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JAN NICOLAU BAAKLINI, esteve 
presente em programa de grande 
audiência em Jaboticabal – SP 
denominado ROTATIVA SONORA, 
datado de 30/09/2006 (sábado 
véspera das eleições) da RÁDIO 
VIDA NOVA - AM e denunciou, 
ao vivo, diversas irregularidades 
e até mesmo delitos promovidos 
por seus colegas vereadores. Este 
colunista, exercendo seu pleno 
direito de cidadão, munido da 
gravação do referido programa 
solicitou providências ao 
Ministério Público do Estado de 
São Paulo, o qual imediatamente 
deu encaminhamento. Portanto, 
a partir das denúncias do 
vereador citado, movimentaram-
se promotores públicos, juízes, 
delegados, escrivães e outros, para 
a devida averiguação dos possíveis 
crimes denunciados. Entretanto, em 
depoimento na Delegacia Seccional 
de Polícia de Sertãozinho, mudou o 
tom. A seguir, serão citados trechos 
do depoimento, CUJO CONTEÚDO 
É DE DIREITO PÚBLICO, com as 
respectivas críticas  deste colunista.
Jan Nicolau: “...que, além de 
votar nos projetos de interesse da 
população, exerce fiscalização 
das contas da Câmara e da 
Prefeitura de uma forma geral; 
que, amparado nisso, soube de 
algumas irregularidades cometidas 
tanto por vereadores como pelo 
Prefeito envolvendo malversação 
de dinheiro público; que, em cima 
disso fez pronunciamentos na 
tribuna da Câmara e na imprensa 
falada”.
O vereador, sabedor de crimes 
cometidos na Prefeitura e na 
Câmara, restringiu-se apenas a fazer 

“noTaS friaS”
Em depoimento à polícia, vereador confirma as acusações, mas não apresenta

provas e insinua que a câmara funciona como uma quadrilha

barulho na imprensa? Se realmente 
é verdade, por que não apresentou 
as provas disso ao delegado por 
ocasião do depoimento? Isso não é 
demagogia barata?
Jan Nicolau: ”... que na realidade 
não acusou diretamente ninguém 
pelo uso de “notas frias” nos 
pronunciamentos públicos que fez, 
o que foi, em resposta às tentativas 
de representações visando à 
cassação...
Neste momento do depoimento, 
o vereador deixa claro que agiu 
com denúncias apenas quando se 
viu acuado pela possibilidade da 
cassação; mais ainda: na opinião 
do colunista, insinua pelas suas 
próprias palavras que a Câmara 
funciona como uma quadrilha, 
onde praticam crimes e tem muito 
a esconder, e ele, para se defender, 
ameaçou publicamente a todos de 
jogar toda a sujeira no ventilador.
Jan Nicolau: “... fez a afirmação, 
na certeza da existência de “notas 
frias”, pois em uma certa ocasião 
já esteve em suas mãos com 
quatro notas fiscais envolvidas em 
fraude, notas cujos originais dos 
expedidores estavam em valor muito 
inferior àqueles constantes nas 
vias apresentadas por vereadores 
nos processos de pagamento 
feitos pela Tesouraria da Câmara; 
que, entretanto, num descuido do 
declarante (Jan Nicolau) durante 
uma sessão, teve essa documentação 
subtraída de sua mesa enquanto 
ausentou-se por instantes, não 
conseguindo recompô-las.”
Qualquer pessoa dita responsável, 
munida de documentos que 
comprovam crimes cometidos, se 
tem essas provas surrupiadas toma 

atitudes imediatas para averiguação 
dos fatos e providencia novas 
cópias. Nesta parte do depoimento, 
na opinião do colunista, o Sr. Jan 
Nicolau mostra que ou é medroso, 
ou fez acordo com seus colegas 
supostamente desafetos, ou está 
zombando com profissionais do 
Ministério Público, do Judiciário 
e da Polícia, envolvidos na 
averiguação dos fatos. Zomba ainda 
da população, que viu um vereador ir 
a um programa de grande audiência, 
acusar seus colegas e o Prefeito, e 
depois nada de concreto apresentar 
na Delegacia Seccional de Polícia 
de Sertãozinho para comprovar as 
acusações feitas.
Continuando o seu depoimento, o 
vereador Jan Nicolau continuou a 
insinuar fatos sem apresentar provas 
e a única acusação incisiva foi o uso 
irregular de veículo da prefeitura 
pelo Sr. Prefeito, fato inclusive 
presenciado por este colunista.
A partir de tudo isso, este colunista 
tem a opinião que o vereador Jan 
Nicolau foi à imprensa, fez várias 
denúncias, mas em seu depoimento 
nenhuma prova apresentou porque 
apenas usou das acusações para 
ameaçar os vereadores que acaso 
fosse cassado denunciaria várias 
irregularidades; ou fez acordo 
com seus colegas do legislativo 
e nenhuma prova apresentou e 

apresentará; esta última alternativa 
torna-se mais forte pelo fato de que na 
última sessão da Câmara Municipal 
nenhum vereador tocou no assunto, 
tampouco o acusador, que havia 
prestado depoimento no mesmo 
dia pela manhã. Quem é acusado 
em público de ser criminoso e nada 
faz de concreto, em nível judicial, 
contra o acusador? Só aquele que 
realmente praticou algum crime ou 
irregularidade. 
O leitor deste jornal há de convir que 
se não existissem irregularidades 
na Câmara Municipal alguém já 
teria tomado providências judiciais 
contra o Sr. Jan Nicolau. É o 
raciocínio mais lógico.  
Quanto ao Sr. Jan Nicolau, que se 
cuide, pois ou está obstruindo a 
Justiça, ou fez denúncia falsa de 
crime, e nos dois casos pode ser 
severamente punido. Tudo isso 
contribui para o seguinte raciocínio 
deste colunista: nas próximas 
eleições, há a urgente necessidade 
de se puxar à descarga e retirar da 
Câmara Municipal de Jaboticabal 
toda essa sujeira. 

Prof. Dr. Marcio Antonio Augelli
As afirmações nesta coluna são 
amparadas legalmente pelo Art. 

5o, Inc. IV, da Constituição da 
República Federativa do Brasil.
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Na noite de 22/11, minha mulher 
teve uma crise alérgica e a levei ao 
Pronto Atendimento do Hospital São 
Marcos, cujo registro de chegada 
naquele local sinalizou 21:00 horas. 
O atendimento médico aconteceu 
exatamente às 22:10, portanto, após 
uma hora e dez minutos depois da 
chegada. É claro, que ninguém em 
sã consciência paga um serviço, 
recebe um tratamento inadequado 
e fica satisfeito. Porém quando 
se trata de uma pessoa adulta, 
dependendo da situação digamos 
que seja “suportável”.

crianÇa

A menina Isabela Anice da Silva, 7, 
acompanhada dos pais Paulo Rogério 
da Silva e Anice Silva, moradores 
no Jardim das Rodas, aguardava 
atendimento desde as 20:20 horas, 
o que só aconteceu às 21:50 horas, 
ou seja, uma hora e trinta minutos 
de espera, após o pai inconformado 
“invadir” o consultório do médico 
Luiz Gustavo, o único presente no 
plantão. Paulo Rogério, revoltado 
com a demora, pois a filha sentia 
dores no estômago, desabafou: 
“esta não é a primeira vez que isto 
acontece, já conversei com pessoas 
da diretoria do hospital e nenhuma 
providência foi tomada, a gente 
se esforça para pagar um plano de 
saúde, e mesmo assim a prestação 
de serviço é precária”. 

ouTro Plano

Já no caso da UNIMED, as 
reclamações não são na demora 
no atendimento e sim no preço do 
plano.  
Logo após o término do 1° turno 
das eleições de 2006, a reportagem 
do Jornal Fonte, conversou com o 
médico e deputado federal eleito Dr. 
Nechar (PV), e o abordamos sobre 
esse assunto. O deputado esclareceu 
que quem determina os preços dos 
planos de saúde é a ANS (Agência 
Nacional de Saúde). 
Outra reclamação de conveniados 
da UNIMED, é que: quando 
necessitam de atendimento de 
urgência, pagam uma taxa para 
consulta que varia em torno de R$ 
15,00, e caso o médico de plantão 

SaÚde eM jaboTicabal:
“Se correr o bicHo PeGa, Se 

ficar o bicHo coMe”
joão Teixeira de lima

encaminhe o paciente para um 
especialista essa taxa será cobrada 
novamente. Nesse caso, explica 
Nechar. “Depende do tipo de plano, 
alguns pagam outros não”.

SaÚde PÚblica

Como o Jornal Fonte noticiou 
em sua edição 36 de 17/11, sob o 
título: “PRONTO SOCORRO DE 
JABOTICABAL: O MARTÍRIO 
DOS POBRES”, onde contamos 
um pouco da história de sofrimento 
da Senhora Maria de Lourdes 
Oliveira, 34, que infelizmente, não 
foi a primeira e nem será a última a 
padecer nas garras do abandono que 
se encontra a saúde pública não só 
em Jaboticabal.  
É importante frisar, que a grande 
maioria que tem plano de saúde 
particular paga esse serviço com 
muito sacrifício e não é atendida a 
contento. 
Por outro lado, a população brasileira 
e em especial a jaboticabalense 
não pode se acomodar e aceitar 
de bom grado o que vem de cima 
para baixo deve exigir seus direitos 
constitucionais, seja na área privada 
ou na pública. 
É sabido que as consultas 
para oftalmologistas e outros 
especialistas em nosso município, 
podem demorar de 4 a 6 meses, o que 
ocasionará uma piora substancial e 
até dependendo do caso a morte do 
paciente. Esse quadro caótico na 
saúde de Jaboticabal tem que mudar, 
e, isso só ocorrerá se as pessoas 
que se sentirem prejudicadas 
procurarem a justiça o (Ministério 
Público), que fatalmente obrigará 
que nossos governantes tomem uma 
atitude, pois, caso contrário, serão 
responsabilizados criminalmente 
por todos os males que acometam 
alguém em filas de espera por 
atendimento médico.
É importante frisar, que o paciente 
ou seus familiares, no ato da 
falta de atendimento, procurem a 
polícia e registrem um Boletim de 
Ocorrência, cuja medida facilitará a 
abertura de processo judicial.

Email - joaoteixeiradelima@
itelefonica.com.br

inforMaÇÃo errada

Quem chega a Jaboticabal, vindo 
de Córrego Rico, Ribeirão Preto e 
outras cidades e preferem entrar pela 
Avenida Nisoji Fuzisake (clube da 
Nipo),  antes de chegar na Rua Santo 
André, se depara com uma placa com 
os seguintes dizeres: “POLÍCIA CIVIL 

– PLANTÃO PERMANENTE – TEL. 
147 – JABOTICABAL (foto). Ocorre 
que esse número mudou para 197 há 
mais de um ano. E, também não é mais 
do plantão permanente, e sim (Disque 
denúncia). O plantão permanente 
funciona no 1° D.P., com o número 
(16)-3203-2375, que atende em 
caráter provisório, segundo o escrivão 
Roberto.
Edivaldo Raimundo, do departamento 
de trânsito do Município, explicou que a 
troca dessa placa é de responsabilidade 
do DER (Departamento de Estrada 
e Rodagens), cuja circunscrição, 
termina na Rua Clotilde Verri – Nova 
Jaboticabal. Essa placa foi colocada 
naquele local a pedido do delegado 
de polícia aposentado Luiz Augusto 
Stesse.

TerrenoS baldioS

A Prefeitura de Jaboticabal, através da 
Vigilância Sanitária estão executando 
um trabalho que merece nossos aplausos 
sem muita euforia, isto porque, o poder 
público não faz  favor algum, cumpre a 
sua obrigação.
Esse trabalho refere-se ao combate as 
baratas, que em alguns bairros chega 
a ser uma verdadeira infestação desses 

insetos. 
Por outro lado, os especuladores 
(donos de terrenos), estão nadando de 
braçada, isto é, pagando quase nada 
de IPTU (Imposto Predial e Territorial 
Urbano), e provocando diretamente a 
infestação de baratas, ratos, escorpiões, 
cobras e outros animais nas residências 
próximas.
O Bairro Aparecida, um dos mais 
antigos da cidade (175 anos), está 
lotado desses terrenos. O que será que 
seus proprietários querem com eles?
Já que Prefeitura não toma providências, 
que tal quem paga aluguel, ocupá-
los para construir sua moradia? Pois 
aparentemente, estão abandonados, 

direTo da fonTe
joão Teixeira de lima

sem calçadas e sem muros.  

boaS lÍnGuaS

Comenta-se que o diretor do COM 
(Centro Operacional Municipal), 
Antônio Sergio Britto, será o novo 
presidente do SAAEJ – (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal), em substituição a Ricardo 
Bellodi, dono da eletrofio. 
Quem será o diretor de obras, já que a 
secretária Mirela Gerbasi, é arquiteta? 
E sua função é “enfeitar” a cidade?

PreconceiTo e dor de 
coToVelo

o carro da foto “pertence” a uma 
futura assessora do prefeito Hori, 
atual presidente da AAPROCON. Seu 
mandato de presidente da AAPROCON 
vencerá em 31/12, mas cairá por cima, 
ou seja, se tornará assessora política do 
prefeito Hori.
Essa senhora é muito “poderosa”, foi 
presidente do PSDB local, e se acha uma 
cabo eleitoral de primeira categoria. 
Segundo consta está na Prefeitura por 
indicação de Edu Fenerich.
O seu carro um Gol modelo novo 

(bolinha), ostenta propaganda de 
Geraldo Alckmin, canditado derrotado 
nas últimas eleições a presidência da 
república no vidro traseiro. No mesmo 
vidro e no lateral ostenta ainda, um 
adesivo proibido pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), que mostra uma 
mão esquerda faltando um dedo e uma 
linha cortando o adesivo no meio, 
simbolizando a deficiência do atual e 
presidente reeleito da república Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).   
É por essas e outras que o Prefeito 
Hori tem sua imagem desgastada 
perante a grande maioria da população, 
porque se cerca de pessoas sem o 
mínimo de escrúpulos e ainda por cima 
preconceituosas.

juSTiÇa do TrabalHo

No próximo dia 07/12, será inaugurada 
as novas instalações da Justiça do 
Trabalho, que funcionará na Rua José 
Bonifácio, n° 497 – Aparecida. O local 
está em fase de conclusão das reformas, 
e oferecerá melhores condições de 
trabalho para seus funcionários e 
juízes, além de mais conforto para os 
usuários.
No local também terá um posto de 
atendimento do Banco do Brasil, 
inclusive para o público em geral, o que 
é muito bom para o nosso bairro.
Consta também, que Banco Brasil 
patrocinou toda reforma, nada mais 
justo.



4Jaboticabal, 1º de dezembro de 2006JORNALFonte denÚnciaFonte

A grande mídia vem noticiando nas 
últimas semanas um eventual aumento 
nos salários (subsídios) dos deputados 
federais, que conseqüentemente 
abrangerá os senadores. 
Uma corrente de congressistas (o 
chamado baixo clero), quer um reajuste 
de mais 91%, o que elevaria os salários 
para R$ 24.500 mil, que hoje é de R$ 
12.847 mil. Outra quer que o reajuste 
seja de 30%, que passaria os proventos 
para R$ 16.701.
O problema, não está só nos salários. 
Claro que é um absurdo, mais é o de 
menos. Atualmente um deputado 
federal custa para o bolso do povo 
cerca de R$ 100 mil por mês, assim 
distribuídos: salário R$ 12.847 (cada 
deputado recebe 15 salários por ano), 
verba de gabinete R$ 50.815,62, verba 
indenizatória R$ 15.758 (para manter 
escritórios no estado de origem), cota 
postal e telefônica R$ 4.268,55, auxílio 
moradia R$ 3.706, (para aqueles 
que não se utilizam apartamentos da 
Câmara), passagens aéreas de R$ 4.146 
a R$ 15.695 (dependendo do estado em 
que mora) e material gráfico R$ 500.
Caso esse aumento ocorra em Brasília, 
haverá o chamado efeito cascata, isto 
é, os deputados estaduais também 
reajustarão seus subsídios e os 
vereadores enveredarão pelo mesmo 

cÂMara de jaboTicabal:
deSPerdÍcio e abuSo do dinHeiro PÚblico

joão Teixeira de lima e luiz augusto Stesse

caminho. 

jaboTicabal

Nossos vereadores passarão a perceber 
R$ 6.860 mil, ou R$ R$ 4.676 por mês, 
se prevalecer a segunda hipótese, que 
é o correspondente a 40% dos salários 
dos deputados estaduais. 
A exemplo dos deputados federais, os 
parlamentares jaboticabalenses queriam 
receber também 15 salários por ano, 
mas uma ação na justiça os impediu do 
15°, pelo menos por enquanto, mas o 
13° e o 14°, eles garantem através de 
convocações extraordinárias durante o 
recesso parlamentar.
Como os reajustes de salários ainda 
estão em discussão na ilha da fantasia, 
vejamos os desperdícios cometidos por 
nossos representantes no Palácio Ângelo 
Berchieri em valores aproximados:

deSPeSaS MenSaiS

Salários (subsídios) dos vereadores: 
R$ 38.160 mil.
Salários e encargos de 41 funcionários: 
R$ 67.000 mil.
Horas extras para limpeza da 
Câmara nos finais de semana: R$ 
2.000 mil.
Salários de 24 estagiários: R$ 6.381 

mil.
Seguranças particulares para as 
sessões (duas por mês): R$ 300 reais.
expand (empresa de assessoria): R$ 
6.209 mil.
Telefone: R$ 15.000 mil.
energia elétrica: R$ 3.650 mil.
Água galão: R$ 1.996 mil.
Água garrafas: R$ 140 reais.
café: R$ 165 reais.
Máster coffee (maquina que faz 
café, chocolate quente, capuccino e 
outros: R$ 520 reais de aluguel e mais 
R$ 160 reais de materiais).
Materiais de limpeza, copos plásticos 
e materiais de cozinha: R$ 5.500 mil.
combustível (somente posto de 
jaboticabal): R$ 6.000 mil.
Pedágio: R$ 2.000 mil.
Viagens de vereadores com veículos 
oficiais, incluindo abastecimento em 
outros Municípios e alimentação: R$ 
12.000 mil.
Xerox de serviço terceirizado: R$ 
3.500 mil. (além das 03 máquinas 
existentes na câmara).
Papelaria: R$ 1.500 mil.

ProGraMaS de rÁdio

101 aquarela fM: R$ 3.900 mil.
athenas Paulista: R$ 2.000 mil.
Vida nova: R$ 800 reais.

deSPeSaS SeManaiS ou 
QuinZenaiS

jornal “Tribuna”: R$ 379 reais.
jornal “comarca”: R$ 375 reais.
jornal “Gazeta”: R$ 275 reais.

deSPeSaS anuaiS

congressos realizados em 2005: R$ 
52.348 mil.
revista “Municipium”: R$ 1.000 
mil.
fonte: vereador Murilo Gaspardo 
(PV), que autorizou a publicação 
usando seu nome.

coMenTÁrio

Muito teríamos para comentar a respeito 
desse assunto, entretanto, não podemos 
subestimar a inteligência da nossa 
população, como faz o atual presidente 
da Câmara, que além de médico e 
advogado é também “matemático”. 
Pois sempre que ele “explica” os gastos 
exorbitantes da Casa de Leis, usa a 
famosa técnica do “engana trouxa”, 
ou seja, divide a menor despesa pela 
quantidade de vereadores e os meses 
do ano, e “consegue” ludibriar a todos. 
Portanto, deixemos que nossos leitores 
tirem suas próprias conclusões.

Alguns vereadores foram surpreendidos 
no final da tarde de sexta-feira 24/11, 
por uma convocação do presidente 
da Câmara para segunda-feira 27/11, 
as 11:00 horas, para votação da LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), 
que define o orçamento geral do 
município.
No início da sessão o vereador Murilo 
Gaspardo (PV), protestou sobre a forma 
de como uma matéria tão importante 
estava sendo conduzida e solicitou 
a transferência para uma sessão 
ordinária, onde as rádios transmitissem 
e os munícipes pudessem assisti-la. O 
que foi negado terminantemente por 
Edu Fenerich, que sequer consultou o 
plenário (os outros vereadores). 
A ga le r i a  da  Câmara  e s t ava 
praticamente vazia, contava apenas 
com três membros da imprensa, 
incluindo este signatário e mais dois 
munícipes. Veja fotos.

orÇaMenTo da 
cÂMara

Na edição 34 de 20/10, 
o Jornal Fonte noticiou: 
“ V E R E A D O R E S 
D E  J A B O T I C A B A L 
“GASTARÃO” QUATRO 
MILHÕES E SETECENTOS 
MIL REAIS EM 2007”. Na 
matéria completa publicada 
na página 4, procuramos 

esclarecer  alguns detalhes do 
orçamento do Município (Prefeitura) 
e da Câmara, inclusive citamos que os 
vereadores Murilo Gaspardo (PV), Dr. 
Nereu (PMDB) e Jan Nicolau (PSC), 
apresentaram emendas ao orçamento 
da Câmara de 2007, que reduziria de 
R$ 4,7 milhões para R$ 2,9 milhões. 
Porém, essas emendas sequer foram 
apreciadas pelos membros da comissão 
de orçamento e finanças, que é formada 
por Carlinhos Santiago (PT) e Carmo 
Jorge Reino (PL).
É importante lembrar, que a comissão 
de orçamento e finanças é uma das 
comissões mais importantes do 
parlamento, que requer dos seus 
membros um vasto conhecimento no 
campo dos números, e salvo melhor 
juízo, Carlinhos e Reino entendem 
tanto disso quanto eu de pilotar avião 
a jato. 

Murilo, Nereu e Jan, tentaram de 
todas as formas, através do primeiro, 
emplacar pelo menos a emenda da 
saúde em torno de R$ 800 mil, mas 
não houve acordo. 
Só duas emendas que beiram R$ 400 
mil, e que são de autoria dos sete 
mosqueteiros, ou seja: Edu Fenerich 
(MD-PPS), Mauro Cenço (MD-PPS), 
Tomé Sonzão (MD-
PPS), Pepa Servidone 
(PFL) ,  Wi l s inho 
L o c u t o r  ( P F L ) , 
Carlinhos Santiago 
(PT) e Carmo Jorge 
Reino (PL), foram 
aprovadas.
A s s i m  s e n d o , 
nossos legisladores 
e fiscalizadores do 
dinheiro do povo, 
terão R$ 4,3 milhões 
para “detonarem” em 
2007.

Óleo dieSel

Na mesma sessão, com pouquíssimos 
assistentes e sem ouvintes, o vereador 
Pepa Servidone (PFL), fazendo uso da 
tribuna para falar da LDO, aproveitou 
para desafiar que alguém apresentasse 
provas de que foi ele quem usou o óleo 
diesel em sua caminhoneta. Diesel 
este, pago pela Câmara segundo 

relatório do TCE (Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo) em 2003. “Se 
haviam outros que tinham camionetas 
novas e a minha é velha”, disse Pepa. 
Imediatamente Murilo Gaspardo em 
aparte, disse: “Salvo engano, quem 
disse isso foi o Sr. Presidente”. 
O Jornal Fonte, detém as fitas contendo 
as gravações dos programas “Jornal 

Athenas Noticia” de 13/11, e “Rotativa 
Sonora” da Rádio Vida Nova de 
14/11, que por um erro saiu à data 
de 14/10, onde Edu Fenerich, afirma 
categoricamente que foi o vereador 
Pepa Servidone, que fez uso do óleo 
diesel. 
Portanto, Murilo não está enganado, e 
se Pepa quiser cópias das fitas, estão 
a sua disposição na redação deste 
periódico, para as providências que 
melhor de convier.

SeSSÃo SurPreSa da cÂMara
joão Teixeira de lima
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Durante a solenidade realizada segunda-
feira 20/11, para formatura ordinária do 
43° Batalhão da Polícia Militar, o prefeito 
José Carlos Hori - MD – (Mobilização 
Democrática - novo partido surgido da 
fusão entre PPS, PHS e PMN); disse em 
entrevista coletiva quando perguntado 
se a Prefeitura tem dado muito apoio 
à polícia militar, Respondeu: “Não 
sei se é muito apoio, pelo menos não 
estamos nos furtando a fazer o mínimo 
necessário. O tenente Cintra junto com 
o jurídico está acertando uma mudança 
no pró-labore (remuneração por serviço 
prestado), que eles querem muito. O 
projeto elaborado por mim (quando 
era vereador), não foi bem feito, então 
temos que corrigi-lo. Estamos tentando 
dentro das nossas limitações, inclusive 

PrÓ-labore
PolÍcia MiliTar de jaboTicabal PoderÁ Ser beneficiada

joão Teixeira de lima

orçamentárias, fazer 
o melhor, não só para 
a polícia militar, mas 
também para a polícia 
civil”. 
Q u a n t o  a o 
aparelhamento das 
polícias, Hori afirmou: 
“Elas recebem alguns 
c a r r o s ,  m a s  n ã o 
têm coletes e armas 
suficientes.  Estive 
com o secretário de 
segurança Saulo de 
C a s t r o ,  p e d i n d o 
um delegado para 

Jaboticabal e não conseguimos, o que 
significa que não têm uma boa estrutura, 
está tocando, mas poderia ser bem 
melhor”. 
No tocante ainda ao pró-labore quanto 
ao erro na execução do projeto, disse o 
prefeito: “É que foi incluída a polícia 
civil e por lei não é permitida essa 
categoria, a lei só permite beneficiar os 
agentes de trânsito da polícia militar. A 
secretaria de segurança pública rejeitou 
o convênio pela inclusão da polícia civil, 
por essa razão o projeto tem que ser 
mudado. Na minha época de vereador 
era 15 agentes de trânsito (PM), hoje 
são 70, isto é, foram todos inclusos. 
Mas se todos receberem o pró-labore 
e me ajudarem a melhorar um pouco 

mais a segurança pública, valerá a pena 
é dinheiro público investido para o bem 
público”.

a Solenidade
Aconteceu no paço municipal onde está 
localizada a sede do Poder Executivo 
jaboticabalense, e contou com presença 
de muitas autoridades civis e militares, 
seus familiares, além de mais de 200 
crianças que estudam em escolas 
públicas.

HoMenaGeadoS
Muitos policiais militares receberam 
medalhas, por bons serviços prestados, 
a corporação e a sociedade, além de 
diplomas por se destacarem como 
profissionais do mês. Aparentemente, 
homenagens singelas, mas que pelo 
que observamos todas foram recebidas 
com muita satisfação, o que prova 
que nem tudo na vida é dinheiro, é 
salário.  As polícias civil e militar são 
muito mal remuneradas e na maioria 
das vezes trabalham com o mínimo de 
condições.
O professor da UNESP Raul Girio, 
diretor presidente da FUNEP, outro 
homenageado falou a nossa reportagem 
e disse que estava muito orgulhoso. 
Lembrando, que a polícia militar tem um 
papel fundamental para a sociedade, é 
uma entidade que tem que ser respeitada. 

“Recebendo hoje essa honraria é muito 
mais gratificante, não sou eu Raul quem 
está recebendo, mas sim toda Fundação, 
os diretores e funcionários. A FUNEP, 
tem ajudado a polícia militar e muito, 
em tecnologia e infra-estrutura, e essa 
ajuda é com gosto, com carinho, porque 
a gente respeita o trabalho da PM, 
principalmente o trabalho social que ela 
faz com as crianças, onde mostra que 
drogas não é o caminho, e ainda, trabalha 
a disciplina como parte importante na 
vida do cidadão. Portanto, a Fundação 
não pode ficar fora desse projeto, talvez 
por isso em nome da FUNEP tenhamos 
recebido esse titulo”. Disse Girio.

a fala do Major
O major Fortunato, que representou 
o comandante do 43° Batalhão de 
Polícia Militar tenente coronel Bragatto, 
também falou a nossa reportagem e 
ressaltou que as homenagens prestadas 
aos seus comandados valem mais que 
dinheiro. “A vida do policial militar 
não é fácil, ele vive grande parte do seu 
tempo sob tensão, atrás de bandido com 
o rádio da viatura informando a todo o 
momento as ocorrências. E esse, é um 
momento de reconhecimento, então 
aproveitamos essas nossas reuniões que 
fazemos mensalmente para homenagear 
esses policiais, dar a eles as suas láureas 
e os parabéns, porque eles precisam 
disso para continuar tendo forças para 
combater o crime”. Disse o major.

Da esquerda para a direita: Sgto. Picininni, Pref. Hori, Prof. Raul Girio e 
Major Fortunato

ediTaiS

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.

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, casa-
da, 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 Bolso-
naro 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.

ediTal de noTificaÇÃo (artigo 94 da lei 
8.078/1990). Prazo: 30 (trinta) dias. Processo nº 1.252/06. 
A Dra. CARMEN SILVIA ALVES, MMª. Juíza de Direito 
da 1ª Vara desta Comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, na forma da lei, faz saber aos inTereSSadoS, 
que o Ministério Público do estado de São Paulo 
ajuizou aÇÃo ciVil PÚblica contra rodriGo 
da SilVa, alegando que foi instaurado na Promotoria 
de Justiça do Consumidor de Jaboticabal, procedimento 
contra o requerido acima mencionado tendo em vista 
o prejuízo causada aos consumidores que adquiriram 
ingressos para o evento organizado por este, denominado 
“SHoW ZÉ raMalHo”, previsto para o dia 03 de 
dezembro de 2005, o qual acabou por não se realizar. 
Alega o autor que consta do procedimento relação de 
algumas reclamações formuladas perante o Procon de 
Jaboticabal. Que, na medida em que o interessado ofertou 
um show que não pode executar, ficou obrigado a devol-
ver o valor dos convites. Que o requerido admite a não 
realização do espetáculo, comprometendo-se a solucionar 
o problema com a transferência do show para outra data, 
que até o momento não se realizou, permanecendo a 

lesão aos consumidores. Assim, requereu o autor: a) A 
procedência do pedido para o fim de ser o réu condenado 
à reparação dos danos individuais patrimoniais sofridos 
pelos consumidores que adquiriram os ingressos, a ser 
apurado em liquidação de sentença, com juros e correção 
monetária desde a data do fato, ou outro valor maior que 
for apurado em perícia; b) na hipótese de não ocorrer a ha-
bilitação dos consumidores, seja referido valor revertido 
em favor do Fundo Estadual de Reparação de Interesses 
Difusos Lesados; c) condenação do réu ao pagamento 
de indenização por danos morais difusos, no valor de 
R$35.000,00, com juros e correção monetária desde a 
data do fato, em favor também do Fundo Estadual; d) a 
publicação do edital para conhecimento dos interessados; 
e) citação do réu; f) dispensa do pagamento das custas e, 
g) protestou provar o alegado através de todos os meios 
de prova em direito admitidas. Deu à causa o valor de 
R$35.000,00. Assim, com o fito do chamamento judicial 
dos inTereSSadoS, é expedido o presente edital, com 
o prazo de trinta (30) dias, em extrato, através do qual 
ficam eles devidamente noTificadoS para intervir 
nos autos como litisconsortes, dentro do prazo legal de 
quinze (15) dias, contados da fluência do prazo do edital. 
Para que chegue ao conhecimento dos interessados, será 
este afixado e publicado na forma da lei. Jaboticabal, 21 
de novembro de 2006. Eu, (Ailton José Pinto Ferreira), 
Oficial-Maior, digitei.

faZ Saber a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, em especial do Sr. anTo-
nio MoTa Galan e/ou SeuS HerdeiroS e 
SuceSSoreS leGaiS, beM coMo de TodoS 
oS inTereSSadoS, auSenTeS, incerToS e 
deSconHecidoS, que por este juízo e Cartório do 2º 
Ofício se processam regularmente os autos de usucapião 
requerido por luzia de almeida Sena, feito nº 1.076/06, 
objetivando a requerente usucapir o seguinte imóvel: “Um 
prédio residencial localizado na Rua Luiz Merchiori, 577, 
Bairro Cidade Jardim, com uma área construída de 42,86 
m2, com seu respectivo terreno constituído do lote nº 11, 
da quadra 39, no lugar denominado bairro e loteamento 
Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de Jaboticabal-SP., 
com a seguinte descrição: de quem de frente da Av. Luiz 
Merchiori, olha para o terreno, mede 11,00 metros de 
frente para a mencionada via pública, do lado esquerdo da 
frente aos fundos mede 25,00 metros, confrontando com 
o lote nº 10, de propriedade de Aparecido Vicente Neme 
Iwanaga; do lado direito da frente aos fundos mede 25,00 
metros, confrontando com o lote nº 12, de propriedade de 
Luís Sérgio Pagliúso e a sua esposa a Sra. Sandra Bene-
dita Pereira Pagliúso, e, finalmente na linha dos fundos 
mede 11,00 metros, confrontando com o lote nº 03, de 
propriedade de Marcelo Ayres Elmi, perfazendo o terreno 
a área de 250,00 metros quadrados, objeto da matrícula 
nº 3.646, do CRI. local”, cuja posse vem sendo exercida 
pela requerente e sua família, há mais de vinte e sete (27) 
anos, sem interrupção ou oposição de quem que seja até 
a presente data, e constando dos autos que a requerente 

adquiriu o imóvel usucapiendo juntamente com o senhor 
Antonio Mota Galan, maior brasileiro, estando em lugar 
incerto e não sabido desde o ano de 1985, cabendo a 
cada uma das partes 50% do terreno, sendo certo que foi 
adquirido em data de 14/05/1978, através de um contrato 
particular de venda e compra celebrado com o Sr. Durva-
lino Braz, mas não efetuaram o registro na matrícula do 
imóvel junto ao CRI., é expedido o presente edital com 
prazo de 30 (trinta) dias, pelo que ficam devidamente 
ciTadoS o Sr. anTonio MoTa Galan, e/ou 
SeuS HerdeiroS e SuceSSoreS leGaiS, e 
beM coMo de TodoS oS inTereSSadoS, 
auSenTeS, incerToS e deSconHecidoS, para 
que, querendo, apresentem contestação dentro do prazo 
legal de 15 (quinze) dias, servindo a presente citação 
para todos os atos do processo  até final julgamento e 
uma vez não contestada a ação no prazo legal serão tidos 
e confessados como verdadeiros os fatos articulados pelos 
requerentes em sua petição inicial. NADA MAIS. O re-
ferido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta Cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, em 20 
de novembro de 2.006. Eu,(Takeo Naka), Escrevente, 
a digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), Diretor de 
serviço, conferi e assino.

- ana Paula francHiTo cYPriano - 
juíza de direito

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Car-
tório do 2º Ofício se processam regularmente os autos 
da Ação de INTERDIÇÃO requerida por L.Q.S.O. em 
face de V.Q.S. feito nº 1234/05 - 2ª Vara Cível e, por 
sentença datada de 11.09.2006, proferida pela doutora 
ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO, MMa. Juíza 
de Direito, a qual transitou regularmente em julgado, 
sem qualquer recurso, foi decretada a INTERDIÇÃO de 
V.Q.S., brasileiro, natural de São Bernardo do Campo 
– SP, nascido aos 22.02.1958, filho de Joaquim Quirino 
da Silva e Floripes Benta da Silva, residente e domiciliado 
nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Avenida Vitório de 
Simoni, 90 – Jardim São Marcos II, por ser portador de 
doença mental crônica, devido ao uso de etílicos, com 
comprometimento das faculdades cognitivas, sendo 
incapaz de gerir seus bens e cuidar de sua própria vida 
civil, necessitando de amparo e cuidado constante de seus 
familiares, tendo-lhe sido nomeada Curadora Definitiva a 
requerente L.Q.S.O., devidamente qualificada nos autos 
acima mencionados. E, para que chegue ao conhecimen-
to de todos e de futuro ninguém alegue ignorância da 
presente interdição e nomeação, expediu-se o presente 
edital que será afixado e publicado pela Imprensa Oficial 
e Jornal local, por três (3) vezes, com intervalo de 
dez (10) dias, nos termos da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, aos dezessete (17) de outubro de 2006. Eu 
(Claudia C.Sant´Anna Pereira Simieli), Oficial Maior, que 
digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), Diretor Técnico 
de Serviço conferi, dou fé e assino.

- ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO -
Juíza de Direito
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coluna do beija-flor

Páginas da vida

IMObILIáRIA JOtAESSE
Aluga

Apartamento na praia de Itararé
Divisa de Santos com São Vicente

Rua 24 de Maio - Fone: (16) 3202-1494 / Fax: (16) 3202-1668
Jaboticabal-SP

VocÊ Sabia...
- VocÊ Sabia que está pegando 
fogo na caixa d’água? Lá pelos altos 
da Caixa D’água, o clima anda pra 
lá de tenso! Muitas pressões para 
que o chefe deixe o cargo! Será que 
teremos mais uma baixa? 
- VocÊ Sabia que na última 
apresentação (ou será encenação?) 
do evento Prefeitura nos Bairros, 
precisaram servir até suco de erva 
cidreira para acalmarem os ânimos! 
Teve “aquela” assessora “number 
one” da Educação que quase 
chegou às vias de fato diante do 
comentário de um munícipe que 
criticava durante o atual governo. 
Se tem alguém que precisa defender 
o indefensável é ela, maior 
beneficiada pela mamata!
- VocÊ Sabia que se a moda 
pega, todos os contribuintes que 
não conseguirem ser atendidos e 
encaminhados para internação pelo 
Serviço de Saúde, terão direito a 
hospital particular? Precedente é 
precedente...
- VocÊ Sabia que a assessora ex-
presidente da AAPROCOM anda 
sendo empurrada dela para cá? Não 
acharam o cabide para pendurá-la...
- VocÊ Sabia que estão 
especulando sobre a identidade do 
beija-flor? Queimem seus neurônios, 
Senhoras e Senhores! Nem sempre 
o que é óbvio é ululante! Está frio 
ainda! 
- VocÊ Sabia que os crustáceos, 
inclusive o corrupto, têm o coração 
localizado no cérebro? Ah, agora eu 
entendo a insensibilidade de alguns 
políticos, é problema genético! 
- VocÊ Sabia que o prestígio 
do titular do Planejamento anda a 
todo vapor? Cuidado concorrentes, 
a campanha eleitoral/2008 já está 
chegando! 
- VocÊ Sabia que é só mudar 
um artigo da Lei Orgânica para que 
o Secretário da Saúde não precise 
ser necessariamente médico? Já 
não está na hora de acabar com essa 
limitação. Coragem Vereadores! 

- VocÊ Sabia que já há conversas 
da oposição para formar uma grande 
frente coligada para 2008?
- VocÊ Sabia que os que foram 
indesejáveis na Administração 
Municipal estão sendo desejáveis e 
disputados por alguns partidos?
- VocÊ Sabia que um 
“combativo” vereador que se dizia 
da oposição anda calmo e quieto? 
Tem gente falando que ele anda 
pelas bandas de lá! Será?!
- VocÊ Sabia que o papagaio 
planta o milho, colhe o milho e 
como o milho e o periquito leva a 
fama? Que bom em xodozinho? 

- VocÊ Sabia que tem uma “big” 
das compras que é intocável? Ou 
será “imexível”? Hum, hum!

aTacado e Varejo: a 
eXPanSÃo

Há firmas de consultorias que 
conseguem fazer de alguns 
órgãos públicos, promissores 
campos de lucro e renda. Caem 
nas graças dos poderosos e sob 
pretexto de implantarem uma 
gestão ágil e moderna, se instalam 
confortavelmente em algumas 
administrações públicas oferecendo 
em atacado e varejo um rol de 
serviços que atendem às mais 
“variadas demandas”: desde a 
elaboração de planos e projetos, 
até a resolução de problemas mais 
complexos de gestão. O leque de 
ofertas é imenso: assessoria em 
licitações, contratações e criação de 
cargos; soluções mirabolantes para 
problemas corriqueiros, blindagem 
política, conselhos fiscais, etc.. 
Essa multiplicidade de funções nos 
leva a reflexões importantes: Será 
que a sociedade eliminará os líderes 
políticos e elegerá empresas para 
administrarem seus recursos? O que 
levaria um executivo a substituir 
equipes de governo para contratar 
essas miraculosas firmas multiuso 
que apresentam soluções para tudo 
e para todos? Será incompetência 
dos nossos administradores? Será 
insegurança e imaturidade? Ou 
será...? Serão mesmo necessárias 
as presenças onipotentes 
dessas consultorias regulares e 
hegemônicas? Qual o custo dessa 
divagação administrativa para os 
cofres públicos? Qual o impacto 
social e moral dessas contratações? 
Olho vivo, minha gente! Enquanto 

o povo se encolhe, as empresas 
se expandem, se expandem, se 
expandem...   
- QUE MAL LHE PERGUNTE:
e a reforma da concha 
acústica?
e o prédio do d.e.r que seria 
cedido ao município
e as casas populares?
e os projetos culturais 
inovadores?
e a fundação cultural?
e a reforma do Ginásio de 
esportes?
e os jogos abertos do interior?
e a organização da escola de 
artes?
e a reforma do centro esportivo 
antônio Mônaco?
e a reforma do coronel Vaz?
a igreja São judas Tadeu?
o cine Municipal?
o distrito industrial?
e os buracos no asfalto?
e o...?
E o...?, etc.

acHadoS e PerdidoS
Perdeu-se o prumo pelas bandas 
da Praça 09 de Julho. Quem o 
encontrar favor entregar na redação 
e receberá como prêmio um KIT 
LEGISLATIVO, contendo: 02 
perfumes, 01 hidratante, 06 barras 
de chocolate, 01 bombonier, 01 
pote de geléia e 01 litro de LICOR 
AMARULA. 
coMParaÇÕeS de naTal
Natal dos poderosos: - glu, glu, glu 
(champanhe)

Natal do povo: - glu, glu, glu 
(água)
Natal dos poderosos: - camarão
Natal do povo: macarrão 
Natal dos poderosos: - presentes
Natal do povo: Ausente

e Por falar eM 
Saudade...

- E os projetos inovadores de 
massificação do esporte?
- E a informatização da Educação?
- E os retornos às reclamações do 
povo feitas ao via fácil?
- E a Ouvidoria?
- E o Museu da Imagem?
- E a organização da mini-usina?
MoSaicoS
Frases de um estrangeiro sobre 
sentimentos políticos:
“Você Ama...rula, né!
“Eu Ama...relo, né!
DISCUSSÃO CALOROSA EM 
UMA CASA DE LEIS, NO REINO 
DE AMARANTES:

- Piu, piu, piu, piu!
- Coinc, Coinc, Coinc!
- Quém, quém!
- Có, co, ri, co, co!
- Ron, ron, ron, ron, ron...!
- Plaft, pluft, plaft, pluft!
- Splish, splash!
(Todos amigos no final)
diÁloGo naS ruaS
E a...? – Foi-se.
E o...? Cansou-se.
E o...? Evaporou-se.
E o...? Chutou-se?
E o povo? Danou-se!
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A ex-prefeita Maria Carlota 
Niero Rocha (PT), contratou 90 
trabalhadores que foram aprovados 
em concurso realizado no ano de 
2004, até aí, nada de errado. O erro, 
segundo entendeu o conselheiro 
do TCE (Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo), e relator do 
processo, Antonio Roque Citadini, 
é que a admissão aconteceu durante 
o período eleitoral daquele mesmo 
ano, o que a lei proíbe. Dos 90 
admitidos, Citadini manda demitir 
67, os outros 23 permanecem, sob 
a alegação de que prestam seus 
serviços na área da saúde.

ProVidÊnciaS

Na tarde de quarta-feira 22/11, 
aconteceu a segunda reunião com a 
atual administração municipal e os 
servidores envolvidos nesse dilema. 
O prefeito Hori (MD), abriu a 
reunião e disse que iria a São Paulo, 
e juntamente com alguns deputados 
tentaria politicamente remover o 
conselheiro e conseqüentemente 
o Tribunal dessa idéia, o que será 
difícil diante da desobediência da 
lei, mas que fará tudo para resolver 
o impasse.
O secretário jurídico da Prefeitura, 
Elias de Souza Bahia, disse que 
entrará com um recurso junto 
ao Tribunal, provando as reais 
necessidades da permanência 

Tribunal de conTaS Manda PrefeiTura de jaboTicabal 
deMiTir TrabalHadoreS concurSadoS

joão Teixeira de lima

desses servidores em seus postos de 
trabalho.
O sindicato da categoria, segundo 
seu advogado José Eduardo Senem, 
entrará com um mandado de 
segurança preventivo para evitar 
as demissões, a partir de uma 
assembléia com os trabalhadores 
que respaldará a entidade para o 
pleito.

deVoluaÇÃo Pode 
cHeGar a r$ 1,5 MilHÃo

Na saída da reunião o prefeito nos 
concedeu a seguinte entrevista:
jornal fonte – Prefeito reforçando 
a pergunta de um servidor. Há 
possibilidade de demiti-los e em 
seguida readmiti-los? 
josé carlos Hori -Não há 
possibilidade, porque o concurso 
caducou. 
jornal fonte – E por que não foi 
prorrogado? 
Hori - Porque não existiam mais 
cargos nem pessoas para serem 
chamadas. Tenho que abrir novo 
concurso principalmente para a 
área da educação; merendeira, 
auxiliar de creche, inspetor, ou seja, 
preciso criar tudo novo. Mas essa 
possibilidade desse pedido dele não 
existe.
jornal fonte - Na hipótese de que 
tudo seja resolvido que ninguém 
seja demitido o que esperamos. 

Esses dois anos 
de salários 
pagos deverão 
ser devolvidos 
aos cofres da 
Prefeitura, já que 
as contratações 
foram irregulares. 
A devolução 
será feita pela a 
administração da 
época?
Hori – Não tenho 
dúvida disso. 
P r e c i s a m o s 
deixar claro, é a prefeita da época, 
não tem como responsabilizar a 
Prefeitura, a atitude foi tomada e 
alguém assinou por isso. Alguém vai 
ser responsabilizado judicialmente.
jornal fonte – O senhor tem idéia 
do valor?
Hori – São dois anos, são 
67 funcionários com salários 
alternados, cerca de R$ 1,5 milhão.
 

coMenTÁrio

É claro que o impasse criado 
está gerando muito desconforto 
e indignação pela parte afetada 
(os servidores). Entretanto, é bom 
lembrar que se alguém deve ser 
punido pelo erro cometido não são 
os trabalhadores, e estes, jamais 
serão prejudicados (demitidos), 
para isto existe justiça.

Não podemos esquecer também, que 
muita gente está se aproveitando da 
situação para fazer sensacionalismo 
e passar por defensores dos fracos 
e dos oprimidos. Até porque, não é 
nenhum favor da atual administração 
e do sindicato da categoria 
defenderem os servidores.
Lembramos, que quando o ex-
presidente Collor demitiu os 
funcionários públicos que não 
haviam completado 5 anos de 
serviço na promulgação da 
Constituição Federal de 1988, deu 
um tiro no pé. Todos retornaram e 
receberam o numerário atrasado, 
e na época havia pessoas que nem 
sequer haviam feito concurso.
Os 67 trabalhadores não podem 
esperar e nem acreditar que as 
coisas caiam do céu, devem lutar 
pelos seus direitos, até porque, 
trabalharam todo esse tempo.

rouboS
Era por volta das 21:40 hs, de 26/11, 
na av: 13 de maio, n:800, um auto 
posto, a vítima, um frentista estava no 
seu local de trabalho, quando por lá 
apareceu um individuo, aparentando 
ter 30 anos aproximadamente, 1,70 de 
altura, trajando boné preto, bermuda e 
camiseta escura, este adentrou ao posto 
já com a arma de fogo de tamanho 
grande  em punho e anunciou “é um 
assalto passa a grana pra cá” Foi então 
que esta entregou R$ 100 em dinheiro, 
em seguida o autor fugiu tomando rumo 
ignorado.
 
Outro roubo aconteceu na tarde de 25/11, 
na rua José Macri 76, bairro CDHU. O 
Senhor Onofre Batista estava em sua 
residência, quando ali adentraram dois 
indivíduos armados e encapuzados, 
um deles portava um revólver 
provavelmente calibre 32 niquelado. 
Os marginais renderam a vítima e 
mediante grave ameaça roubaram R$ 
100 em dinheiro, documentos pessoais 
e cartões bancários. Antes de fugir 
para intimidar a vítima efetuaram um 
disparo com a arma, que atingiu o teto  
da residência.

Terceiro roubo no mesmo final de 
semana, era por volta de meia noite 
de 27/11, na praça Dr Joaquim batista 
n 83. A vítima que é proprietária de 
uma lanchonete no local dos fatos, e 
ali apareceram dois elementos, ambos 
armados com revólveres, e anunciaram 
o assalto. A  vítima temerosa entregou 
a quantia de R$ 4 em cédulas e R$ 
40 reais em moedas. Os malandros 
reclamaram que era pouco dinheiro, 
então ameaçaram a vítima de morte, foi 
quando então o mesmo saiu correndo 
temendo por sua vida. Os assaltantes 
seguiram a vítima alguns metros, mas 
abandonaram a perseguição porque 
apareceram populares, e os dois 
evadiram-se do local. É preocupante o 
aumento de assaltos a mão armada, mas 
é uma triste realidade, e quais atitudes 
você leitor esta vendo que estão sendo 
tomadas pelas autoridades em geral ?
 

TenTaTiVa de HoMicÍdio
Fato que aconteceu na rua Vicente 
Palazzo, n 31/41, bairro cidade jardim, 
era por volta de 22:40 hs, quando dois 
vizinhos, autor:Lucas Costa Rica,26 
anos, e a vítima, Aloísio José Dos 
Santos, 50 anos, os dois discutiam por 

causa de um cachorro que segundo o 
autor fazia muito barulho. Foi então que 
o autor entrou em sua casa e pegou um 
facão de cortar cana, e desferiu vários 
golpes na vítima que sofreu ferimentos 
graves, foi socorrido ao pronto 
socorro local e transferido a cidade de 
Ribeirão Preto devido a gravidade dos 
ferimentos, enquanto isso os filhos da 
vítima, Aloísio Jr, Rogério e Francelino 
saíram, a procura do autor, conseguiram 
encontrá-lo na casa de um parente, foi ai 
que os três irmãos fizeram justiça com 
as próprias mãos, espancaram o autor 
ali mesmo na rua. Populares também 
acabaram agredindo o autor que foi 
gravemente ferido, ele foi medicado no 
pronto socorro local.
 

TenTaTiVa de furTo
Dois indivíduos foram flagrados 
pelo sistema interno de um grande 
supermercado, tentando furtar 
bronzeador.Na saída a policia militar 
foi acionada e em revista pessoal foi 
encontrados 6 frascos do produto com 
os malandros, os dois receberam voz de 
prisão: Alexandre Custodio de Aguiar 
e Ricardo Aparecido Antonio, estão 
aguardando a disposição da justiça na 
cadeia local.

TraGÉdia na rodoVia 
cunHa bueno

Madrugada de 29/11, por volta de 02:00 
hs, rodovia Deputado Cunha Bueno 
Km 206+700mts, o condutor Luiz Dias 
Moreira, era morador em Marilia/SP, 
dirigia um Caminhão 1620 Mercedes 
Benz, cor branca, ano 1999, placas 
CRY 0075 Marilia SP.
O segundo condutor, João Henrique 
Flores, morador em Americana SP, 
dirigia um caminhão furgão, VW, ano 
1998, cor amarela, placas MDG 1460 
São Lourenço SC.
Terceiro condutor, João Gomes que era 
morador em Santa Adélia SP, ele dirigia 
um Scania,T113, cor branca, placas 
BXG 0386 Santa Adélia SP.
Segundo apurado pela policia rodoviária 
no local, o condutor do Mercedes, 
trafegava pela cunha Bueno, sentido 
Jaboticabal/Prodópolis, por motivos 
a serem esclarecidos veio a perder o 
controle do veículo, invadiu a pista 
contraria colidindo lateralmente com 
o furgão, e em seguida de frente com 
caminhão Scania. Do ocorrido danos 
de grande monta nos três caminhões, e 
duas vítimas fatais : Luiz Dias Moreira, 
e João Gomes, ambos morreram no 
local.

PlanTÃo Policial
André Luis - Repórter Policial Rádio Athenas
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1º de dezembro dia de São elói
C. D.

Elói foi o mais famoso 
ourives da França 
no século VII já que 
Deus lhe concedeu 
desde muito pequeno 
grandes qualidades 
para trabalhar com 
arte o ouro e a prata. 
Nasceu no ano 588 em 
Limoges (França); seu 
pai, que era também 
um artista em trabalhar 
com metais, percebeu 
que o menino tinha 
capacidades excepcionais para a 
arte e procurou formá-lo melhor 
sob a direção de Abon, que era o 
encarregado de fabricar as moedas 
em Limoges. Quando aprendeu 
bem a arte da ourivesaria foi a 
Paris. O rei Clotario II encomendou 
a fabricação de um trono adornado 
com ouro e pedras preciosas. O rei 
ficou admirado da inteligência e a 
habilidade de Elói, nomeando-o 
chefe da casa da moeda. 
Helói fabricou também os preciosos 
relicários nos quais se guardaram 

as relíquias de São 
Martinho, São 
Dionisio, São Quintín, 
Santa Genoveva e São 
Germán. 
O novo rei Dagoberto 
deu de presente um 
terreno em Limousin, 
onde fundou um 
monastério de 
homens. Logo o rei 
deu de presente um 
terreno em Paris 

e lá fundou um monastério para 
mulheres. Aos fiéis ensinavam a 
arte da ourivesaria e vários deles 
chegaram a ser muito bons artistas. 
Por suas grandes virtudes foi eleito 
bispo de Rouen, e se dedicou 
com todas suas energias a obter 
que as pessoas de sua região se 
convertessem ao cristianismo, 
porque em sua maioria eram 
pagãs. Conservam-se 15 sermões 
deles, onde ataca fortemente a 
superstição. Santo Heói morreu em 
1º de dezembro do ano de 660.

Nas planícies da África cresce 
uma árvore não cultivada pelo 
homem. Os cientistas a chama 
de Sclerocarrya birrea, mais 
comumente conhecida como a 
árvore de marula. A árvore só 
cresce em uma área em todo o 
planeta, as regiões quentes e sem 
gelo da África subequatorial. É da 
fruta dessa árvore mística que nasce 
o licor de amarula. As árvores 
não são cultivadas, portanto, a 
fruta deve ser colhida na natureza, 
onde permanece amadurecendo 
sob o sol da África. À medida que 
amadurece, a pele da fruta se torna 
amarela clara, com polpa branca ao 
redor de um grande caroço.
Rica em Vitamina C, e com a 
semente cheia de óleo natural. A 
fruta é o ingrediente básico do qual 
é feito o famoso licor. A árvore é 
chamada de “Árvore do elefante”, 
pois os majestosos elefantes 
africanos chegam em manadas ou 
sozinhos e balançam as árvores 

afinal do Que É feiTo o 
faMoSo licor de aMarula?

joão Teixeira de lima e luiz augusto Stesse

para que as frutas 
c a i a m  e  d a s 
qua i s  e les  se 
alimentam.
Entre algumas 

tribos da África cuja população 
é de pequena estatura (pigmeus), 
a árvore é conhecida como a 
“Árvore do casamento” e do 
“Poder”, pois se acredita que as 
frutas quando ingeridas tenham 
propriedades afrodisíacas e que 
dão a sensação de poder. É por este 
motivo, que os “poderosos” gostam 
de tomar o licor de amarula, cuja 
dose custa o mesmo preço de um 
pacote com cinco quilos de arroz 
ou mais.

Miucha e Mateus
Casaram-se no dia 24/11/06. O enlace matrimonial aconteceu 

na Igreja São Benedito. Amigos e familiares desejam aos 

recém-casados votos de prosperidades e muitos felicidades.

Casamento


