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Após a desastrada passagem dos 
repórteres/humoristas Vesgo e Sílvio 
do programa “Pânico na TV”, no dia 
02/02/07 quando gravaram matéria que 
foi levada ao ar pela Rede TV na noite 
de domingo 04/02/07, com direito à 
repetição de alguns trechos no domingo 
11/02/07, nosso querido Jaboticabal 
virou palco de chacota de toda espécie.
A dupla de humoristas apesar do excesso 
que comete, estava perseguindo seu 
objetivo, ou seja, de ironizar a atriz Luana 
Piovani. Até aí, mesmo discordando 
dos métodos utilizados para alcançar 
audiência, todos são do meio artístico 
e mais cedo ou mais tarde acabam se 
entendendo. No entanto, o Jornal “diário 
de S.Paulo” em sua edição de sexta-feira 
16/02, trouxe a seguinte notícia na página 
A 11: “dado e luana GanHaM 
aÇÃo conTra o ‘PÂnico’ 
– dado dolabella e luana Piovani 
ganharam, ontem à tarde, na justiça 
do rio, uma ação contra a rede TV!, 
mais precisamente contra o programa 
“Pânico na TV”, que perseguiu a atriz 
nas últimas semanas. a juíza Mirella 
Vizzini, da 26ª Vara cível, determinou 
que a emissora está proibida de exibir 
qualquer imagem dos atores. nem 
mesmo o nome deles pode ser citado. 
Se o canal descumprir a decisão 
pagará uma multa de r$ 500 mil”.  

deSreSPeiTo
o que pegou muito mal para toda 
comunidade jaboticabalense foi os chefes 
dos Poderes Executivo e Legislativo 
permitirem o desrespeito generalizado 
que Vesgo e Silvio cometeram com 
pessoas que já não se encontram entre 
nós, mas que estão imortalizadas 
com seus nomes gravados em ruas, 
avenidas e praças da nossa cidade por 
terem prestado bons serviços para o 
município e por essa razão receberam a 
homenagem. 
Além do mais, a dupla teve acesso ao 
gabinete do prefeito que os recebeu de 
paletó e braços abertos e foi ridicularizado 
em frente às câmeras da Rede TV para o 
Brasil inteiro quando “assinou Projeto 
de Lei” para mudança do nome da 
cidade de Jaboticabal para Luanópolis, 
e mostrou a capa de um processo oficial 
do município, que se comenta que após 
essa papagaiada o documento teria sido 
incinerado. 
“o que mais revolta é que é praticamente 
impossível falarmos com o prefeito, mas 
quando se trata de pessoas que vem nos 
achincalhar ele (o prefeito) as recebe 
com grande alegria e rapidez. Nada 
como um minuto de ‘fama’ mesmo que 
seja do pior tipo”.  São os comentários 
mais ouvidos nas ruas.
Na Câmara municipal os dois humoristas 
tripudiaram o quanto quiseram e em 
momento algum foram advertidos pelo 
presidente cicerone que foi chamado 
de entregador de pizza em alusão a sua 
formação de médico ginecologista e 
portador de fimose na língua por ter uma 
dicção falha. 
As fotos de ex-presidentes mostradas 
e pelo atual também foram alvo de 
piadinhas de mau gosto, deixando suas 
famílias deveras chateadas. 
o cidadão comum tem enfrentado muita 
dificuldade para adentrar ao palácio 
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joão Teixeira de lima
Ângelo Berchieri, isso porque, seu 
presidente baixou algumas normas para 
inibir a presença de eleitores que procuram 
“seus” vereadores em seus gabinetes. A 
visita só pode acontecer se o munícipe 
for acompanhado de um assessor do 
parlamentar, mas Vesgo e Silvio tiveram 
acesso livre para “esculhambar” com o 
Poder Legislativo. 

SÃo benediTo
A igreja de São Benedito também “teve 
seu nome trocado para nossa Piovani”, 
um acinte aos católicos. Conheça um 
pouco da história desse santo que 
dedicou sua vida aos pobres.
São benedito (ou São bento negro) 
– Santo da Igreja Católica Apostólica 
Romana. descendente de escravos 
oriundos da Etiópia, São Benedito nasceu 
na Sicília, sul da Itália, em 1526, no seio 
de família pobre. Foi pastor de ovelhas 
e lavrador. Tinha o apelido de “mouro” 
pela cor de sua pele. Aos 18 anos de 
idade já havia decidido consagrar-se ao 
serviço de deus e aos 21 um monge dos 
irmãos eremitas de São Francisco de 
Assis o chamou para viver entre eles. 
Fez votos de pobreza, obediência e 
castidade e, coerentemente, caminhava 
descalço pelas ruas e dormia no chão 
sem cobertas. Era muito procurado pelo 
povo, que desejava ouvir seus conselhos 
e pedir-lhes orações.
Cumprindo seu voto de obediência, 
depois de 17 anos entre os eremitas, 
foi designado para ser cozinheiro no 
Convento dos Capuchinhos. Sua piedade, 
sabedoria e santidade levaram seus 
irmãos de comunidade a elegê-lo Superior 
do mosteiro, apesar de analfabeto e 
leigo, pois não havia sido ordenado 
sacerdote. Seus irmãos o consideravam 
iluminado pelo Espírito Santo, pois fazia 
muitas profecias. Ao terminar o tempo 
determinado como Superior, reassumiu 
com muita humildade, mas com alegria 
suas atividades na cozinha do convento.
Sempre preocupado com os mais pobres 
do que ele, aqueles que não tinham 
nem o alimento diário retirava alguns 
mantimentos do Convento, escondia-
os dentro de suas roupas e os levava 
para os famintos que enchiam as ruelas 
das cidades. conta a tradição que, em 
uma dessas saídas, o novo Superior do 
Convento o surpreendeu e perguntou: 
“Que escondes aí, embaixo do teu 
manto, irmão Benedito?” E o santo 
humildemente respondeu: “Rosas, meu 
senhor!” e, abrindo o manto, de fato 
apareceram rosas de grande beleza e 
não os alimentos de que suspeitava o 
Superior.
São benedito morreu aos 63 anos, no 
dia 4 de abril de 1589, em Palermo, na 
Itália. Reverenciado e amado no Brasil 
inteiro, é um dos santos mais populares 
do país, principalmente entre a população 
de origem africana, que o associa aos 
padecimentos do negro brasileiro.

concluSÃo
Estamos sendo vítimas de mangação 
(gozação) pelos quatro cantos do país. 
Alguns chegam até a afirmar, que não 
é Jaboticabal nem Luanopólis, e sim 
jaboTicuPira, porque afinal de 
contas temos Horico e edurico 
ParaGuaSSÚ.  

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, 
feito 1230/06 da 3ª Vara, foi decretada a interdição de 
ELIZABETE FERNANdA SoARES gASPARINo, 
brasileira, filha de Benedito Gasparino e Olga Soares, 
natural de Jaboticabal, Estado de São Paulo, nascida 
aos 29 de Julho de 1984, residente e domiciliada na 
Rua Ângelo Rettondin, 335, nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal - SP, a requerimento de sua irmã SÍLVIA 
ELENA SoARES, conforme apurado através do 
Laudo Pericial, ELIZABETE FERNANdA SoARES 
gASPARINo é incapaz de gerir os atos da vida civil 
e seus bens, tudo nos termos da r. sentença proferida 
por este Juízo, datada de 10 de novembro de 2006, com 
trânsito em julgado datado de 22 de janeiro de  2007, 
sem a interposição de quaisquer recursos , tendo sido 
nomeada Curadora Definitiva SÍLVIA ELENA SOARES,  
portadora do Rg. de nº 27.805.720-2-SSP-SP, brasileira, 
separada judicialmente, filha de Benedito Gasparino e 
olga Soares, nascida aos 01 de Agosto do ano de 1.963, 
residente e domiciliada na cidade de Jaboticabal - SP, 
na Rua Ângelo Rettondin, 335. 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 outubro de 
2005. Eu, Ricardo Nunes de oliveira, 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  d o u T o r  a n T Ô n i o  r o b e r T o 
borGaTTo,  M.M.  ju iz  de  dire i to  Ti tu lar 
d a  3 ª  Va r a  d e s t a  c i d a d e  e  c o m a r c a  d e 
jabot icaba l ,  es tado  de  São  Paulo ,  e tc . , .
F A Z   S  A B  E  R   a  todos  quan tos  o  p resen te 
ed i t a l  v i r em ou  de le  conhec imen to  t ive rem 
que ,  po r  e s t e  Ju ízo  e  Car tó r io  da  3 ª  Vara  se 
p rocessam os  t e rmos  da  Ação  de  dec la ração 
de  Ausênc ia ,  mov ida  por  gerc ina  mar ia  da 
C o n c e i ç ã o  B a r b o s a  c o n t r a  J o s é  d i o n í z i o 
B a r b o s a  F i l h o  –  f e i t o  n . º  2 1 4 / 2 0 0 4  –  3 ª 
Va r a .  A s s i m  d o s  a u t o s  c o n s t a n d o  q u e  o 
r e q u e r i d o :  j o S É  d i o n Í Z i o  b a r b o S a 
f i l H o ,  C P F  4 0 2 . 1 5 7 / S S P / A L ,  C P F 
029.484.998-01,  bras i le i ro ,  casado,  pedre i ro ,  
encon t ra - se  em luga r  ince r to  e  não  sab ido , 
é  exped ido  o  p resen te  ed i t a l ,  anunc iando  a 
a r r ecadação  dos  bens  aba ixo  de sc r i t o s :  01 
( u m )  r a c k  p e q u e n a  f o l h e a d a ,  0 l  t e l e v i s o r 
marca  CCE,  com con t ro le  quebrado ,  01  (um) 
rádio  toca  Cd marca  Aiwa,  01  (uma)  mesinha 
pequena  com tampa de  madei ra  e  pés  de  fer ro 
de  cr iança ,  01  (uma)  mesa  de  madeira  com 04 
(qua t ro )  cade i ra s ,  01  (um)  guarda - roupa  de 
t r ê s  por t a s  de  made i ra ,  01  (um)  so fá  de  do i s 
l u g a r e s  c o r  v i n h o  d e  p l á s t i c o ,  d a n i f i c a d o , 
0 2  ( d o i s )  g u a r d a - r o u p a s  d e  m a d e i r a  c o m 
qua t ro  por t a s  e  t r ê s  gave tas  e  duas  por t a s  e 
t r ê s  gave tas ,  02  (duas )  camas  de  so l t e i ro  de 
made i r a  com co l chões ,  01  (um)  ven t i l ado r 
pequeno  marca  Br i t ân ia ,  01  (uma)  ge lade i ra 
marca Cônsul  30 l i t ros  de  cor  branca,  01 (um) 
a rmár io  de  coz inha  compensado  se te  por t a s 
e  t r ê s  g a v e t a s  b e m  e s t r a g a d o  s e m  o s  p é s , 
0 1  ( u m )  p e q u e n o  p e d a ç o  d e  g u a r d a - l o u ç a s 
de  made i ra ,  01  (um)  t anqu inho  b ranco  sem 
func ionamento  um pouco  rachado ,02  (duas ) 
cade i ra s  de  á rea  sendo  uma  de  f e r ro  e  ou t ra 
d e  p l á s t i c o ,  f i c a n d o  c o m o  f i e l  d e p o s i t á r i a 
a  r e q u e r e n t e  g e r c i n a  m a r i a  d a  C o n c e i ç ã o 
Barbosa ,  f i cando  o  ausen te  conclaMado 
a  e n t r a r  n a  p o s s e  d e  s e u s  b e n s  a c i m a 
d e s c r i t o s  e ,  p a r a  c h e g u e  a o  c o n h e c i m e n t o 
de  todos  e  de  fu tu ro  n inguém possa  a l ega r 
ignorânc ia ,  e spec ia lmente  a  r equer ida  ac ima 

menc ionada ,  é  exped ido  o  p r e sen t e  ed i t a l , 
q u e  s e r á  p u b l i c a d o  e  a f i x a d o  n a  f o r m a  d a 
l e i .  dado  e  passado  nes ta  C idade  e  Comarca 
de  Jabo t i caba l ,  Es tado  de  São  Pau lo ,  aos  09 
d e  A g o s t o  d e  2 . 0 0 6 .  E u ,  ( F á t i m a  Tr a v a i n i 
d e  L i m a ) ,  E s c r e v e n t e  T é c n i c o ,  d i g i t e i  e 
subsc rev i .  Eu ,  (Va ldec i  Aparec ido  damião) , 
d i re to r  de  Se rv iço ,  confe r i ,  dou  fé  e  a s s ino . 
( a )  A N T Ô N I o  R o B E R T o  B o R g AT T o , 
m.m.Ju iz  de  di re i to .

EdITAL EXPEdIdo NoS AuToS dA AÇão dE 
INTERdIÇão REQuERIdA PoR C.S.C em face de 
R.m.J.C., ProceSSo 994/2006 – 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 RAImuNdA mARIA 
dE JESuS CoNCEIÇão, brasileira, viúva, aposentada, 
portadora do R.G. 34.231.492-0, filha de José Domingos 
Soares e Francisca domingo Soares, natural de Juazeiro 
do Norte, Estado do Ceará, nascida aos 14 de Junho de 
1918, residente e domiciliada no Assentamento Córrego 
Rico, lote 40, km 113,5,  nesta cidade e comarca de 
Jaboticabal - SP, a requerimento de seu neto, conforme 
apurado através do Laudo Pericial, RAImuNdA mARIA 
dE JESuS CoNCEIÇão incapaz de gerir os atos da vida 
civil e seus bens, tudo nos termos da r. sentença proferida 
por este Juízo, datada de 01 de dezembro de 2006, com 
trânsito em julgado datado de 09 de janeiro de  2007, 
sem a interposição de quaisquer recursos , tendo sido 
nomeado Curador definitivo  C R I S T I A N o 
SAES CLEmENTE, portador do Rg. de nº 40.233.860-
1 -SSP-SP, brasileiro, solteiro, filho de José Clemente e 
Luiza de Castro Saes, nascido aos 27 de ABRIL do ano 
de 1988, residente e domiciliado na na cidade de Jaboti-
cabal - SP, no Assentamento Córrego Rico, lote 40, km 
113,5. 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 13 de fevereiro de 2007. 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.

EdITAL EXPEdIdo NoS AuToS dA AÇão 
dE INTERdIÇão REQuERIdA PoR W.m. 
Em FACE dE J .m.  -  feiTo n.º  369/06  -  3 ª 
Vara.
o douToR ANTÔNIo RoBERTo BoRgATTo, 
m.m.  Ju iz  de  dire i to  Ti tu lar  da  3 ª  Vara  des ta 
Cidade  e  Comarca  de  Jabot icabal ,  Es tado de 
São Paulo ,  e tc .
F A Z  S A B E R  a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença datada 
de 12/12/06, proferida por este Juízo e Cartório da 3ª 
Vara, com trânsito em julgado certificado em 23/01/07, 
foi decretada a interdição de jaYMe MarcuSSi a 
requerimento de seu filho. Conforme apurado através de 
Laudo Pericial, o requerido acima qualificado é incapaz de 
gerir os atos da vida civil e seus bens, tendo sido nomeado 
Curador definitivo seu filho Wanderley marcussi, 
brasileiro, casado, portador do Rg nº14.741.121, 
residente à Rua Nelson Spelman, 160, Jardim Angélica, 
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 01 de fevereiro 
de 2.007. 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.

ediTaiS
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Logo no primeiro ano no comando 
do Executivo jaboticabalense, José 
Carlos Hori (PPS), adquiriu as 
margens da rodovia Faria Lima, 
10 alqueires de terras por R$ 1 
milhão, para construção de um 
distrito Industrial. Quase dois anos 
depois, pelo que se sabe, nenhuma 
Empresa interna ou externa se 
interessou em transferir ou trazer 
suas instalações para aquele local. 
ou seja, um milhão investido em 
terras improdutivas.
Antes de assumir a Prefeitura, após 
sua eleição, o prefeito viajou para 
Fortaleza no Ceará, juntamente com 
o vereador e presidente da Câmara 
Edu Fenerich (PPS), objetivando 
segundo eles, a expansão em 
Jaboticabal do grupo m. dias 
Branco proprietário da Basilar. Na 
época, a dupla concedeu entrevistas 
para as rádios locais diretamente 
da capital cearense falando desse 
grande feito. 

a eMPreSa

o Pastifício Basilar foi fundado 
em 1965, em um pequeno galpão 
em Jaboticabal. No ano de 1995 a 
empresa foi adquirida por um grupo 
argentino, que também incorporou 
a Isabela, importante fábrica de 
macarrão e biscoitos do Rio grande 
do Sul e a Zabet, grande fábrica 
de biscoitos situada em Lençóis 
Paulista. Em seguida, adquiriu 
também a Adria, marca de macarrão 
famosa em todo o Brasil.
No ano de 2001, foi criada a Adria 
Alimentos do Brasil, uma holding 

diSTriTo induSTrial de jaboTicabal
um mILHão gASTo Em TERRAS ImPRoduTIVAS

joão Teixeira de lima

cujo objetivo foi centralizar 
o planejamento estratégico e 
agilizar os processos operacionais, 
gerenciando a partir de então estas 
quatro importantes marcas do 
mercado de massas e biscoitos. 
Agora sob uma única personalidade 
jurídica.
Em setembro de 2003, a Adria 
Alimentos do Brasil foi adquirida 
pelo m. dias Branco, um expressivo 
grupo empresarial, com matriz em 
Fortaleza, no Ceará.
Apesar de todo barulho feito 
pelos cavalheiros andantes Hori 
e Edu, a Basilar não se mexeu 
do lugar, continua na Avenida 
marechal deodoro, N. 1198, e 
mantém suas atividades do mesmo 
tamanho, ou seja, com cerca de 400 
funcionários.

ccM 

Construções metálicas, Caldeiraria e 
Equipamentos, atua em Jaboticabal 
desde 1987, em projetos, fabricações, 
montagens de estrutura metálicas, 
equipamentos para transporte de 
sólidos e caldeiraria para os mais 
variados segmentos.
Com sede própria instalada em uma 
área total de 52 mil metros quadrados 
na margem direita da rodovia Faria 
Lima sentido Bebedouro, tem hoje 
uma capacidade de produção de 
400 toneladas/mês.
A Empresa conta com cerca de 230 
funcionários, sendo que mais de 
95% são da cidade de Jaboticabal 
e pretende elevar esse numero de 
funcionários 
dependendo é claro da demanda de 

mercado.
o acesso a Empresa não é 
asfaltado e oferece grande risco 
para os funcionários e a população 
adjacente que utiliza um trecho de 
estrada “vicinal” esburacado e sem 
visão pelo matagal. 
Quem não conhece a CCm e 

visualiza apenas a parte externa, tem 
a impressão de que se trata de uma 
Empresa em estado de abandono.
o engenheiro Augusto Cera, um dos 
sócios da CCm, explicou a nossa 
reportagem que não tem medido 
esforços junto às autoridades para 
resolver essa situação. mas, no 
entanto, depende de um projeto 
elaborado pela Prefeitura para que 
a ARTESP (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo), autorize 
a execução  da obra. “Sem o 
projeto e a autorização da ARTESP, 
que é um órgão excessivamente 
burocrático nada podemos fazer. A 
atual administração de Jaboticabal 
tem contribuído bastante, porque 
as anteriores nada fizeram, mas 
mesmo assim essa coisa não anda 
e enquanto isso, quando chove é 
buraco e lama, quando faz sol é 
poeira em demasia”. Conclui Cera.

MicroS e PeQuenaS

Essas Empresas que na verdade são 
as grandes empregadoras, não só 
em Jaboticabal, mas no Brasil, são 
penalizadas com toda espécie de 
impostos. 
Não se houve falar que a 
administração Hori criou qualquer 
tipo de incentivo para amenizar as 
dificuldades desses empresários. 
Pelo contrário, neste ano reajustou 
todas as taxas como: alvará de 
funcionamento, vigilância sanitária 
e outras, sem falar dos autônomos 
e pessoas físicas que pagam IPTu 
atrasados com juros exorbitantes. 

caSa PrÓPria

No inicio do ano de 2006, 
aproximadamente 3 mil pessoas 
interessadas em adquirir a casa 
própria, se inscreveram na 
EmuRJA (Empresa municipal de 
urbanização de Jaboticabal), e até 
a presente data um casebre sequer 
foi construído. Aliás, construção de 
casas populares foi uma promessa 
do prefeito José Carlos Hori (PPS), 
durante a campanha de 2004.
Esse milhão investido em terras 
improdutivas daria para construir 
100 casas populares ao custo 
individual de R$ 10 mil, e com 
uma vantagem, esse dinheiro seria 
ressarcido aos cofres públicos 
através das prestações pagas pelos 
felizes proprietários.
 

coMenTÁrio

os ex-prefeitos Adail de Simoni 
(PmdB) e José giácomo Bacarin 
(PT) construíram o Parque 1º de 
maio, a ex-prefeita maria Carlota 
Niero Rocha (PT), construiu o bairro 
Residencial Jaboticabal, e Hori 
construiu, quer dizer, reformou a 
sua própria casa na Avenida Capitão 
Fortunato, bairro Aparecida.

Na coluna do “BEIJA FLoR”, 
edição 42, foi dito o seguinte: 
“Você sabia que um procurador 
contratado pela atual 
administração é um verdadeiro 
testa de ferro de um poderoso 
lá da praça 9 de julho? ele está 
presente em todos os flagrantes na 
polícia... basta verificar os nomes 
dos procuradores no fórum. ah! 
dizem que após o “serviço”, 
repartem o dinheiro e o eleitor. a 
pergunta é: por que só uns dois ou 
três advogados da cidade podem 

adVoGado coMenTa coluna do beija-flor
fazer seus serviços nas delegacias 
locais, e que coincidentemente 
são da família dos poderosos? 
estranho!!!”.
o advogado ao qual se referiu 
o beija flor, provavelmente seja 
gilberto Antonio Comar Jr., que 
exerce a função de assessor técnico 
II da Prefeitura de Jaboticabal com 
um salário de pouco mais de R$ 
1,8 mil. Segundo consta, estaria a 
serviço do seu padrinho, o vereador 
mauro Henrique Cenço (PPS), líder 
do governo na Câmara. Comar 

nega.
Numa roda de amigos Comar 
ironizou o “Beija Flor”, afirmando: 
“Só atendemos 80% dos flagrantes, 
e os votos não são para mim, e 
sim para o mauro Cenço. Quanto 
à divisão do dinheiro essa é outra 
questão”. Comar diz que a afirmação 
é verdadeira, pois não é político e 
não atende 100% dos flagrantes. 
No entanto, nega que tenha sido 
indicado por mauro Cenço para 
trabalhar na Prefeitura, mas não se 
exclui de ser amigo muito próximo 
do vereador.

G.M.
APOSENTADORIAS

Carlos Augusto AIELLO
CRA 35395

Processos de Aposentadorias:
por idade, invalidez, tempo de 

contribução, especial, pensão por 
morte, auxílio assistencial, idoso/

deficiente.

Fone: (16) 3203-1392
Av. Tiradentes, 877 (a 150 mts. do INSS)

Jaboticabal-SP

joão Teixeira de lima
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Na tarde de quinta-feira 15/02, a 
reportagem do Jornal Fonte conversou 
com a equipe que coordena o Centro 
de Hippoteria, que funciona na uNESP 
(universidade Estadual Paulista) 
Campus de Jaboticabal e constatou a 
dedicação dessas pessoas que apesar 
das dificuldades não medem esforços 
para proporcionar às crianças e 
adolescentes portadoras de síndromes 
uma vida melhor e até a cura.
A fisioterapeuta Rejane Tokimatu 
Belodi, demonstrando muita satisfação 
e brilho nos olhos fala da sua 
atividade. 

jornal fonte – o que é exatamente 
hippoterapia?
rejane Tokimatu belodi – É o 
tratamento realizado com o auxílio do 
cavalo, é uma fisioterapia aproveitando 
o movimento do cavalo, cujo 
movimento tridimensional, para frente, 
para trás, de um lado para o outro e 
látero lateral. A pessoa que está sobre o 
cavalo tem um desequilíbrio constante, 
e esse movimento proporciona uma 
melhora na postura do tono muscular 
e também na parte psicológica que é a 
alto confiança e a auto estima, porque 
a pessoa está sobre um animal maior 
que ela. 
jornal fonte – Quantas crianças vocês 
atendem aqui e quais são as principais 
deficiências?
rejane – Aproximadamente 30. Nós 
temos bastante pacientes surdos e 
mudos, que são da Estrelinha Azul, 
13 no total, com idades de 13, 14 e 15 
anos, ou seja, adolescentes. Além de 
outros com paralisia cerebral, síndrome 
de down e altistas.
jornal fonte – A partir de quanto 
tempo essas crianças e adolescentes 
apresentam resultados no tratamento?
rejane – depende de cada caso, 
mas geralmente já percebemos logo 
nas primeiras terapias. Tivemos um 
caso de uma paciente de monte Alto, 
atendemos também a região: Taiúva, 
Taiaçú, guariba..., essa criança teve 
uma síndrome e antes andava, corria, 
e depois dessa síndrome começou a 
tropeçar e parou de andar de repente, 
de uma hora para outra e tinha 6 anos 
de idade. Foi submetida à fisioterapia 
tradicional, tomou as medicações, mas 
tinha medo de dá o primeiro passo 
aí veio fazer hippoteria e na terceira 
sessão reaprendeu a andar, mas foi 
algo que me deixou impressionada 
porque em menos de um mês já deu 
os primeiros passos. Voltou a andar, 
correr, andar de bicicleta e recebeu alta 
há muito tempo.
jornal fonte – E as famílias participam 
como voluntárias?
rejane – Sim. Quando podem. 
jornal fonte – As pessoas que querem 
ajudar com doações devem entrar em 
contato com quem?
rejane – Pode ser através do meu 
celular (16) 9708-4230, para saber 
quanto às vagas que por enquanto ainda 
temos algumas. E, com a Professora 
Jane maria Bertoco Ezequiel através do 

cenTro de HiPPoTeraPia “dr. Paulo afonSo eZeQuiel”
eXeMPlo de aMor e Solidariedade
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telefone (16) 3209-2682 para doações.

outro feliz membro do Centro é o 
condutor Wanderley Alves, que cuida 
dos cavalos Big Boy e Petrúquio, que 
são outros dois participantes da equipe 
de benfeitores.

jornal fonte – o que é um condutor?
Wanderley alves – Condutor é quem 
puxa o animal com as crianças em cima 
fazendo as aulas de hippoterapia nos 
locais que a fisioterapeuta determina.
jornal fonte – E como é o teu amor 
pelos cavalos e pelas crianças?
Wanderley – Sempre tive um carinho 
muito grande tanto pelas crianças 
quanto pelos animais. É tudo a mesma 
coisa.
jornal fonte – Você cuida do Byg-
Boy e do Petrúquio?
Wanderley – Exatamente. Trato dos 
dois e faço o treinamento, quando não 
tem aula, monto neles, ando em lugares 
que eles podem se assustar, como 
trânsito e matagal para eles fazerem seu 
trabalho, com os pacientes.
jornal fonte – Esses cavalos são da 
universidade?
Wanderley – Não, são do Centro, 
assim como eu.

A presidente do Centro e Professora da 
uNESP Jane maria Bertoco Ezequiel, 
orgulhosamente falou dos objetivos e 
das perspectivas.
jornal fonte – Quando foi fundado o 
Centro?
jane Maria bertoco ezequiel – o 
Centro foi criado em maio de 2003, 
o nosso objetivo é atender crianças, 
adultos e bebês inclusive, que já fizeram 
parte do nosso quadro de pacientes. Hoje 
estive conversando com um primo que 
é médico e ele se maravilhou e abraçou 
a causa, pois pensava que esse tipo 
de tratamento só existisse em outros 
países e principalmente por existir em 
Jaboticabal uma cidade relativamente 
pequena. Tudo começou quando a 
Abadia veio conversar conosco, tudo 
foi naturalmente e continua e é uma 
coisa muito linda de se vê.
Nós temos alguns anseios como a 
construção da nossa sede, para isso 
temos algumas empresas que nos 
prometeram materiais de construção, 
já temos 2 plantas elaboradas pela 
uNESP, temos a infra-estrutura da 

universidade, que organiza todo 
gramado e a pista. Tudo que precisamos 
temos sido atendido, nosso projeto está 
incorporado às atividades da uNESP. 
No entanto, tudo caminha com uma 
certa lentidão porque todos nós temos 
outras atividades e às vezes não 
podemos nos dedicar inteiramente a 
hippoterapia. Temos uma diretoria que 
conta com uma tesoureira  à Ângela que 
está de férias, o Wanderley, a Rejane e 
uma suplente que a substitui quando há 
necessidade, e a Abadia que é a diretora 
social, que se dedica o máximo, a 
gente nota que para ela não é esforço 
nenhum, para ela é uma alegria, ou 
seja, todo mundo relaciona a Abadia ao 
Centro de Hippoterapia. Portanto, toda 
essa parte de arrecadação e doações e 
novos colaboradores e comemorações 
em datas especiais fica tudo por conta 
dela. Nós tínhamos uma fonoaudióloga 
e uma psicóloga que eram ótimas, 
mas mudaram daqui, porém em breve 
outras virão. o setor de eqüinos cultura 
que nos cede as baias e os pastos para 
os animais quando temos dificuldades 
para conseguirmos alimentação eles 
nos cedem uma parte da cota deles, 
o Hospital Veterinário que tem nos 
atendido muitíssimo bem. Por exemplo, 
o Petrúquio está com problema na 
visão, liguei para o responsável o 
Professor Laus que é o especialista 
mundial na área ocular de animais e ele 
imediatamente o internou. Então temos 
essa facilidade aqui que talvez não 
tivéssemos em outro lugar, a uNESP 
tem sido maravilhosa conosco. Estou 
muito satisfeita com isso tudo e com o 
desenvolvimento da hippoterapia.
Precisaríamos ter mais recursos para 
compra de materiais lúdicos que a 
Rejane necessita para trabalhar em 
cima do cavalo, além da hippoteria na 
água que é uma coisa nova, mas para 
isso precisamos de uma piscina. Idéias 
nós temos, mas é preciso que a parte 
financeira esteja adequada.
jornal fonte – A Prefeitura de 
Jaboticabal proporciona alguma ajuda?
jane –Não. Nós estivemos na 
Prefeitura para conversarmos sobre 
o assunto, ficamos de voltar outras 
vezes e voltamos. mas temos um 
problema que dificulta, isto é, não 
temos uma empresa aberta com CNPJ 
para fazermos parceria. Porém existem 
outras formas.

gostaríamos de convidar a todos para 
nos visitar, nós trabalhamos aqui pelas 
manhãs de 2ª, 4ª e 6ª feiras de 8 às 11 
horas e as tardes de 3ª e 5ª feiras 15 
às 17 horas. Teremos muito prazer em 
recebê-los.

A diretora social do Centro e uma 
das baluartes de todo esse importante 
trabalho é maria Abadia Rossi Sforcini, 
que também falou a nossa reportagem.
jornal fonte – Qual razão do seu 
envolvimento com o Centro?
Maria abadia rossi Sforcini – Eu 
tenho uma filha especial, que fazia 
esse tratamento em São Paulo, mudei 
para Jaboticabal e aqui não tinha 
hippoterapia. Procurei a uNESP atrás 
de ajuda, encontrei a Professora Jane 
e fundamos o Centro, cujo nome é, 
“Centro de Hippoterapia dr. Paulo 
Afonso Ezequiel” em homenagem ao 
marido da Professora Jane que faleceu 
há poucos anos atrás.
jornal fonte – Sua filha tem quantos 
anos?
abadia – 20 anos. 
jornal fonte – Você me falava que 
ela estuda e inclusive passou no 
vestibular?
abadia – Minha filha (Luiza Paula 
Rossi Sforcini), leva uma vida normal. 
Esse tratamento que é feito sobre o 
cavalo, dá a pessoa um sentido de posse. 
A Luiza ama os cavalos, inclusive tem 
uma tatuagem do animal, e esse amor 
simboliza muita força, porque ela sabe 
se pode subir em um cavalo e cavalgar 
porque não pode enfrentar uma escola? 
Na Joaquim Batista onde concluiu 
o colegial foi uma das primeiras 
alunas. Prestou vestibular 2 vezes na 
Faculdade São Luis, passou em ambas, 
mas por enquanto está em casa, e não 
está na faculdade porque a “grana” não 
permite.
jornal fonte – Tanto o Professor 
Waldemar martins quanto Ricardo 
martins, lêem o Fonte. Quem sabe não 
apareça merecidamente uma bolsa para 
Luiza?
abadia – Quem sabe?
jornal fonte – Quem doou esses 
cavalos?
abadia – Nós tivemos doação de 
várias pessoas. Inclusive, um desses é 
de um Professor daqui da uNESP. A 
idade desses animais é em média de 
13 anos. Portanto, estamos precisando 
de uma doação se alguém se dispor, 
agradeceremos de coração.
o Centro está no vermelho precisamos 
de ajuda, para fazermos uma cobertura, 
porque no dia que chove não temos 
como fazer a hippoterapia e isso é 
uma tristeza e frustração para nossos 
pacientes. Então, pedimos que 
nos ajudem com qualquer quantia, 
forneceremos recibos. Apelamos para 
a Prefeitura, até porque, temos muitas 
crianças freqüentadoras do Centro que 
não pagam um centavo porque os pais 
não têm condição, e essa colaboração 
vai desde transporte e patrocínio de 
algumas crianças. Já procuramos a 
Prefeitura e não tivemos respaldo 

E/d Big Boy, Wanderley, Abadia, Profª. Jane e a Fisioterapeuta Rejane
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Com muito estardalhaço foi inaugurada 
em 20 de agosto de 2006, a ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto), que recebeu 
o nome do delegado de polícia Adelson 
Taroco, morto em maio do mesmo ano 
durante a rebelião na cadeia pública de 
Jaboticabal, apesar dos protestos do 
Sindicato da categoria que não queria o 
nome de um dos seus membros ligado 
a tratamento de esgoto.
Essa obra teve início no segundo 
mandato da ex-prefeita maria Calota 
Niero Rocha (PT), que deixou o 
governo em 31 de dezembro de 
2004 e teria entregado para o atual 
governo 35% da obra. Ressaltando, 
que grande parte desse importante 
empreendimento foi feita com o fundo 
especial de investimento que cada um 
de nós pagamos a mais em nossa conta 
de água.
muitas autoridades presentes ao 
evento se manifestaram e enfatizaram 
o respeito ao dinheiro público, a 
importância da Estação, o esforço da 
equipe e outras balelas, publicadas pelo 
Jornal “A gAZETA”, em sua edição nº 
1.251 de 26 de agosto de 2006.

Hori
‘o prefeito José Carlos Hori, falou do 
respeito ao dinheiro público, como 
demonstração da seriedade de seu 
governo’. “Faço questão de respeitar 
e dar nome às pessoas. Começaram 
a colocar o emissário e receptores 
no governo do Adail. No governo da 
Carlota, deu-se continuidade a um 
projeto macro como esse. E nós tivemos 
a hombridade de terminar a obra. Não 
queremos ser pai de obras. Queremos 
concretizar e mostrar ao povo que nós 
respeitamos o dinheiro público”.

ricardo bueno
‘o então presidente do SAAEJ Ricardo 
Bueno enfatizou a dedicação da equipe 
para executar 65% da obra em 18 
meses. “Isso se chama compromisso 
e profissionalismo a serviço da 
população. Agora, começa uma nova 
etapa, com certeza um novo desafio. 
Nos próximos dias colocaremos a 
ETE em funcionamento e contaremos 
com o suporte técnico e operacional 
da uNESP. Essa obra marca um novo 
tempo para Jaboticabal e região. uma 

eSTaÇÃo de TraTaMenTo de eSGoTo
Consumiu R$ 5 mILHõES, FoI INAuguRAdA com toda pompa em 2006, está “ABANdoNAdA”
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atitude de respeito à qualidade de vida 
da nossa e das futuras gerações que 
virão”.

edu fenericH
‘o presidente da Câmara Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich, falou do 
início, em 1995’. “Com a despoluição 
do Córrego Serradinho no governo do 
prefeito Adail de Simoni. Continuou por 
oito anos no governo da prefeita Carlota 
e está terminando, magistralmente 
agora, no governo do prefeito Hori, que 
entrega, em menos de um ano e oito 
meses de governo, mais uma 
maravilhosa obra a população de 
Jaboticabal”.

MaGnÓlia
“A viúva do delegado Adelson 
Taroco, magnólia dantas 
Pimentel Taroco, compareceu 
à inauguração com os filhos 
diego e Patrick. Emocionada, 
ela combateu críticas quanto à 
escolha do nome para a Estação. 
Enfatizou o caráter e a retidão 
do marido na vida pessoal 
e profissional e agradeceu a 
homenagem”.

oliVeira
‘A ETE será gerenciada pelo professor 
da uNESP de Jaboticabal Roberto 
Alves de oliveira’. “Nesses, pelo 
menos, 15 anos de estudos, projetos e 
obras, hoje nós temos a satisfação de 
estar aqui representando a uNESP, que 
teve a colaboração inicial nos estudos, 
cedeu uma parte da área e, agora, nessa 
segunda etapa, após a inauguração, que 
seria a partida e a operação da Estação, 
também foi convidada. Aceitou, tendo 
em vista as grandes possibilidades 
de resolver esse grande problema de 
meio ambiente do município e também 
propiciar meios para que nossos alunos 
e docentes cumpram os objetivos da 
universidade, dentro dessa importante 
área que é saneamento”.

inVeSTiMenTo
o investimento na obra foi de 
R$ 5 milhões, a conclusão e o 
funcionamento terá a fiscalização da 
CETESB (Companhia de Tecnologia 
de Saneamento Ambiental), órgão 

ligado à secretaria do meio ambiente 
do governo de São Paulo. 

inVeSTiGaÇÃo jornalÍSTica
depois de 7 meses da inauguração, 
na tarde de 14/02, a reportagem 
do Jornal Fonte esteve na ETE e 
fotografou as Lagoas Facultativas, os 
dAFA’S (digestores), e tudo continua 
exatamente como naquele 20 de 
agosto, conforme mostra a foto de 

Zémário/Scatolin publicada no Jornal 
“Tribuna”, edição 91, de 19 de agosto 
de 2006. Tudo continua como naquele 
20 de agosto vírgula, em alguns locais 
o mato tomou conta, e os equipamentos 
estão enferrujados e se deteriorando 
porque não têm manutenção. 
No local, existem guardas da W.E.A 
durante 24 horas, ou seja, um durante a 
noite e outro durante o dia para guardar 
o que podemos chamar de “muSEu 
do ESgoTo”.

coMenTÁrio

Hori - Falou de respeito ao dinheiro 
público e da seriedade do seu governo. 
Isso está demonstrado na obra parada.  
 
Ricardo – Falou de compromisso e 
profissionalismo. E disse ainda, que 
nos próximos dias a Estação entraria 
em funcionamento, mas esqueceu de 
dizer de que ano.

Edu - Falou da maravilhosa obra que 

hori estava entregando magistralmente 
em prazo recorde. magistral foram as 
palavras ao vento.

magnólia – Ludibriada pelos políticos 
de plantão criticou quem estava com a 
razão. o nome do seu marido foi jogado 
em um esgoto que sequer funciona.

oliveira – o gerente sem pasta. 
Pesquisou e pesquisou e nada 

aconteceu.

depois desses discursos eloqüentes 
no dia da “inauguração” da ETE, 
publicados com fotos em jornais pagos 
pelo poder público, estes mesmos 
semanários, até hoje, não publicaram 
uma linha sequer para explicar para a 
população que a ETE foi inaugurada, 
mas não está funcionando, e o povo 
de Jaboticabal continua pagando o 
tal do fundo especial de investimento 
na conta de água, para manter aquele 
elefante branco, ou melhor, azul. 
Segundo dizem, a Estação não está 
funcionando porque apareceu uma 
rachadura e ela poderia prejudicar o 
lençol freático (água do sub-solo). mas 
se houve toda essa papagaiada, que o 
atual governo concluiu 65% da obra e 
o anterior 35%, e ainda a participação 
da uNESP, através do prof. oliveira 
perguntamos: ninguém viu isso em 1 
ano e 8 meses? E o pior, aparentemente 
ninguém está fazendo nada para 
solucionar o problema.

Este é o estado atual de 
conservação das lagoas
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coluna do beija-flor

Páginas da vida
Você sabia que...

Vende-se Chácara com 1180 m2

Av. Antonio Inácio de Araújo, 490Jd. Nova Aparecida
Tratar com João Luiz - (16) 3202-1828

VENDE-SE
Com excelente carteira de clientes e ótima localização, 

encontra-se a venda a Rotisserie Mistura Fina.

Rua Quintino Bocaiúva, 180 - Aparecida
(16) 3203-5572  - Jaboticabal-SP

- VocÊ Sabia Que o Beija-Flor iria 
desfilar este ano no sambódromo e foi 
vetado pela equipe organizadora? Que 
pena seriam surpresas e mais surpresas 
para os Poderosos.

- VocÊ Sabia Que Joãozinho 
Trinta já está pensando no Carnaval 
2008? Sugestão de tema: um estranho 
no ninho.

- VocÊ Sabia Que tem alguns 
candidatos a vereadores enciumados 
com o apoio recebido pelo Joãozinho 
Trinta? dizem que ele apareceu outro 
dia e já é o darling de alguns Poderosos. 
Também, pudera!

- VocÊ Sabia Que os professores 
da rede municipal já estão se 
articulando para resolverem seus 
problemas?  Pensaram que eles 
tivessem esquecido?

- VocÊ Sabia Que o da Educação 
já está em Pânico IV com receio de 
alguns vereadores compromissados 
com a Educação? Pensou que fosse 
moleza?

- VocÊ Sabia Que o dinheiro 
a ser pago aos aposentados pelo 
SEPREm será pago com pompas e 
circunstâncias? Até parece que não é 
um direito daqueles que deram parte de 
sua vida ao poder público municipal.

coMeTaS na cidade
os cometas, astros de fraca luminosidade 
que giram em torno do sol em órbitas 
elípticas, podem ser vistos de tempos 
em tempos cruzando os céus da Terra e 
deixando uma cauda que se estende por 
milhões de quilômetros. Seus efeitos são 
relativamente rápidos e tem provocado 
certo encanto na humanidade quando 
surgem surpreendentemente riscando 
de dourado a noite escura.

o deslumbramento que causa a sua 
passagem deve-se em grande parte 
ao envoltório gasoso que envolve 
suas partículas sólidas dando o efeito 
espetacular de longa cauda brilhante.
Na história da humanidade existem 
relatos emocionantes da comoção que 
os cometas provocam não só pela sua 
beleza e irretocável elegância mas 
também pelas especulações acerca de 
seus presságios e seus mistérios.
Assim como a própria existência humana 
sua passagem é breve, única e mágica, 
surpreendentes, marcantes de brilho 
e cor mas passam depressa e sequer 
deixam registros de transformações 
essenciais em nosso dia-a-dia.
os mega eventos que encantam nossos 
olhos nem sempre preenchem o coração 
sedento por moradia, empregos, 
transporte digno, infra-estrutura 
universalizada, serviços públicos de 
qualidade, etc. etc. etc.
o que temos visto em geral nas 
administrações públicas municipais 
são eventos luxuosos que, a pretexto de 
cultura e diversão consomem grande 
investimento dos cofres públicos, 
enquanto as ações prioritárias que 
seriam a grande rede sustentadora do 
progresso ficam relegadas a um terrível 
esquecimento.
Já é tempo de vermos nosso dinheiro, 
tão despudoradamente convertido 
em injustas taxas e impostos, ser 
transformado em resultados e benefícios 
há muito esperados e merecidos pela 
sofrida nação brasileira.
Estamos ainda à espera de projetos 
que alavanquem nossa qualidade de 
vida e que, muito mais duradouros 
que os cometas, possam nos mostrar 
nos horizontes do presente sinais de 
prosperidade tão sonhados por nós.
Políticos! Larguem a passageira e 
fugaz cauda dos cometas e recolham as 
estrelas que ainda restam que, embora 
pequenas, discretas e singelas juntas 
formam a grandeza do firmamento.
Nada contra eventos de impacto e porte 
desde que a par deles e prioritariamente 
sejam realizadas ações concretas nas 
áreas de saúde, habitação, transporte, 
educação...
uma cidade pode ter visibilidade 
e marketing político através de 
grandes eventos, mas sobretudo 
deve desenvolver o vigor social, o 
crescimento equilibrado, o acesso a bens 
materiais e sociais, o fortalecimento das 
instituições e organizações, a coesão 
de sua gente em torno de um projeto 
coletivo onde o objeto e finalidade 
maiores serão o ser humano e seu bem 

estar; a natureza e seu equilíbrio.

MoSaicoS

enQuanTo iSSo i
Enquanto o luxo imperava no 
sambódromo alguns poderosos 
calculavam aflitos os dividendos 
políticos do evento. As especulações 
foram muitas, houve até quem tivesse 
exagerado na dose, superestimando 
números para agradar ao chefe. 
Cuidado com as contas, a soma às 
vezes é subtração.

enQuanTo iSSo ii
Enquanto o luxo tomava conta do 
sambódromo, o lixo tomava conta de 
alguns bairros da cidade. Pode?

enQuanTo iSSo iii
Enquanto muitos comemoravam o 
“sucesso” no sambódromo, “aquele” 
secretário coçava a cabeça e cochichava 
com um colega: ai está nosso rico 
dinheirinho.

nÃo eSTÁ Para brincadeira!
Enquanto a corte sambava e curtia o 
sambódromo a oposição trabalhava. 
Importantes articu-lações foram feitas 
e vem muita novidade por ai!

reSSaca
Terça feira de carnaval à tarde foi dia 
de ressaca lá pelas bandas da rua Rui 
Barbosa. 

o Qg do mal nem abriu as portas.
A reunião foi secreta!

beija-flor caMPeÃ
A campeã do desfile do Rio de Janeiro 
foi a escola de samba Beija-Flor. os 
poderosos não gostaram do resultado 
e vão reclamar com os jurados. Afinal, 
como deixaram isso acontecer?!? Tem 
coisa que ninguém segura!

MiSTurinHa
No camarote oficial do carnaval 2007 
estavam gregos e troianos. deu de tudo: 
mui amigos, antigos inimigos, novos 
parceiros, possíveis pares... afinal, a 
campanha já começou e os darlings e as 
ladies já estão se aproximando. Foram 
só trocas de elogios e confetes. Quem 
diria, heim? Como dizem, os iguais 
sempre se atraem.

cadeiraS VaGaS
o futuro do carnavalesco Joãozinho 
Trinta pode ser Joãozinho Sessenta. 
Cuidado com as cadeiras vagas! Ele 
pode querer sentar lá!

Para refleXÃo (MÚSica 
carnaValeSca)
Como vai você?
- Vou navegando
- Vou temperando
Prá baixo todo santo ajuda
Pra cima a coisa toda muda (ou será ao 
contrário?)
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aS raTaZanaS eSTÃo SolTaS

joão Teixeira de lima

Viz inhos 
do super-

mercado “Nova 
Jaboticabal” situado no Bairro do 

mesmo nome estão convivendo com 
o mau cheiro, varejeiras, baratas 
e ratos. Todos esses transtornos 
vêm sendo causado porque o 
supermercado tem um depósito de 
lixo em um terreno baldio que serve 
de estacionamento na esquina da 
rua maestro grossi com a avenida 
Alberto Romeu gerbasi.
o lixo é colocado em tambores sob 
uma pequena cobertura de alvenaria 
que não é fechada, permitindo acesso 
fácil de todo tipo de animais.
A reportagem do Jornal Fonte 
conversou com alguns moradores 
e fotografou um rato morto por 
um munícipe no interior da sua 
residência. o morador fez questão 
que entrássemos em sua casa e pelo 

estado de conservação e limpeza do 
imóvel, é praticamente impossível 
a procriação desse animal no 
ambiente interno, ou seja, o rato é 
oriundo do lixo do supermercado.
“Já tentamos de todas as formas 
conversar com os proprietários do 
supermercado para que essa situação 
seja resolvida, mas não obtivemos 
êxito. moro há 10 anos nesta casa 
e isso nunca aconteceu. muitas 
reclamações foram feitas junto à 

vigilância sanitária, também não 
houve solução. o mais grave mesmo 
é o lixo que fica nos fins de semana, 
nos domingos, quando vemos sacos 

de embalar carnes que permanecem 
com sangue e os animais puxam para 
o meio da rua”, disse um morador 
inconformado. “outro problema 
que temos aqui é o barulho 
dos exaustores, que durante o 
dia pelo tráfego de veículos e 
pessoas não incomoda tanto, 
porém no silêncio da noite 
temos a impressão que eles 
estão instalados dentro das 
nossas casas”, desabafou 

uma moradora. “Se 
o Poder Público 
ouvisse um pouco 
mais a população e 
de fato fiscalizasse 
provavelmente essas 
coisas não aconteciam. 
os munícipes são obrigados 
a armazenar seu lixo em 
sacos plásticos para que o 
caminhão o transporte. Por 
que esse do supermercado 
fica ao relento?”, pergunta 
outro morador enfurecido. 

o ouTro lado
Contatamos Thiago Carnio, 
proprietário do supermercado e este 
informou que comprou o terreno 
em frente e que está sempre limpo. 

disse ainda que o lixo é armazenado 
em sacos adequados dentro de 
latões tampados; porém a prefeitura 
não tem passado para transportá-lo 

e que contratou uma pessoa para 
fazer o serviço. Com relação aos 
exaustores informou que foi feito 
uma cobertura para diminuir o som 
e que até agora ninguém o procurou 
pessoalmente. disse ainda que 
semanalmente recebe a visita da 
vigilância sanitária e que está tudo 
sob controle, ou seja, dentro da 
rigorosa exigência daquele órgão 
(dentro e fora do estabelecimento). 
disse que a denúncia não tem 
fundamento.

Tendo sido comunicados de que uma 
acusação injusta feita por um morador 
do Bairro Nova Jaboticabal envolvendo 
o Supermercado Nova Comercial, seria 
publicada em um jornal respeitável 
de nossa cidade, aqui estamos para 
apresentar nossa defesa. 
Primeiramente consultamos nossos 
vizinhos, confrontantes e próximos, 
para saber se tinham alguma queixa 
que confirmasse a acusação feita, mas 
nenhum deles disse estar descontente 
com alguma coisa. 
Segundo: Nosso estabelecimento é 

inforMe PubliciTÁrio - falando SÉrio
visitado periodicamente por agentes da 
Vigilância Sanitária e todas as normas 
de higiene são obedecidas. Se alguma 
solicitação de mudança é feita, é 
prontamente atendida. 

Há também uma empresa de dedetização 
que nos presta serviços a cada 4 meses, 
para maior segurança. 
Terceiro: A coleta de lixo convencional, 
feita pela prefeitura, não atende as 
normas de higiene e saúde exigidas 
pela Vigilância Sanitária. A coleta em 
estabelecimentos comerciais onde há 

Tampa para proteção acústica

estacionamento próprio com depósito 
de lixo nas codições regulamentares 

açougue do Supermercado - nas 
condições impostas pela Vigilância 
Sanitária

açougue; padaria e feira deveria ser 
feita “diariamente” e não 2 ou 3 vezes 
por semana. 
Então, para evitar o mau cheiro do lixo, 
pagamos a uma pessoa para recolher 
“diariamente” nosso lixo do açougue. 
Todo o restante do lixo do supermercado 
é embalado em sacos plásticos, que são 
colocados dentro de tambores, que, 
por sua vez, são postos dentro de um 
compartimento de cimento com tampa 
de ferro, até que o caminhão do lixo 
leve. 
Quarto: o chão do nosso estacionamento 
é recoberto de pedriscos e se alguma 
vegetação surge, é logo cortada. 
Quinto: Quanto ao barulho dos motores 
das câmaras-frias, que precisam 
permanecer ligados, quase que 
ininterruptamente, depois de algumas 
adaptações que fizemos, não recebemos 
mais queixas de vizinhos. 
Assim sendo, temos certeza que nossos 
clientes sabem da seriedade com que 
conduzimos nossa empresa.

Nossa indignação é com pessoas de má 
fé que tentam desmoralizar um trabalho 
feito com dignidade e dedicação há 24 
anos, com a preocupação em manter a 

confiança e fidelidade de nossos clientes, 
aos quais só temos que agradecer. 
gostaríamos que as pessoas que 
tivessem alguma dúvida sobre o que 
dissemos, viessem nos fazer uma visita 
para conferir. 
A administração do Supermercado 
Nova Comercial agradece a todos.

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, feiTo nº 357/2006 foi decretada a interdição 
de euSÉbia alVeS de MoraeS, brasileira, filha 
de Floriano Alves da Silva e de maria Alves gomes, 
nascida aos 05.03.1943, natural de Januária – minas 
gerais, portadora do Rg. nº 33.568.023-9 e inscrita no 
CPF 264.282.468-30,  residente à Avenida galdêncio 
Brandimarte nº351, Jardim Brandi, Jaboticabal-SP, 
a requerimento de seu esposo joSÉ fernandeS 
de MoraeS, conforme apurado através do Laudo 
Pericial, a requerida acima qualificada é  incapaz de gerir 
os atos da vida civil e seus bens, tudo nos termos da r. 
sentença proferida por este Juízo, datada de 113/09/2006, 
com trânsito em julgado datado de 10/10/2006, sem a 
interposição de quaisquer recursos , tendo sido nomeado 
Curador Definitivo seu esposo, joSÉ fernandeS 
de MoraeS, brasileiro, casado, portador do Rg. nº 
12.516.857 e do C.P.F. nº.725.222.728-04, residente no 
mesmo endereço da interditada 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 24 
de outubro 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, 
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, feiTo nº 670/2006, foi alterada a curatela de 
julio ceSar de MaTToS, brasileiro, filho de João 
Ribeiro de mattos e de maria Jose de mattos, nasc. aos 
22.10.79 em Jaboticabal/SP registrado sob nº 10.263, 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 20.09.2006, 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 15 
de fevereiro de 2007. 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.

A douToRA ANA PAuLA FRANCHITo CYPRIANo, 
mma.Juíza de direito da 2ª Vara da Cidade e  Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este juízo e Cartório 
do 2º ofício se processam regularmente os autos da Ação 
de INTERdIÇão requerida por 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 PAu-
LA FRANCHITo CYPRIANo, mma. Juíza de direito, 

a qual transitou regularmente em julgado, sem qualquer 
recurso, foi decretada a INTERdIÇão de V.Q.S., brasi-
leiro, 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 – Jar-
dim 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 conhecimento de todos e de fu-
turo ninguém alegue ignorância da presente interdição e 
nomeação, expediu-se o presente edital que será afixado 
e publicado pela Imprensa Oficial e Jornal local, por três 
(3) vezes, com intervalo de dez (10) dias, nos termos da 
Lei. Nada mais. dado e passado nesta cidade e comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 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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Micheli, completará 15  anos 
dia 24-02. Parabéns, saúde, 
sorte e felicidades são os 
votos de seus familiares e 
amigos.

Caique Kevin Martucci, completou 13 anos 21-02. Parabéns, saúde , paz e alegria são os votos de 
familiares e amigos

AbEiA. Seus 
familiares e 
amigos lhes 
desejam muita 
saúde e sorte. 
Parabéns!

João Bianco. Parabéns, 
muita paz, saúde e 

felicidades são os votos de 
seus familiares e amigos

Aniversariantes

a diMenSÃo ÉTica do HoMeM

Na sessão ordinária da Câmara municipal 
de Jaboticabal (a primeira do ano de 2007) 
ocorrida em 05/02, o prefeito José Carlos 
Hori (PPS), sofreu duas derrotas, conforme o 
Jornal Fonte publicou em sua edição 42 sob 
o título “BASE do goVERNo RACHA 
E HoRI SoFRE duAS dERRoTAS 
SEguIdAS NA CÂmARA”. 
A primeira derrota foi sobre o veto do 
prefeito a emenda da Câmara que isentava 
os dispêndios do ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza) das 
Cooperativas de prestação de serviços. 
Cujo veto do prefeito foi derrubado pelos 
vereadores edu fenerich (PPS), Wilsinho 
locutor (Pfl), césar Tomé (PHS), 
murilo gaspardo (PV), dr. Nereu (PmdB) 
e Jan Nicolau (PSC). 
A segunda derrota foi à rejeição dos 
vereadores do decreto do Executivo (da 
Prefeitura) que regulamentava a cobrança 
de resíduos hospitalares, cuja cobrança 
penalizava principalmente as farmácias e 
clínicas. 

oS baSTidoreS
um importante vereador da base aliada teria 
dito que o voto contra de Edu Fenerich, 
que selou as duas derrotas de Hori foi tudo 
combinado. Por outro lado, comenta-se na 
Câmara municipal, que Edu Fenerich não 
é recebido por Hori em seu gabinete na 
Prefeitura desde dezembro de 2006, o que 
nos leva a acreditar que a relação entre 

“friTura” de SecreTÁrio
derrotas na câmara leva secretário para o “tacho”

joão Teixeira de lima
ambos está abalada. E por fim, o presidente 
do Legislativo teria bradado em alto e bom 
som a famosa frase dos velhos ditadores: 
“quem manda aqui sou eu”. E agora José?

“eM banHo Maria”
Há muito se houve falar que a procuradoria 
jurídica da Prefeitura tem cometido alguns 
pecados, muitos vereadores têm criticado a 
atuação do procurador geral Elias de Souza 
Bahia, que apesar de ter sido vereador não 
mantém relação de cordialidade com seus 
ex-colegas. derrotado que foi na última 
eleição pelo mesmo partido do prefeito o 
PPS, Bahia foi alçado ao posto pelo próprio 
prefeito, mas mesmo assim corre o risco de 
voltar para seu escritório de advocacia que, 
aliás, sofreu uma grande e bela reforma. 
Caso a demissão de Bahia aconteça, não 
será novidade alguma já que ele vem sendo 
mantido em “banho maria” para que o óleo 
do “tacho” atinja a temperatura ideal. 
o mesmo vereador importante da base, que 
também é advogado, teria confidenciado 
para amigos que a competência de Bahia tem 
deixado a desejar, e não era o indicado para 
o cargo de procurador geral. “As trapalhadas 
de Bahia, estão prejudicando o prefeito, e 
deve ser substituído imediatamente. desde 
o começo do governo nossa indicação era; 
Rafael Bianco, João Paulo Costa e Rodrigo 
Forcinete”. Confessou. Se Bahia for 
“fritado” quem assumirá a procuradoria? 
Rafael, João ou Rodrigo?

Vivemos uma “crise de valores”. 
os valores espirituais e morais são 
enaltecidos verbalmente, mas tem 
pouca influência no comportamento 
prático, onde impera a ganância do 
dinheiro, a busca do prazer, do conforto, 
dos bens que dão prestígio e “status”. 
A expressão crise de valores significa, 
antes de tudo, um deslocamento 
de importância dos valores, uma 
“subversão” de escala de valores. Por 
outro lado cresce a consciência dos 
direitos humanos. Embora esta idéia 
pode ser exploradora ideologicamente 
para fins pouco decentes. Mas a 
própria exigência de mais justiça 
social, de respeito a minorias, do 
direito às condições mínimas duma 
existência humana digna, etc. Esta 
exigência é absolutamente válida. 
Kant vê claramente a significação do 
valor moral; não é possível pensar no 
mundo, nem mesmo fora dele, que sem 
restrição possa ser tido como bom, que 
poderia ser senão uma boa vontade. 
Esta boa vontade não consiste apenas 
na legalidade, isto é, correspondência 
exterior da ação como a lei, mas na 
moralidade, o saber, que a lei moral 
seja a única mola impulsora da ação. A 
lei não pode ser deduzida de qualquer 
coisa, que se situa fora da própria razão. 
É a razão mesma que dá a própria lei 
a que constitui a sua autonomia. A 

moralidade só pode ser fundamentada 
a partir de algo, que transcende a 
ordem empírica. mas isto não pode 
ser definido como subjetivo e formal. 
o valor deve ultimamente, ser fundado 
no ser e não na forma lógica da lei. 
Portanto, vivemos um falso moralismo 
do qual a classe dominante da sociedade 
imprime um caráter definitivo 
àquilo que na verdade é passageiro 
e transitório. Vivemos uma falsa 
expectativa de valores que somente faz 
renascer uma falsa esperança, criando 
um mundo fantasioso de promessas 
que jamais serão cumpridas. Cabe ao 
homem, a  sociedade, as classes sociais 
representativa do povo, não deixar ser 
engolido por esta ideologia; neoliberal 
e globalizante que vem contaminando 
e homem de viver na plena liberdade 
do ser. Contamos, com a participação 
das instituições sociais, políticas e 
religiosas que deixem de ser arrogantes 
e legalistas e passem a transmitir o 
verdadeiro valor transcendental da 
vida que se faz história, caso contrário 
a lei vai imperar sobre toda liberdade 
do ser. Como dizia um jovem há 2006 
anos atrás “A lei mata, mas o espírito 
vivifica”.
FÊNIX: (Ave mitológica que, segundo a 
tradição egípcia, após viver por séculos, 
deixava-se queimar, para renascer das 
cinzas, revigorada)     
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