu
certo.!
Ah, mas não se esqueçam,
reizinhos, vem aqui um lembrete
es s encial. A s s im como as
peças do vestuário feminino,
algumas combinações vão
sendo substituídas por outras
mais adequadas, modernas e
transparentes.
É só esperar um pouco, pois o
mundo gira e a safadeza rola.
PARA REFLEXÃO
(de Madre Tereza de Calcutá,
a real e verdadeira cristã)
Muitas vezes as pessoas são
Egocêntricas, ilógicas e
insensatas
Perdoe-as assim mesmo
Se você é um vencedor
Terá alguns falsos amigos e
alguns
inimigos verdadeiros
Vença assim mesmo
Se você é honesto e franco
As pessoas podem enganá-lo
Seja honesto e franco assim
mesmo
O bem que você faz hoje
Pode ser esquecido amanhã
Faça o bem assim mesmo
Dê ao mundo o melhor de você
Mas isso pode não ser o
bastante
Dê o melhor de você assim
mesmo
Veja você que no final das
contas
é tudo entre você e Deus
Nunca foi entre você e os
outros.

JORNAL Fonte
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João Teixeira de Lima
Jaboticabal será agraciado com
uma das maiores festas sertanejas
da região. Trata-se do Rodeio Show
que acontece no Clube Pioneiros
da Sela situado no bairro Recreio
dos Bandeirantes de 11 a 15/10/06.
Esse evento já conhecido como um
dos marcos no gênero e que sempre
acontece em outubro. No ano
passado, o show foi realizado em um
espaço sem muitas estruturas, mas
que mesmo assim foi um sucesso.
Neste ano, porém, o Rodeio Show
volta a acontecer no lugar certo, ou
seja, no Pioneiros da Sela que é um
dos maiores centros de rodeios do
nosso Estado.
O Jornal Fonte conversou na manhã
de quarta-feira 27/9, com o promotor
dessa grande festa Estephan Hani, e
também o comandante da Policia
Militar Tenente Cintra, que falaram
da realização do show com diversão
e segurança.
A PROGRAMAÇÃO
“Na noite de 11/10, teremos dois
shows no mesmo palco pela
primeira vez com José Henrique e
Gabriel, cuja dupla vem fazendo
muito sucesso e Juliano César da TV
Bandeirantes, âncora do programa
‘Terra Sertaneja’. Na noite de 12/10
show de Jean e Giovani, com 100%
da renda em prol do Hospital do
Câncer de Barretos, que atendeu
em 2005, 4254 jaboticabalenses
gratuitamente,
com
remédio,
alimentação e hospedagem com
acompanhante. Os cantores abriram
mão do cachê, sendo que outras
despesas como hotel, mídia, som e
iluminação, alimentação, segurança
e etc., o evento subsidiará e não
descontará da renda destinada
ao Hospital. Na noite de 13/10,
Chitãozinho e Xororó, com show
novo, com as participações no telão
de Roberto Carlos e Zé Ramalho,
será um show para ficar na história.
Na noite de 14/10, Edson e Hudson,
que estão arrebentando
com recorde de público
onde se apresentam. E na
noite de 15/10, Guilherme
e Santiago, que ganharam
o título de dupla do ano de
2006, além da queima de
fogos”.
Final - O final da prova dos
três tambores e as montarias

de cavalos e touros categoria
profissional. Ainda na noite de
12/10, dia de Nossa Senhora
Aparecida e da Criança, teremos
competição em carneiros com
locutor mirim, médico mirim e os
prêmios serão duas bicicletas para
os campeões.
Os portões serão abertos as 20:00
horas. As vendas estão de vento
em popa, são 20 cidades engajadas
nesse trabalho e 15 postos em
Jaboticabal. Acredito que será a
maior e a melhor festa já realizada
em Jaboticabal, porque estamos
tendo paz para trabalhar, e em
especial o apoio maciço de toda
comunidade”, disse Esthefan Hani.
SEGURANÇA
“O espaço onde acontecerá o
rodeio show, facilitará muito nosso
trabalho por ser um ambiente
fechado, poderemos programar o
número de viaturas e de policiais,
tanto no local quanto na cidade para
que a população compareça ao show
com tranqüilidade sabendo que suas
residências estarão protegidas. Por
outro lado, os municípios vizinhos
contribuirão no sentido de nos
enviar policiais para nos apoiar,
inclusive Sertãozinho que cederá
policiamento de cães. Além do
efetivo que utilizamos no dia-a-dia
na rua, solicitaremos apoio maior
tanto para o evento como para a
cidade, pois teremos a população
flutuante que virá ao rodeio show,
o que carecerá de maior atenção.
Estamos também contatando uma
empresa para colocarmos o vídeo
monitoramento como foi feito
nos últimos dois anos na festa do
quitute, que trouxe um resultado
bastante satisfatório, e que
jogaremos a imagem para o público
para que saiba que tudo está sendo
monitorado. Portanto, todos podem
ficar tranqüilos quanto à segurança”,
afirmou o tenente Cintra.

O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M.M. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z S A B E R a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo
e Cartório da 3ª Vara se processam os termos da Ação
de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE movida por
SAMUEL PEDRO DE MORAES contra JOÂO LOPES,
FEITO Nº 011/2006 - 3ª VARA. Assim dos autos
constando que os herdeiros do requerido JOÂO LOPES,
nascido aos 28.06.1916 em Amparo /SP, filho de José
Lopes e de Beranice Beltrazoni, falecido em 17.02.1988,
casado com Julia Sanches Lopes, com quem teve quatro
filhos, sendo uma delas de nome Maria Odete Lopes,
a qual residia em Mogi Mirim/SP, encontram-se em
lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital,
pelo qual ficam os mesmos devidamente CITADOS
por todo o conteúdo da Ação supramencionada, cujo
teor da petição inicial, em síntese, é a seguinte: “ O
requerido JOÃO LOPES viveu maritalmente com a
mãe do requerente Sra. Luzia Pedro Moraes, já falecida,
com a qual teve sete filhos sendo um deles o autor
SAMUEL PEDRO DE MORAES, não registrandoos. Deseja o autor ver reconhecida a paternidade em
seu registro de nascimento, requer a citação por edital
dos herdeiros do falecido, a procedência da ação, com
provas testemunhais, documentais e pericial, dá-se
à causa o valor de R$ 500,00.”, bem como para que,
querendo, apresente CONTESTAÇÃO dentro do prazo
legal de QUINZE DIAS sob pena de serem tidos e
confessados como verdadeiros os fatos alegado pelo
requerente em seu pedido inicial. E para que chegue
ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa
alegar ignorância, especialmente o requerido acima
mencionado, é expedido o presente edital, com prazo
de TRINTA DIAS, que será publicado e afixado na
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 13 de setembro de
2.006. Eu, (Marli Ap Amaral Faria), Escrevente Técnico
Judiciário, digitei e subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido
Damião), Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino.
(a) ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, M.M.Juiz de
Direito.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M.M. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z S A B E R a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Cartório da 3ª Vara se processam os termos da
Ação de Declaração de Ausência, movida por Gercina
Maria da Conceição Barbosa contra José Dionízio
Barbosa Filho – Feito n.º 214/2004 – 3ª VARA. Assim
dos autos constando que o requerido: JOSÉ DIONÍZIO
BARBOSA FILHO, CPF 402.157/SSP/AL, CPF
029.484.998-01, brasileiro, casado, pedreiro, encontrase em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente
edital, anunciando a arrecadação dos bens abaixo
descritos: 01 (um) rack pequena folheada, 0l televisor
marca CCE, com controle quebrado, 01 (um) rádio toca
CD marca Aiwa, 01 (uma) mesinha pequena com tampa
de madeira e pés de ferro de criança, 01 (uma) mesa de
madeira com 04 (quatro) cadeiras, 01 (um) guarda-roupa
de três portas de madeira, 01 (um) sofá de dois lugares cor
vinho de plástico, danificado, 02 (dois) guarda-roupas de
madeira com quatro portas e três gavetas e duas portas e
três gavetas, 02 (duas) camas de solteiro de madeira com
colchões, 01 (um) ventilador pequeno marca Britânia,
01 (uma) geladeira marca Cônsul 30 litros de cor branca,
01 (um) armário de cozinha compensado sete portas e
três gavetas bem estragado sem os pés, 01 (um) pequeno
pedaço de guarda-louças de madeira, 01 (um) tanquinho
branco sem funcionamento um pouco rachado,02
(duas) cadeiras de área sendo uma de ferro e outra de
plástico, ficando como fiel depositária a requerente
Gercina Maria da Conceição Barbosa, ficando o ausente
CONCLAMADO a entrar na posse de seus bens acima
descritos e, para chegue ao conhecimento de todos e de
futuro ninguém possa alegar ignorância, especialmente
a requerida acima mencionada, é expedido o presente
edital, que será publicado e afixado na forma da lei.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal,
Estado de São Paulo, aos 09 de Agosto de 2.006. Eu,
(Fátima Travaini de Lima), Escrevente Técnico, digitei
e subscrevi. Eu, (Valdeci Aparecido Damião), Diretor
de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ANTÔNIO
ROBERTO BORGATTO, M.M.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 alterada a curatela em face de JULIO
CESAR DE MATTOS, brasileiro, filho de João Ribeiro
de Mattos e de Maria José de Mattos, nascido aos
22.10.79 em Jaboticabal-SP, registrado sob nº10.263, às
fls. 229, do livro A-24 do 2º Subdistrito, a requerimento
de sua irmã MARIA HELENA DE MATTOS, tudo nos
termos da r. sentença proferida por este Juízo, datada
de 22.08.2006, com trânsito em julgado datado de 20
de setembro de 2006, sem a interposição de quaisquer
recursos, tendo sido nomeada Curadora Definitiva sua
irmã, MARIA HELENA DE MATTOS, brasileira,
solteira, portadora do RG. nº 14.874.647 e do C.P.F.
nº.145.503.018-05, 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 21 de setembro
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.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M.M. Juiz de Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z S A B E R a todos quantos o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo
e Cartório da 3ª Vara se processam os termos da Ação de
Guarda de Menor, movida por Francisca Rodrigues de
Melo Carreira contra José Rodrigues Neto e Vanessa Silva dos Santos – Feito n.º 834/2006 – 3ª VARA. Assim
dos autos constando que a requerida: VANESSA SILVA
DOS SANTOS, brasileira, filha de Cosme Batista dos
Santos e Elizabeth Aparecida Silva dos Santos, nascida
em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, encontra-se em
lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital,
pelo qual fica a mesma devidamente CITADA por todo
o conteúdo da ação supramencionada, cujo o teor da
petição inicial, em síntese, é o seguinte: “Que o menor
W.S.R., filho dos requeridos, encontra-se aos cuidados
da avó/requerente, desde a prisão de seu pai, pois a mãe
do menor, não tendo condições de cuidar do filho sozinha, deixou o mesmo com a avó/requerente e resolveu
procurar trabalho na cidade de Taiaçu/SP e nunca mais
voltou. Que a requerente, desde então, vem proporcionando os cuidados necessários ao menor, estando este
hoje com 10 (dez) anos de idade, sendo que foi deixado
pela mãe aos 03 (três) anos de idade, requerendo assim
a requerente, a guarda e responsabilidade do menor . E
para chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado
e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos
09 de Agosto de 2.006. Eu, (Fátima Travaini de Lima),
Escrevente Técnico, digitei e subscrevi. Eu, (Valdeci
Aparecido Damião), Diretor de Serviço, conferi, dou
fé e assino. (a) ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,
M.M.Juiz de Direito.
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, FEITO Nº 1003/2005-3ªVARA, foi decretada
a interdição de VANDA BOLSONARO GARCIA,
brasileira, casada, nascida aos 02.09.1942, portadora do
RG. 20.098.985, e do CPF/MF. 231.283.278-07, residente
e domiciliada no Sítio São Pedro, núcleo Queixada,
no município de TAIUVA/SP, nesta cidade e comarca
de Jaboticabal - SP, a requerimento de sua filha RITA
DE CASSIA GARCIA SECATO, brasileira, casada,
portadora do RG. 19.600.274/SSP/SP e do CPF/MF.
132.210.188-43, domiciliada á Rua XV de Novembro nº
480, no município de TAIUVA/SP; tudo nos termos da r.
sentença proferida por este Juízo, datada de 30 de Junho
de 2006, com trânsito em julgado datado de 30 de Agosto
de 2006, sem a interposição de quaisquer recursos , da
qual decreta a interdição de Vanda Bolsonaro Garcia,
tendo sido nomeada Curadora Definitiva RITA DE
CASSIA GARCIA SECATO, portadora do RG. de nº
19.600.274 e do CPF/MF. 132.210.188-43, brasileira,
casada, do lar, residente e domiciliada à Rua XV de
Novembro nº 480, em TAIUVA/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 11 de Setembro de
2006. 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.
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, FEITO Nº 1263/2004 – 3ªVARA, foi decretada a
interdição de ROSA LUCENTE DE LIMA, brasileira,
aposentada, portadora do RG. 8.579.470 e do CPF/MF.
054.588.168-46, residente e domiciliada na Rua Ângelo
Morelo nº 31, a qual sofre de Hidrocefalia Derivada de
Demência Senil, nesta cidade e comarca de Jaboticabal SP, a requerimento de seu marido Antonio de Lima, tudo
nos termos da r. sentença proferida por este Juízo, datada
de 05 de Julho de 2006, com trânsito em julgado datado
de 30 de Agosto de 2006, sem a interposição de quaisquer recursos , tendo sido nomeada Curador Definitivo
ANTONIO DE LIMA, portador do RG. de nº 2.961.899/
SSP/SP e do CPF/MF. 054.588.168-46, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado nesta cidade de
Jaboticabal - SP, à Rua Ângelo Morelo nº 31. 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 11 de Setembro de
2006. 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.
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NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
APARECIDA PADROEIRA DO BRASIL

Clariana S. F. Domingos

Em 1717 com a notícia da
passagem do Conde de Assumar
pela Vila de Guaratinguetá, os
pescadores Domingos Garcia,
Felipe Pedroso e João Alves
saíram à procura de peixes
no Rio Paraíba/SP. Depois
de muitas tentativas sem
nada conseguir, foram
até o porto de Itaguaçu;
onde
João Alves
lançou a rede nas águas
e apanhou o corpo de
uma imagem de Nossa
Senhora da Conceição
sem a cabeça. Lançando novamente
as redes, apanhou a cabeça que
faltava da imagem. E o que se segui
foi uma pesca abundante para os três
humildes pescadores.
A imagem ficou com a família de
Felipe Pedroso. Em um oratório
construído na casa as pessoas da
vizinhança iam rezar à Virgem.
A devoção foi crescendo no meio
do povo e muitas graças foram
alcançadas por aqueles que rezavam
diante a imagem. Assim a devoção
foi se espalhando por todo o Brasil.
Logo a casa já se fazia pequena
para o grande volume de fiéis que
iam rezar e, por volta de 1734, o
Vigário de Guaratinguetá construiu
uma Capela no alto do Morro dos
Coqueiros, aberta à visitação pública
em 26 de julho de 1745. Mas o
número de fiéis aumentava, e, em
1834 foi iniciada a construção de uma
igreja maior (atual Basílica Velha).

Em 8 de setembro de 1904,
a Imagem de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida foi
coroada solenemente por D.
José Camargo Barros. No
dia 29 de Abril de 1908,
a igreja recebeu o título
de Basílica Menor. E,
em 1929, o Papa Pio
XI proclamou nossa
Senhora
RAINHA
DO
BRASIL
E
SUA PADROEIRA
OFICIAL.
Com o aumento
da devoção a Nossa Senhora da
Conceição Aparecida, a primeira
Basílica teve que ser substituída
por uma maior, que começou a ser
construída em 11 de Novembro de
1955. No ano de 1980, ainda em
construção, a Basílica Nova foi
consagrada pelo Papa João Paulo II
e recebeu o título de Basílica Menor.
Em 1984, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) declarou
oficialmente a Basílica de Aparecida:
Santuário Nacional; “maior Santuário
Mariano do mundo”.
Sua festa, atualmente celebrada
no dia 12 de outubro, é desde 1988
feriado nacional. Não há brasileiro
digno desse nome que não se comova
profundamente ao ouvir as estrofes
despretensiosas, mas cheias de unção
do velho hino mariano: “Viva a
Mãe de Deus e Nossa / Sem pecado
concebida / Viva a Virgem Imaculada
/ A Senhora Aparecida”.
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Aniversário

José Roberto
Pastorelli
“Zé da Bocha”, com
sua mulher Zezé. Ele
completou mais um
ano de vida no último
dia 30/09. Parabéns,
muita paz e saúde
são os votos de
famíliares e amigos.

