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ediTaiS
E D I T A L  D E  L E I L Ã O
O Doutor anTÔnio roberTo borGaTTo, 
M.M.Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Jaboticabal, São 
Paulo, na forma da Lei, etc.,.
f a Z   S a b e r a todos quanto o presente virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 11 de abril de 2007, 
ÀS 13:30 HoraS, à porta central do Edifício do Fórum 
desta Cidade e Comarca, situado à Praça do Café s/nº - 
Bairro Aparecida, o Oficial de Justiça que estiver servindo de 
porteiro dos auditórios, levará a público o pregão de venda e 
arrematação, a quem mais der e maior lance oferecer, acima 
da avaliação apresentada aos autos a folhas 87 é de r$ r$ 
39.378,90 os seguintes bens penhorados dos executados: 
ValdeVino oliVeira da cruZ nos autos da aÇÃo 
SuMÁria de cobranÇa que lhe move Mauro 
conTi – feito nº 157/2004 – 3ª Vara, perante este Juízo 
e Cartório do 3º Ofício Judicial, a saber: “uM Terreno 
urbano localiZado na rua arManda 
correia GuiMarÃeS, 380, diVidido ao Meio 
Por uM Muro, conTendo no Seu inTerior 
Sendo reSidÊncia de PadrÃo ModeSTo, 
coMÉrcio e oficina, Terreno Medindo 
320,38 MeTroS QuadradoS Sendo 228,90 
MeTroS QuadradoS de Área conSTruÍda, 
avaliado no total em r$ 39.378,90”.
Caso resulte negativo o Primeiro (1º) Leilão acima 
mencionado, fica, desde já, designado o próximo para o 
dia 26 de abril de 2007, ÀS 13:30 HoraS, para ter 
lugar a realização do Segundo (2º) leilão, já agora a quem 
mais der e o maior lanço oferecer, independentemente da 
avaliação constante dos autos.
Dos autos não consta nenhum recurso pendente de decisão 
e os bens penhorados estão livres de ônus. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandei expedir o presente que será afixado e 
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 07 de 
MarÇo de 2007. Eu _____________ (Marli Ap Amaral 
Faria), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e imprimi. Eu 
____________ (Valdeci Aparecido Damião), Diretor de 
Serviço, conferi, dou fé e assino.
ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO
juiz de direito

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 procesam regularmente os 
autos da Ação de INTERDIÇÃO requerida por M.L.V.M. 
em face de J.M., feito nº 1.445/05 - 2ª Vara Civel e, por 
sentença datada de 11/12/2006, proferida pela doutora 
ana Paula francHiTo cYPriano, MMa. Juíza 
de Direito, a qual transitou regularmente em julgado, 
sem qualquer recurso, foi decretado a inTerdiÇÃo 
de j.M., brasileiro, casado, RG nº 12.516.972-SSP/SP, 
CPF nº 019.829..08-94, natural de Taquaral-SP., nascido 
aos 21/09/1946, filho de J.M. e L.M.M., residente e 
domiciliado nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Rua 
Laurinda da Conceição Braguin, nº 21, Planalto Itália, 
por ser ele portador de enfermidade psiquiátrica, 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 nomeado Curadora Definitiva a 
requerente M.l.V.M., devidamente qualificada nos autos 
acima mencionados. E, para que chegue ao conhecimento 
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, em um (01) 
de março de 2007. Eu (Takeo Naka), Escrevente Tecnico 
de Serviço que digitei. Eu (Milton Alberto Manfredini), 
Diretor Técnico de Serviço conferi, dou fé e assino. ana 
Paula francHiTo cYPriano - juíza de direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE AUTO 
POSTO SHANGRILÁ LTDA., REPRESENTADO POR 
SEUS SÓCIOS ALEXANDRE DA CRUZ ALVES E 
SÉRGIO LUIZ SILVA DE RESENDE, EXTRAÍDO DOS 
AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA QUE O MESMO MOVE 
CONTRA MAURÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS - FEITO 
Nº 322/05 - PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS - 2ª VARA.-
A DOUTORA ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO, 
MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal 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 
Monitória, da qual figura como requerente, AUTO POSTO 
SHANGRILÁ LTDA., representado por seus sócios, 
ALEXANDRE DA CRUZ ALVES, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG nº 4.452.370-1/SSP-SP. e 
CPF nº 801.509.699-53, residente na Rua José Seixas de 
Queiroz, nº 279 - Jardim Calegari e, SÉRGIO LUIZ SILVA 
DE RESENDE, brasileiro, divorciado, empresário, portador 
do RG nº 36.744.553-0/SSP-SP. e CPF nº 899.742.987-
68, residente na Rua Irmãs Paulinas, nº 5.281, Aptº 28 
- Bairro Novo Mundo e, como requerido MAURICIO 
RIBEIRO DOS SANTOS, feito nº 322/05 - 2º Vara Cível. 
Constando dos autos que o requerente AUTO POSTO 
SHANGRILÁ LTDA., encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica o mesmo 
devidamente INTIMADO, para que dentro do prazo legal 
de 48:00 horas, dê regular andamento ao feito, SOB PENA 
DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO (artigo 267, inciso 
VIII, do Código de Processo Civil). E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, em especial do requerente AUTO 
POSTO SHANGRILÁ LTDA., é expedido o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 
O referido é verdade e dou fé. Dado e passado nesta Cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, em 27 de 
fevereiro de 2.007. Eu, (Ribamar Rossi), Escrevente Técnico 
Judiciário que digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), 
Diretor Técnico de Serviço conferi, dou fé e assino.
 ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO
Juíza de Direito

A Drª. Ana Paula Franchito Cypriano, MMª. Juíza de 
direitoda 2ª Vara da Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.,.......... fa Z 
S a b e r  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 E.N.S. em face de 

V.N.S., feito nº 1133/06 - 2ª Vara Cível e, por sentença 
datada de 27/09/2006, 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.N.S., brasileiro, solteiro, 
servente, deficiente mental, nascido em 12/11/71, portador 
do RG nº. 30.322.328-5, residente e domiciliado na cidade 
de Jaboticabal - SP, em razão do mesmo estar incapacitado 
e sem condições de responder pelos atos da vida civil, 
por apresentar quadro compatível com retardo mental 
moderado, necessitando de amparo e cuidado constante de 
seus familiares, tendo-lhe sido nomeado Curador Definitivo 
o requerente E.N.S., devidamente qualificados nos autos 
acima mencionados. Sendo assim, para que chegue ao 
conhecimento 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 28 de fevereiro de 2007. Eu (Renata 
Ijanc Fernandes Azevedo), Escrevente Técnico Judiciário, 
digitei. Eu (Milton Alberto Manfredini), Diretor Técnico 
de Serviço conferi, dou fé e assino. ana Paula franchito 
cypriano - Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS, 
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, 
EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO 
REQUERIDO POR OLGA DELFINA BATISTA - FEITO 
Nº 006/07 - 3ª VARA, EXPEDIDO COM O PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, M.M. 
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.,.
F A Z  S A B E R  a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, bem como os interessados 
ausentes, incertos e desconhecidos que, por este Juízo e 
Cartório da 3ª Vara se processam os termos da Ação de 
Usucapião, requerida por OLGA DELFINA BATISTA - 
Feito n.º006/07 - 3ª VARA, cujo o teor da petição inicial, 
em síntese, é o seguinte: “A reqte. desde o ano de 1988 tem 
posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem oposição de quem 
quer que seja de um terreno, contendo uma casa de formato 
irregular, situado na Rua Antonio Pedro Ribeiro, nº 241, 
esquina da Rua Silvério Bucco, nesta cidade de Jaboticabal, 
bairro Planalto Itália. O referido imóvel encontra-se 
registrado no C.R.I. local, matrícula 30.857, Livro 2-RG, em 
nome da Imobiliária Faixa Azul Ltda, com sede estabelecida 
na cidade e comarca de São Carlos-SP, cumpre ressaltar que 
a posse do referido imóvel no período compreendido entre 
o ano de 1985 a 1988 era exercida pela irmã da requerente, 
Maria Lúcia Batista, e de 1989 até a presente data é exercida 
exclusivamente pela autora; assim, nos termos do artigo 
1243 do Código civil, pode acrescer a sua posse e da sua 
antecessora, a fim de contar o tempo exigido pelo artigo 
1238 do mesmo diploma legal. Assim, como a requerente 
está na posse do mencionado imóvel há mais de quinze 
anos, o possui como seu, mansa e pacificamente, vem, com 
fundamento no artigo 1238 do código civil combinado com 
os artigos 941 “usque” 945, do Código de Processo Civil, 
promover a competente ação.”.Em virtude do que é expedido 
o presente edital, com o prazo de 20 dias pelo qual ficam 
TODOS OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS 
E DESCONHECIDOS, devidamente CITADOS, para que, 
querendo, apresentem CONTESTAÇÃO dentro do prazo 
legal de 15(QUINZE) DIAS, contados da publicação do 
presente edital, sob pena de serem tidos e confessados 
como verdadeiros os fatos alegados pela requerente 
em seu pedido inicial, ficando os mesmos, desde já, 
INTIMADOS de que somente serão intimados da decisão 
as partes que estiverem devidamente representadas por 
advogados. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e de futuro ninguém possa alegar ignorância, em especial 
os requeridos acima citados, é expedido o presente edital, 
com o prazo de 20 dias, que será publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal/SP, aos 08 de fevereiro de 2007.Eu,(Regina 
Célia Q. Martucci),Escrevente Técnico Judiciário, digitei 
e subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido Damião), Diretor de 
Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ANTÔNIO ROBERTO 
BORGATTO, M.M.Juiz de Direito.

ANTONIO ROBERTO BORGATTO - Juiz de 
DireitoEDITAL EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE 
INTERDIÇÃO REQUERIDA POR W.M. EM FACE DE 
J.M. - FEITO N.º 369/06 - 3ª VARA.
O DOUTOR ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, M.M. 
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal, Estado de São Paulo, etc.
F  A Z   S  A B  E  R   a  todos  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  sen tença  da tada  de  12 /12 /06 ,  p ro fe r ida  por 
e s t e  Ju ízo  e  Car tó r io  da  3 ª  Vara ,  com t râns i to 
em ju lgado  ce r t i f i cado  em 23 /01 /07 ,  fo i 
dec re tada  a  in t e rd ição  de  JAYME MARCUSSI 
a  r equer imen to  de  seu  f i lho .  Conforme  apurado 
a t r avés  de  Laudo  Per i c i a l ,  o  r equer ido  ac ima 
qua l i f i cado  é  incapaz  de  ge r i r  o s  a tos  da 
v ida  c iv i l  e  seus  bens ,  t endo  s ido  nomeado 
Curador  Def in i t ivo  seu  f i lho  Wander l ey 
Marcuss i ,  b ras i l e i ro ,  casado ,  po r t ador  do 
RG n º14 .741 .121 ,  r e s iden te  à  Rua  Ne l son 
Spe lman ,  160 ,  Ja rd im Angé l i ca ,  J abo t i caba l -
SP.E ,  pa ra  chegue  ao  conhec imen to  de  todos 
e  de  fu tu ro  n inguém possa  a l ega r  ignorânc ia , 
e spec ia lmen te  o  r equer ido  ac ima  menc ionado , 
é  exped ido  o  p resen te  ed i t a l  que  se rá  pub l i cado 
por  03( t r ê s )  vezes ,  com in te rva lo  de  10(dez ) 
d ia s .Dado  e  passado  nes ta  C idade  e  Comarca 
de  Jabo t i caba l ,  Es tado  de  São  Pau lo ,  aos 
01  de  f eve re i ro  de  2 .007 .  Eu ,  (Olga  Al i ce 
S .Vio lan te ) ,  Esc reven te ,  d ig i t e i  e  subsc rev i . 
Eu ,  (Vadec i  Aparec ido  Damião) ,  D i re to r 
de  Se rv iço ,  confe r i ,  dou  fé  e  a s s ino .  ( a ) 
ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO,  M.M.Ju iz 
de  Di re i to . ( cen t ime t ragem da  jus t i ça )   (07 -21-
05)

Quem compareceu ao Jaboticabal 
Shopping, na noite de 28 de 
fevereiro, foi presenteado com a 
magnífica demonstração de talentos 
da Camerata “Arte e Som”, de 
Ribeirão Preto, que semeou o amor 
e a arte por meio do inebriante som 
de violinos, cativando sensibilidade 
e conquistando o coração das 
pessoas apaixonadas por cultura 
musical. O talento dos 28 jovens 
músicos encantou a todas as 
pessoas ali presentes, pois puderam 
ouvir desde a fascinante música 
erudita até a eterna música popular 
brasileira. A Camerata “Arte e Som” 
faz diversas apresentações anuais 
em grandes e pequenos eventos em 

encanTaMenTo culTural
Ribeirão Preto e região. Formada 
por músicos do Conservatório 
Musical “Arte e Som”, iniciou suas 
atividades em 1990 e, hoje, oferece 
cursos livres, básicos e técnicos 
de vários instrumentos. Possui um 
corpo docente altamente qualificado 
que trabalha com hospitalidade, 
seriedade e muita dedicação pela 
música. Sendo assim, Jaboticabal 
ganhou muito com esta brilhante 
apresentação, demonstrando que, 
com empenho e atitude, é possível 
fortalecer a política cultural em 
nosso Município.

rogério Silveira campos

Em seis meses de atividade, o Programa de 
Pesquisa Interna implantado pela direção 
do Hospital e Maternidade Santa Isabel, 
registra a satisfação do cliente sempre 
acima de 90%. A avaliação é feita em todas 
as unidades de atendimento e inclui, entre 
outros critérios, o atendimento médico, de 
enfermagem, tempo de espera na recepção, 
simpatia e educação no atendimento, 
alimentação, instalações e limpeza.
“O objetivo da pesquisa é avaliarmos 
constantemente os nossos serviços, ouvindo 
o cliente para melhorarmos ainda mais o 
atendimento. Queremos chegar aos 100% de 
satisfação, o que não é fácil”, esclareceu Dr. 
Antônio Sérgio Castelo Branco Guimarães, 
Coordenador Hospitalar da instituição 
que é co-administrada pela Irmandade de 
Misericórdia e Unimed Jaboticabal.
Os números registrados pelo programa de 
pesquisa são coerentes com os apresentados 
pelo Ministério da Saúde em avaliação feita 
no Hospital e Maternidade Santa Isabel, junto 

aos pacientes atendidos pelo SUS – Sistema 
Único de Saúde. Na época, o resultado foi 
equivalente ao obtido no controle proposto 
atualmente pela administração do hospital. 
Para preservar o direito à livre manifestação, 
ao responder a pesquisa, o paciente do 
SUS, convênios e particulares não se 
identifica e tem espaço para apontar críticas 
e sugestões. 
De acordo com a direção do hospital, o 
objetivo só é alcançado quando se tem a 
lucidez de reconhecer falhas apontadas pelo 
cliente e investir na correção. “Já aconteceu 
da pesquisa indicar uma falha, trabalharmos 
naquilo e, na avaliação seguinte, 
percebermos o resultado satisfatório”, 
reconheceu Dr. Antônio Sérgio. 
“A manutenção do prédio é constante, além 
de investimentos maiores como a recente 
reforma e ampliação da Sala de Atendimento 
Ambulatorial. Lá a equipe faz pequenos 
procedimentos, curativos, medicação e 
alguns atendimentos urgentes”, explicou 
o médico, lembrando que, após a reforma, 
o local oferece ainda mais estrutura para a 
qualidade no atendimento.
De acordo com o coordenador, algumas 
correções são imediatas. Outras são 
planejadas e entram na programação 
de investimentos maiores que têm sido 
constantes desde que a cooperativa passou 
administrar o hospital em parceria com 
a Irmandade de Misericórdia. Situação 
diferente das outras Santas Casas de 
Misericórdia. 

inforMe PubliciTÁrio 
Índice de SaTiSfaÇÃo de PacienTeS do 
HoSPiTal e MaTernidade SanTa iSabel 

eSTÁ aciMa de 90%
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Na sessão ordinária ocorrida na 
noite 05/03 da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, a grande maioria dos 
vereadores aprovou a contratação 
de mais 4 funcionários com base na 
resolução 293/04, que regulamentou os 
cargos e funções da Câmara.
Essa regulamentação “adequou” a 
mando do “LINGUA COM FIMOSE”, 
(segundo o pânico na TV), pessoas 
da mesma função em níveis, como 
por exemplo: motorista I, II e III, 
obviamente o nível maior recebe maior 
salário. Mas só alcança o nível III quem 
for amigo do presidente do Legislativo 
“jaboticupirense” EDURICO. 
Acontecerá em breve um concurso 
para estagiários no Legislativo 
jaboticabalense. O que é esquisito; é 
que estagiário é por tempo determinado 
e é contratado pelo CIEE (Centro 
de Integração Empresa Escola) em 
convênio com a Câmara, portanto não 
precisaria de concurso e sim de processo 
seletivo através de uma prova de 
conhecimentos gerais e uma posterior 
entrevista. Mas mesmo com essas 
exigências, boa parte desses estagiários 
que foi contratada em um passado bem 
próximo era de apadrinhados e parentes 
de vereadores. 
Esse “concurso para estagiário”, segundo 
dizem, servirá de cunha para aprovar 
alguns protegidos que já “trabalham” 
na Câmara em cargos de confiança e 
seriam efetivados, o que aumentaria 
a quantidade de seus subservientes e 
eleitores. Isso, já aconteceu no passado 
quando um professor da UNESP era 
vereador e comandava o Legislativo 
jaboticabalense, cuja denúncia foi feita 
por outro vereador da época Dr. Luiz 
Augusto Stesse.  
Toda essa “maracutaia” teve a 
aprovação da grande maioria de outros 
“abutres” do dinheiro do povo, que 
muito pouco ou nada fazem em prol da 
população, mas que se locupletam das 
benesses que ela os oferece através dos 
seus impostos e até da sua miséria.

oS carGoS do concurSo
Serão contratados 01 (um) auxiliar 
de informática, 01 (um) motorista I 
em inicio de carreira, 01 (um) agente 
legislativo e 01 (um) assistente 
legislativo (que consumirão mais de 

R$ 60 mil/ano). Cujos cargos foram 
solicitados pela Mesa Diretora que 
é composta pelos vereadores Carlos 
Eduardo Pedroso Fenerich (DR. EDU 
FENERICH - PPS) – presidente, Wilson 
Aparecido dos Santos (WILSINHO 
LOCUTOR - PFL) vice-presidente, 
Nereu Rodolfo Krieger da Costa (DR. 
NEREU - PMDB), 1° secretário e 
Carlos Augusto Santiago de Jesus 
(CARLINHOS SANTIAGO - PT) 2° 
secretário.
A aprovação da contratação solicitada 
pela Mesa foi aprovada pelos seguintes 
vereadores: Ademilson Aparecido 
Servidone (PEPA SERVIDONE – PFL), 
Carmo Jorge Marques Reino (CARMO 
REINO – PL), Mauro Henrique Cenço 
(DR. MAURO CENÇO – PPS), e Julio 
César Tomé (CÉSAR TOMÉ SONZÃO 
– PHS). 
o único que votou contra esse cabide 
de emprego foi o vereador Murilo 
GaSPardo (PV). o vereador 
jan nicolau (PSc), não estava 
presente na sessão por motivo de 
saúde.  

reduÇÃo do deSeMPreGo
Fazendo-se de “Santo do pau oco”, o 
vereador CÉSAR TOMÉ SONZÃO, 
declarou em um programa de radio, 
que aprovou a idéia da contratação 
de novos funcionários na Câmara 
para reduzir o índice de desemprego. 
É público e notório que o vereador 
Sonzão é beneficiário de alguns 
cargos de confiança na Prefeitura, mas 
estão capengando pela sua intenção 
frustrada de ser presidente da Câmara 
na última eleição. Sua derrota por 6X2 
para Edu Fenerich, o jogou na vala 
dos esquecidos nesse governo, e foi 
considerado um traidor por EDURICO e 
HORICO, os sujeitos mais importantes 
de Jaboticupira. E, “traidor” merece 
a morte. Política é claro. É o que se 
comenta nos bastidores.
Essa bobagem dita por Sonzão no 
rádio, só pode ser uma forma dele se 
redimir dos “pecados capitais” que 
cometeu. Até porque, não será 4 cargos 
no Legislativo para os bajuladores 
de Edu, que resolverá o problema do 
desemprego em Jaboticabal. O povo 
não é otário como a vã filosofia de 
Sonzão imagina.

cabide de eMPreGo
dinHeiro jorra na cÂMara de 

jaboTicabal e MaiS funcionÁrioS 
SerÃo conTraTadoS

joão Teixeira de lima

Passeando pela Praça Joaquim Batista 
no centro de Jaboticabal, nos deparamos 
com uma linda fotografia da ETE 
(Estação de Tratamento de Esgoto) 
Adelson Taroco, que fecha toda lateral 
do ponto de ônibus em frente à agência 
dos correios disseminando propaganda 
enganosa. 
Pessoas que passam por ali e não têm 
informação, são levadas a acreditar que 
a Estação está cumprindo o seu papel, 
ou seja, tratando o esgoto. Na edição 43 
de 23 fevereiro, o Jornal Fonte mostrou 
a situação que se encontra a ETE que foi 
inaugurada em 20 de agosto de 2006 e 
consumiu R$ 5 milhões, caracterizando 
um verdadeiro desperdício com o 
dinheiro público.

fundo eSPecial de 
inVeSTiMenTo

Todo morador de Jaboticabal paga 
mensalmente em sua conta de água 
15% (quinze por cento) sobre as tarifas 
de água e coleta de esgoto. Essas 

TraTaMenTo de eSGoTo:
“MenTira na PraÇa PÚblica”

joão Teixeira de lima
tarifas foram aprovadas pela Câmara 
Municipal primeiramente no governo 
da ex-prefeita Maria Carlota Niero 
Rocha (PT), que seria a participação da 
população na construção da ETE.
Tão logo o atual prefeito José Carlos 
Hori (PPS), assumiu a Prefeitura em 
janeiro de 2005, a Câmara prorrogou 
por mais 4 anos essa cobrança para 
conclusão da obra. Ocorre que a obra 
teria sido concluída em agosto quando 
foi inaugurada, a estação não funciona 
e a cobrança continua, sem sabermos 
para onde está indo esse dinheiro 
arrecado dos contribuintes.

faZendo aS conTaS
Imaginemos que são 25 mil residências 
pagando uma média de R$ 5/ mês, que 
multiplicados por 25 mil chegaríamos 
ao total de R$ 125 mil/mês, o que 
significa dizer que o SAAEJ arrecadou 
com essas taxas no governo Hori R$ 
3,150 milhões. Se levarmos em conta 
o dinheiro arrecadado no governo da 
petista, já pagamos a ETE mais de 
duas vezes, porque segundo o atual 
governo o custo total da obra foi de R$ 
5 milhões. 
É importante lembrarmos que se 
não houver alguma medida para 
barrar essa cobrança, continuaremos 
pagando ad eternum, por uma obra 
que até o momento não está servindo 
para absolutamente nada, exceto para 
abocanhar mais taxas do já sofrido 
contribuinte.

Na edição 43 de 23 fevereiro de 
2007, do Jornal Fonte publicamos 
matéria intitulada “AS RATAZANAS 
ESTÃO SOLTAS”, onde abordamos 
uma denúncia de morador que estava 
revoltado com um rato encontrado no 
interior da sua residência no bairro Nova 
Jaboticabal, e segundo o denunciante 
esse animal teria vindo do lixo que é 
colocado em um estacionamento do 
supermercado “Nova Jaboticabal” que 
está situado na esquina da rua Maestro 
Grossi com a av. Alberto Romeu 
Gerbasi.
A reportagem voltou ao local e fotografou 
o estabelecimento comercial e ainda 
conversou com clientes e constatou que 
o nível de satisfação quanto a higiene 
do local é extremamente satisfatória. 
Leia abaixo o que disseram.
“Sou cliente deste supermercado há 
cerca de 6 anos, a limpeza é excelente, 
nunca ouvi nenhuma reclamação a esse 
respeito muito pelo contrário. Sempre 
que venho aqui tem sempre uma 
pessoa fazendo limpeza e tudo é muito 
organizado, compro qualquer de tipo de 
produto com toda tranqüilidade”. Disse 
a senhora Gisele.
“Sou consumidora daqui há 37 anos. 
Estou muito contente com tudo, 
especialmente com a limpeza. Jamais 
observei algo de errado”. Afirmou a 
senhora Maria Aparecida.
“Este supermercado é o único que eu 
saiba, que tem uma adega climatizada, 

caSo SuPerMercado da noVa 
jaboTicabal Quando o Poder PÚblico É 

oMiSSo o PoVo PaGa o PaTo
João Teixeira de Lima

e você pode sentir que o açougue 
não tem aquele odor insuportável de 
sangue. Veja também como as frutas e 
legumes estão distribuídos”. Observou 
o professor Marcio Antonio Augelli, 
morador do centro da cidade, mas 
que é cliente do supermercado por 
recomendação de amigos justamente 
pela limpeza.
O proprietário do Supermercado 
Thiago Carnio, disse que ratos fazem 
longas caminhadas atrás de comida 
e pode ter encontrado um pouco de 
lixo no estacionamento naquele dia, 
isso porque a empresa paga para uma 
pessoa retirar o lixo diariamente, já que 
o Poder Público não o faz.

doiS PeSoS e duaS MedidaS

Thiago tem razão, o Poder Público não 
está cumprindo a sua obrigação por 
igual. A reportagem foi até o Shopping 
Jaboticabal e ao Supermercado 
Gimenes e constatou que o lixo desses 
estabelecimentos é recolhido todos 
os dias inclusive aos domingos as 
6:30 horas pela Prefeitura através do 
COM (Centro Operacional Municipal 
“garagem”). 
Por que será que outros estabelecimentos 
de menor porte não recebem o mesmo 
tratamento?. 
Enquanto isso, pessoas são prejudicadas, 
se desentendem entre si, por culpa da 
má administração que infelizmente 
assola nosso Município.

Festa do Chopp
Dia 09/03/07 - Sexta

das 20 às 23h no
Jabuka Atlético Clube

Chopp a vontade
Com direito a Caneca

Música ao Vivo os Moiados
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ediTal

Pol[iciaFonte

Na tarde de quinta-
feira 01/03, a Juíza 
Presidente do Tribunal 
do Júri da Comarca de 
Jaboticabal, Carmen 
Silvia Alves, convocou 
a imprensa local e 
regional e concedeu 
entrevista coletiva 
sobre o assassinato do 
delegado de policia 
Adelson Taroco, 
que morreu queimado em maio 
de 2006 durante uma rebelião na 
cadeia pública de Jaboticabal. 
Quanto ao homicídio os indícios de 
autoria apontam segundo a prova 
do processo para os ocupantes 
do xadrez 8 e para os faxinas e o 
júri é que vai decidir se realmente 
houve um homicídio, porque há 
conflito na prova a respeito disso e 
quem participou desse homicídio. 
É um processo muito complexo, é 
uma decisão muito difícil para ser 
proferida pelos jurados, porque 
é difícil apurar o dolo, se havia 
intenção prévia. Muitas questões 
não foram esclarecidas justamente 
por causa da morte da vítima 
que seria a pessoa chave para 
explicar a situação, e também em 

deleGado adelSon Taroco 
Sofreu feriMenToS coM objeTo 

corTanTe anTeS de Ser QueiMado
João Teixeira de Lima e Luiz Augusto Stesse

razão da morte de 2 
detentos que estavam 
muito próximos do 
delegado. O delegado 
sofreu agressão com 
arma branca nós não 
sabemos qual, há 
indícios de chucho que 
é um pedaço de grade 
da cadeia que os presos 
fazem uma ponta de 
um lado e de outro. O 

delegado foi atingido nos dois lados 
do abdômen e cortes grandes e nas 
partes internas dos braços, ou seja, 
antes do delegado ser atingido pelo 
fogo sofreu lesão grave por arma 
branca. Os prisioneiros que foram 
pronunciados e que irão a júri 
popular, dependendo da defesa e da 
acusação são os seguintes: Helton 
Wander Cruz Ferreira, Messias 
Silvano Lopes, Daniel José de Deus, 
Élcio Ferreira de Souza, Gaspar de 
Lima, José Adão Ferreira, Joaquim 
Castelhano da Silva Filho, Júlio 
César Venâncio, Manoel Alves da 
Silva, Osmar Aparecido de Almeida, 
Otávio Mariano Soares, Renato 
Aparecido de Oliveira Santos e 
Wanderson Carlos da Silva Rigler.

Carmen Silvia Alves - Juiza

caSal É PreSo acuSado 
de TrÁfico

 
A policia civil e militar de 
Jaboticabal-SP, na tarde de 06/05, 
depois de várias denúncias de que 
na rua Professor Vicente Quirino 
numero 200 no bairro Aparecida, 
estaria ocorrendo tráfico de 
entorpecentes. Os policiais de 
posse de mandado de busca e 
apreensão foram até o local, e 
os indiciados foram presos em 
flagrante. A residência contava 
com um sistema de câmeras 
monitorando o que acontecia do 
lado de fora. Segundo a policiai 
era para ver se quem estava em 
frente era um “viciado” ou a 
policia.
Dois cães da raça Pit Bull também 
dificultavam a entrada da policia 
no local, o casal foi  flagrado 

PlanTÃo Policial
André Luiz - repórter policial da rádio Athenas Jovem Pan Sat

com 25 pedras do entorpecente 
conhecido por “crack” e uma 
quantia em dinheiro.
Foi preso Vinicius Pompeu, 
34 anos, e a esposa Rosangela 
Aparecida Balbino, 35 anos.

roubo na cireTran de 
jaboTicabal

A Ciretran de Jaboticabal foi 
invadida na tarde de 06/05, 
dois homens armados entraram 
no local e renderam duas 
funcionarias que estavam de 
saída.
As vítimas foram amarradas 
em uma sala, os bandidos 
procuravam documentos em 
“braço”, para esquentar veículos 
furtados.
Os autores fugiram levando 
apenas aparelhos celulares.

Iniciou-se nesta última semana de 
Fevereiro o PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência) este Programa 
é uma iniciativa da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo em união 
com as Escolas e Famílias e tem por 
objetivo a prevenção ao uso e abuso 
de drogas e redução da Violência 
entre escolares e comunidade. 
O PROERD é coordenado pelo 
Sargento PM da 2ª Cia. Orlando 
Silva Júnior e cujo pelotão é 
comandado pelo Tenente PM 
Rodrigo Henrique Cintra. 
A reportagem do Jornal Fonte 
entrevistou na manhã de 06/02, 
um dos instrutores do PROERD, 
Soldado PM Denis Artioli.

Jornal Fonte – O que é o PROERD 
e qual o objetivo?
denis artioli - No PROERD, os 
alunos participam de uma hora 
aula por semana ministrado por um 
policial militar especializado na área 
de prevenção as drogas e a violência, 
contando com o apoio da professora 
em sala de aula; onde são discutidos 
temas como: compreender os efeitos 
das drogas no corpo na mente, 
considerar as conseqüências do uso 
e do não uso, resistir às pressões 
dos amigos, maneiras de se afastar, 
cultivo da auto-estima, ser seguro 
para exigir seus direitos e cumprir 
com seus deveres, aprender a 
lidar com situações de tensão sem 

PolÍcia MiliTar
Proerd: educando oS 

adoleScenTeS e joVenS de Hoje 
Para uM fuTuro ProMiSSor

joão Teixeira de lima

violência, formas de reduzir a 
violência em situações de tensão, 
combater a influencia pelos meios 
de comunicação ao uso de drogas e 
prática de violência pelos meios de 
comunicação, entre outros.
O Programa orienta para uma vida 
feliz e sadia. O qual só é fortalecido 
através da união entre a Família, 
Escola e Polícia. Pense que você é 
importante neste combate seja: no 
diálogo com uma criança, com seu 
exemplo familiar, trabalhando além 
de muitas outras formas.
Em Jaboticabal neste primeiro 
semestre estão participando do 
PROERD os alunos das Escolas 
Estaduais: Walter Barioni, Carlos 
Nobre Rosa, Milton Mattos Braga e 
Senhora Aparecida.

MenSaGeM

Hoje é um novo dia para recomeçar, 
não deixe para ser e fazer alguém 
feliz para amanhã, muitas crianças 
precisam de você de cara limpa.
A Polícia Militar e você juntas para 
manter nossas crianças de bem com 
a vida. (PM – Artioli).
Bruno Henrique Alves, 10 anos, 
aluno da 4ª série C da E.E. Senhora 
Aparecida, morador na chácara 
chaparral, disse que assistiu pela 
primeira à palestra. “Aprendi que 
todo tipo de droga deixas as pessoas 
infelizes, inclusive a bebida alcoólica 
o cigarro e outras. Conheço alguém 
que usa drogas, mas não posso dizer 
o nome”. Concluiu.

Profª. Sandra e alunos da 4ª c da e.e. Senhora aparecida e o PM artioli

O Doutor anTÔnio roberTo borGaTTo, M.M.Juiz de Direito Titular da 3ª Vara de Jaboticabal, São 
Paulo, na forma da Lei, etc.,. FAZ SABER a todos quanto o presente virem, ou dele conhecimento tiverem, 
que no DIA 19 DE MarÇo DE 2007, ÀS 14:00 HORAS, à porta central do Edifício do Fórum desta Cidade 
e Comarca, situado à Praça do Café s/n° - Bairro Aparecida, o Oficial de Justiça que estiver servindo de 
porteiro dos auditórios, levará a público o pregão de venda e arrematação, a quem mais der e maior lance 
oferecer, acima da avaliação apresentada aos autos a folhas 102, que é de R$ 43.468,76 (quarenta e três 
mil, quatrocentos e sessenta e oitos reais e setenta seis centavos), o(s) seguinte(s) bem(s) penhorado(s) 
do(s) executado(s): anTÔnio Meola junior, iZabel aParecida donadon e TaTiana 
Meola, nos autos da Ação ordinária de cobrança que lhe move GrÁfica MulTiPreSS lTda - feito 
n° 388/2004 – 3º Vara, perante este Juízo e Cartório do 3° Ofício Judicial, a saber: “um imóvel localizado 
na avenida Paulino braga 322, bairro aparecida, jaboticabal, estado de São Paulo, matrícula 19.679 
do cartório de imóveis da comarca”, bem(ns) este(s) que se encontra(m) em poder do(a) 
executado(a) acima mencionado(s).
Caso resulte negativo o Primeiro (1º) leilão acima mencionado fica, desde já, designado o próximo para o 
dia 03 de abril de 2007 ÀS 14 HoraS, para ter lugar a realização do Segundo (2º) leilão, já agora a 
quem mais der e o maior lance oferecer, independentemente da avaliação constante dos autos.
Dos autos não consta nenhum recurso pendente de decisão e os bens penhorados estão livre de ônus. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, em especial o executado acima 
mencionado, que considerar-se-á intimado pela simples publicação deste, mandei expedir o presente que 
será afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado de 
São Paulo, aos 14 de feVereiro de 2007. Eu (Rogério Bissoli), escrevente técnico judiciário, digitei e 
imprimi. Eu (Valdecir Aparecido Damião), diretor de serviço, conferi, dou fé e assino.
Antônio Roberto Borgatto – Juiz de Direito
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Costuma-se dizer que o ano só 
começa de fato no Brasil após 
o carnaval, o que concordo 
em gênero, número e grau. No 
entanto, essa festa “popular” tem 
servido para políticos fazerem 
politicagem com o dinheiro do 
contribuinte brasileiro que é o 
mais taxado do mundo. Aqui 
em Jaboticabal não é diferente. 
O atual prefeito que vem se 
destacando por ser um exemplar 
festeiro não mede esforços para 
levar circo ao povo, e este no 
embalo se esquece das suas próprias 
prioridades como saúde, moradia e 
trabalho.

SeM inforMaÇÕeS

A reportagem do Jornal Fonte 
procurou o secretário de governo 
Fernando Reis, que presidiu a 
festa de momo, através de e-mails, 
pessoalmente e bilhetes a fim de 
obter os gastos totais da Prefeitura 
com o carnaval, mas não logrou 
êxito até o fechamento desta 
edição.

carnaVal eM jaboTicabal
Hori GaSTa MaiS de r$ 35o Mil

e o PoVo PaGa a conTa
joão Teixeira de lima

O montante de R$ 290 mil foi 
conseguido através de contratos 
publicados no jornal “A Gazeta” 
de 17/02 e 24/02, e cujas despesas 
não estão em sua totalidade, porque 
o dinheiro repassado para as 
escolas de samba não consta desses 
contratos. 
O próprio secretário na terça-feira 
13/02 em uma conversa informal 
nos disse que foi em torno de R$ 13 
a R$ 15 mil para cada uma. Como 
o desfile contou com 3 escolas e um 
bloco, nos leva a acreditar que os 4 
teriam consumido em torno de R$ 
60 mil, sem contar outras despesas 
que não tivemos acesso. 

coMenTÁrio

Falatórios dão conta que essas 
despesas chegaram perto de R$ 500 
mil, o que não podemos afirmar 
pela falta de transparência dos 
governantes. Mas mesmo que essas 
despesas tenham sido as informadas 
no quadro acima é um absurdo se 
levarmos em conta o abandono 
que se encontra algumas áreas da 
administração pública. Sabe-se que 
alguns caminhões transportadores 
de lixo estão sucateados e quase 
sempre alguns bairros da cidade 
ficam sem esse serviço, além de 

outros veículos que se encontram 
na mesma situação. O pronto 
atendimento ou pronto socorro 
há muito necessita de uma UTI 
móvel, que custaria menos do 
valor gasto com o carnaval.
Por outro lado, até achamos 
que o carnaval seria uma festa 
“popular” e sua realização faz 
parte da cultura. Porém, o que se 
sabe é que o único divertimento 
do povo foi acompanhar 
os desfiles, porque os mais 
humildes sequer puderam beber 

um refrigerante ou uma garrafa de 
água pelo preço exorbitante que 
estava sendo praticado. Ou seja, 
uma lata da bebida tinha o mesmo 
valor que uma lata de cerveja, um 
procedimento descabido. Quando o 
correto seria vender o refrigerante 
ao preço de custo cerca de R$ 1 e 
a cerveja 3 ou 4 vezes mais. Aliás, 
essa prática foi adotada ano passado 
e foi objeto de muitas críticas. Quem 
sabe um dia, a Prefeitura atente para 
esse detalhe e não pense apenas 
nos gananciosos que ganharam a 
“licitação” para explorar os bares 
durante a realização do carnaval.

02 caminhões de som (dois dias 18 e 20/02  R$  34.900  mil
Contratação de até 200 banheiros químicos  R$   41.200 mil
Contratação de 120 seguranças  R$     7.200 mil
Contratação especializada em realização de bailes  R$  46.500 mil
Contratação de empresa de montagem elétrica  R$  30.945 mil
Contratação de empresa de montagem metálica  R$ 129.934 mil
Gasto aproximado com escolas de samba e bloco  R$   60.000 mil
TOTAL APROXIMADO  R$  350.679 mil

ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Após a derrota nas eleições municipais 
de 2004, tanto para o Executivo 
quanto para o Legislativo, pois 
conseguiu eleger apenas um vereador 
e na legislatura passada tinha três, o 
PT (Partido dos Trabalhadores) de 
Jaboticabal ficou enclausurado. O 
representante do partido na Câmara, 
Carlinhos Santiago, bandeou para o lado 
da atual administração e a executiva 
municipal eleita em 2005, comandada 
pelo professor José Gilberto de Souza, 
segundo consta, ficou de mãos e pés 
atados por razões que só eles sabem. 
Insatisfeito Gilberto renunciou ao cargo 
e também se desfiliou do partido, para 
seu lugar foi eleito em 19 de fevereiro 
de 2007, o advogado André Luís 
Botino de Vasconcellos, que concedeu 
entrevista ao Jornal Fonte e falou das 
perspectivas da agremiação partidária. 
Leia abaixo trechos da entrevista.

jornal fonte – O que está acontecendo 
com o PT de Jaboticabal?
andré luiz botino de Vasconcellos 
– Olha, o que estava acontecendo com 
o Partido dos Trabalhadores, era que 
tínhamos um presidente que é professor 
da Unesp e tem muitos afazeres e não 
tinha tempo para dedicar-se ao partido 

PT de jaboTicabal
o ParTido É de oPoSiÇÃo ao GoVerno Hori.

diZ noVo PreSidenTe
joão Teixeira de lima

e as nossas necessidades, e como havia 
problemas nesse sentido, inclusive, 
ausências nas reuniões, ele houve por 
bem renunciar ao cargo de presidente 
e após consulta ao diretório estadual 
convocamos novas eleições.
jornal fonte – O presidente anterior 
e o vice além de deixarem seus cargos 
também se desfiliaram?
andré botino – Não. O professor 
Gilberto Sim, o professor Claudemar 
Bigossi continua no partido nos 
auxiliando, ele apenas renunciou 
ao cargo de vice-presidente em 
solidariedade ao professor Gilberto. 
Portanto continua nas nossas fileiras 
e é uma pessoa muito importante para 
o partido, inclusive já foi diretor de 
esportes no Governo da ex-prefeita 
Carlota.
jornal fonte – Existe comentários 
que a ex-prefeita seria candidata à 
vereadora em 2008. Isso significa que 
o PT não tem nomes para concorrer ao 
cargo de prefeito?
andré botino – Costumo dizer que 
o PT é o único partido que tem dois 
pré-candidatos todo mundo comenta 
da Carlota e do Baccarin. Mas da 
estratégia e tática de campanha para 
2008 depende do que vai acontecer, ou 

seja, como vai se portar o governo Hori 
e como será a aceitação da população, 
então não sabemos como vamos atuar 
nessa campanha. Se lançando um 
candidato próprio ou apoiando outro 
candidato e de que forma vamos 
trabalhar esses nomes fortes do nosso 
partido em relação à eleição.
jornal fonte – Existe comentários 
também que o PT de Jaboticabal estaria 
alinhavando apoio ao prefeito Hori na 
sua provável candidatura a reeleição?
andré botino – Eu não acredito que 
o professor Gilberto tenha procedido 
qualquer entendimento nesse sentido 
quando era presidente. Como atual 
presidente não existe nenhuma conversa 
nessa direção, nossa posição é de 
oposição ao governo Hori, posição esta 
abraçada por todo diretório municipal. É 
impossível existir essa união para 2008, 
descarto completamente qualquer união 
do PT com o PPS, ou com qualquer 
outro partido que o prefeito esteja na 
época da eleição. Peremptoriamente o 
PT não estará com o Hori na próxima 
eleição.
jornal fonte - As contas da ex-prefeita 
já foram aprovadas pela Câmara?
andré botino – As contas estão no 
Tribunal, (TCE – Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo). Salvo, 
engano, falta ser encaminhada para 
Câmara as contas de 2003/2004, essa 
informação não é certeza absoluta. 
As contas que estão pendentes não 
chegaram na Câmara ainda, não posso 
afirmar se duas ou uma a de 2004 está 
no Tribunal.
jornal fonte – Com a sua ascensão a 
presidência, quais são as perspectivas 
do partido?
andré botino – Estamos nos 
programando para marcar nossa 
posição como um partido de oposição 
real ao governo Hori. O que nós 
tínhamos era uma oposição feita pela 
executiva municipal sem aparecer, 
ninguém sabia como acontecia, e agora 
queremos mostrar essa oposição, isto é, 
denunciando junto à sociedade as coisas 
erradas, tentando resgatar as obras que 
realizamos quando éramos governo e 
que hoje estão sucateadas como, por 
exemplo; o aterro sanitário que virou 
lixão novamente, a ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto), cujo projeto 
e dinheiro para execução das obras 
foram encaminhados e conseguidos 
pelo governo anterior e está parada, 
não tratou um litro de esgoto. Então, 
queremos mostrar para a sociedade 
porque somos de oposição, apontando 
os erros e participando realmente.
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Páginas da vida
Você sabia que...

- VocÊ Sabia que dizem por aí 
que os carros oficiais servem tam-
bém para transportar familiares e 
agregados? Que respeito ao dinhei-
ro público heim?
- VocÊ Sabia que o assessor 
vale-tudo, além de assessorar, ori-
entar, aconselhar, mandar, etc. tam-
bém anda querendo se candidatar? 
O baixinho gostou tanto da coisa 
que quer virar político. Fala sério!
- VocÊ Sabia que o pânico no 
Paço anda geral: é um tal de secre-
tários e assessores fazerem campe-
onato de bajulação para permane-
cerem no cargo. Vale tudo para não 
perderem a boquinha.
- VocÊ Sabia que tem gente que 
saiu arrasada do concurso, dizendo 
em voz alta e firme que tinha ido 
muito mal. Para espanto de todos, 
inclusive da própria, ela não só foi 
selecionada como muito bem clas-
sificada. 
- VocÊ Sabia que a visibili-
dade agora é para o darling da Ad-
ministração? Dizem que será ele 
o presidente da Festa do Quitute / 
2007. O perigo é ele passar a per-
na nos poderosos. A campanha já 
começou!
- VocÊ Sabia que nos jantares 
dos Secretários, o mau humor é ger-
al? Sorrisos por fora e descontenta-
mento por dentro. Comem manjares 
e engolem veneno!
- VocÊ Sabia que o beija-flor 
andou pelas bandas da Prefeitura? 
Houve pânico no Paço!
- VocÊ Sabia que o clima lá 
pelas bandas da Praça 9 de Julho 
anda pra lá de tenso. A fogueira das 
vaidades está aumentando, afinal 
todos já estão em campanha.
- VocÊ Sabia que alguns 
vereadores matutos andam que-
rendo convencer algumas pessoas a 
se candidatarem para fazerem leg-
enda? Pensam em unir as migalhas 
para terem vantagens! Feio isso!

MoSaicoS i
o buraco É MaiS eM-

baixo

Enquanto a pista do sambódromo 
parecia um tapete real, as ruas da 
cidade estavam (e estão) um verda-
deiro festival de crateras. Olho vivo 
pessoal!
 

fica o diTo Pelo
nÃo diTo

A ordem que teria sido dada para 
transferir uma bam-bam-bam da 
imprensa para outro local foi deixa-
da de lado. Na hora “h” foram tira-
das as cartas da manga e o poderoso 
amarelou. É melhor deixar tudo 
como está pra ver como é que fica!

dePoiS do carnaVal
Agora que o carnaval passou que 
tal começar a trabalhar? É só tirar 
a venda (ou a máscara) dos olhos e 
ver o que deve ser feito. 

SiTeS MaiS uTiliZadoS Pe-
loS PoderoSoS:

w.w.w. puramamata.com.BR$
w.w.w.sombraeaguafresca.com.
BR$
w.w.w.queromais.com.BR$
w.w.w.quempodepode.com.BR$
w.w.w.paniconopaço.com.BR$
w.w.w.ourodetolo.com.BR$

oS bonS
Alguns vereadores tem tido preo-
cupações que vão além das ho-
menagens. Estão engajados nos 
problemas da Educação, Saúde, 
investimentos públicos, etc, etc. O 
mais jovem deles tem feito um tra-
balho sério e competente. Ainda há 
esperança!

alÔ, alÔ, reSPonde!
Está na hora da Prefeitura Munici-
pal responder clara e objetivamente 
aos requerimentos e ofícios dos 
vereadores. Afinal são nossos legíti-
mos representantes e porta vozes da 
comunidade. Será que dá pra parar 
de enrolar? 

briGaM aS coMadreS
Dizem que alguns poderosos andam 
se estranhando e sendo indelicados 
uns com os outros e usando o pior 
do vocabulário. Coisa feia heim?!

carro cHefe
Estão apostando alto nos dividen-
dos do carnaval. Dizem que para 
2008 a festa vai ser de arromba. 
Querem aumentar o sambódromo, 
investir pesado em luxuosa estru-
tura, sofisticar o desfile. Dizem que 
vão arrebentar a boca do balão, e o 
nosso bolso também, é claro!

MoSaicoS ii

MordoMia
O carro oficial nº 005 do poder ex-
ecutivo tem ido buscar o chefe do 
SAAEJ em domicílio, ao melhor 
estilo burguês. Olha o salto alto!

PÂnico na educaÇÃo
Dizem por aí que a Câmara Munici-
pal aprovou a convocação do Secre-
tário da Educação para uma presta-
ção de contas da verba FUNDEF. 
O titular da pasta teria pedido um 
prazo para ele e sua equipe se ca-
pacitarem. Como é que pode assi-
nar as prestações de contas e não 
estar capacitado para tal? Cuidado 
com o vôo cego, ou melhor, com as 
assinaturas de olhos vendados!

o Que VocÊ faria ?
Se você tivesse R$ 200 mil em 
caixa para investir na cidade, o que 
você faria?
Consertaria os buracos das ruas? 
Compraria uma ambulância?
Investiria em aparelhos de diag-
nóstico, para a Saúde?
Começaria o restauro do prédio do 
Coronel Vaz?
Aplicaria em projetos sociais? 
Investiria em micro computadores 
para as escolas?
Capacitaria funcionários?
Aumentaria o número de vagas nas 
creches?
Ou gastaria em........?

caMaleÃo (leoa)
Tem um (a) político (a) por aí que 
anda querendo voltar em cena e diz 
que vai se candidatar a vereador (a). 
Tudo isso de olho no cargo mais co-
biçado do pedaço: o de Prefeito.
Dizem que os que provam do mel 
não querem largar do favo. 

ProMoÇÕeS
O prestígio do guarda Belo continua 
em alta. Além de ser alavancado 
às funções de poder e mando, está 
tratando de promover a família. Di-
zem por aí que sua esposa terá um 
cargo de chefia em um projeto so-
cial. Outro salto no escuro!

VaMoS eSclarecer?
Até agora muitos professores não 
entenderam os critérios de classifi-
cação no concurso de PEB I. Houve 
cada salto de qualidade!
SUPER MAN

O Secretário biônico (“aquele” que 
entre outras coisas faz mágicas) está 
com a vaidade em alta com as fotos 
do carnaval! O seu ego foi parar no 
espaço. Cuidado com a lei da gravi-
dade pois o que sobe, desce!

Pela TanGenTe
Os vereadores andam irritados com 
o jogo de empurra da Prefeitura 
Municipal. A maioria dos requeri-
mentos é respondida com evasivas, 
demonstrando claramente a falta 
de transparência. Sugestão para os 
vereadores: comecem a fazer audi-
torias!

VENDE-SE 
Corsa Sedan 1.0 - 16 válvulas ano 99/00 4 portas prata 

metálico, ar-condicionado, direção hidráulica, 4 portas com 
travas e vidro elétrico, alarme, pneus T-6000 (Pirelli), rádio e 

CD, IPVA pago
Encontra-se na garagem ponto certo veículos

Telefone (16) 3203-2786 – Adauto/Edmir
Segunda dona - Carla - (16) 9708-5689
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A matéria intitulada “Estação de 
tratamento de esgotos”, publicada 
na edição número 43 do Jornal 
Fonte, apenas desinforma o leitor, 
prestando um desserviço à cidade. 
Em nenhum momento  a reportagem 
do Jornal A Fonte procurou 
esclarecimento técnico a respeito 
do assunto.

Vamos aos fatos:
Parte da área onde foram 
construídos o emissário e a estação 
de tratamento de esgotos foi cedida 
pela Universidade Estadual Paulista 
(Unesp). A cessão da área foi 
solicitada pela Prefeitura.
O Campus da Unesp foi representado 
durante toda a análise do processo 
de cessão da área por uma comissão 
constituída por docentes.
O documento de cessão da área 
foi uma parceria entre Poder 
Público Municipal e Universidade. 
A Reitoria da Unesp fez algumas 
exigências para ceder a área, entre as 
quais a garantia  do acesso irrestrito 
a ETE para o desenvolvimento de 
ensino, pesquisa e extensão pela 
Unesp.
O projeto da estação de tratamento 
de esgotos de Jaboticabal não teve  
a colaboração de nenhum dos 
professores da Unesp.
O  sistema adotado foi o tratamento 
de esgotos por digestores anaeróbios 
de fluxo ascendente com manta de 
lodo – Dafa, seguido por lagoas 
facultativas.
A Universidade também não teve 
qualquer participação na construção 
e fiscalização da obra. 
Em agosto de 2006, portanto, há seis 
meses, fui convidado pelo Poder 
Público Municipal para coordenar  
a partida e a operação da ETE.
Traduzindo o termo técnico, 
partida significa o conjunto de 

direiTo de reSPoSTa MaTÉria e.T.e – ed. 43 
providências essenciais ao início 
de funcionamento da ETE, como o 
enchimento parcial das lagoas com 
água bombeada do rio; a entrada 
de parte do esgoto nos reatores, 
até que se estabeleça a população 
de microrganismos suficiente para 
que todo o esgoto possa ser tratado 
conforme o recomendado pela 
melhor técnica.
Essa é a tarefa que buscamos 
cumprir com sucesso, sem 
precipitações, que poderiam causar 
efeitos indesejados, inviabilizando o 
correto funcionamento da Estação.
A primeira providência tomada, em 
conjunto com o SAAEJ, foi obter 
a licença de operação da Cetesb, 
a agência ambiental do Estado 
de São Paulo, responsável pelo 
licenciamento e fiscalização de todos 
os empreendimentos que possam 
causar impactos ambientais. 
A licença de operação foi concedida 
pela Cetesb que analisou e aprovou 
o detalhado Manual de Partida 
e Operação da ETE, por nós 
elaborado.
Também obtivemos a aprovação 
do DAEE para a captação da água 
do rio, essencial para o enchimento 
das lagoas como uma das etapas da 
partida da ETE.
Com isso, demos início à partida da 
Estação de Tratamento de Esgotos.
O que a reportagem do Jornal não 
procurou saber e nem informou 
ao seu leitor é que o Tratamento 
de esgotos é uma tecnologia 
especializada. A estação de 
tratamento de esgotos depende do 
desenvolvimento adequado das 
populações de microrganismos 
responsáveis pela transformação 
do esgoto em água em condições 
de ser lançada no rio. E esse 
desenvolvimento só se dá mediante 
condições promovidas por uma 

partida adequada.

Por que a eTe ainda não entrou 
em funcionamento?

Depois de obtidas as autorizações 
dos órgãos competentes, foi iniciada 
a partida com o bombeamento da 
água do rio para as lagoas.
Durante esta etapa, um problema 
construtivo foi evidenciado nas 
lagoas. 
Providências necessárias para sanar 
o problema estão sendo adotadas. 
Também recomendamos 
algumas medidas para correção 
e aprimoramento dos reatores 
anaeróbios e das lagoas facultativas, 
para a obtenção dos melhores 
resultados possíveis com a ETE.
Sem esses ajustes, não ocorrerá 
a remoção necessária da matéria 
orgânica, de nutrientes e patógenos 
(poluentes), exigida pelos padrões 
ambientais. 
Certos de ter cumprido nosso dever 
de informar, estaremos sempre à 
disposição do bom jornalismo, feito 
com seriedade, imparcialidade e 
compromisso com a comunidade.
Professor dr. roberto alves de 
oliveira
unesp, campus de jaboticabal

reSPoSTa do jornaliSTa 
joÃo Teixeira de liMa

A matéria a qual se refere o Prof. 
Dr. Roberto Alves de Oliveira, não 
teve a intenção, e nem era o caso 
de mostrar os aspectos técnicos 
da ETE, e sim mostrar para à 
população que pagou um preço alto 
para sua construção (R$ 5 milhões), 
e foi “inaugurada” em 20 de agosto 
de 2006, inclusive com a presença 
do professor que fez um belo 

discurso e  mais de 7  meses depois 
da famigerada “inauguração” com 
bandinha e tudo está paralisada. 
Apesar do quase abandono que 
se encontra a ETE conforme 
mostramos, nem o prefeito, nem o 
presidente da Câmara, nem o ex-
presidente do SAAEJ e muito menos 
o ilustre professor Doutor vieram a 
público para explicar as verdadeiras 
razões do não funcionamento da 
ETE.
Quem prestou desinformação e 
dessevirço a cidade e aos pagadores 
de impostos, foram as autoridades, 
incluindo o mestre, que não tiveram 
a coragem de mostrar a realidade 
para os jaboticabalenses. O professor 
fala do bom jornalismo, seriedade, 
imparcialidade e compromisso. 
Onde Vossa Senhoria estava que 
não teve a seriedade para falar os 
verdadeiros motivos da paralisação 
da ETE? Onde Vossa Senhoria 
estava que não teve a imparcialidade 
da franqueza para falar dos erros 
cometidos na construção da ETE 
independentemente do prefeito 
de plantão? Onde Vossa Senhoria 
estava nesses mais de sete meses 
e não teve o compromisso de fazer 
a ETE funcionar? Afinal o senhor 
foi designado, segundo o jornal “A 
Gazeta”, gerente da Estação!
E por fim, o bom jornalismo se 
faz mostrando a verdade, e nós 
o fizemos, coisa que outros não 
o fizeram, só apareceram por lá 
para mostrar a festa da mentirosa 
“inauguração”. Bom jornalismo 
professor é aquele que não se vende 
para órgãos públicos, é aquele que 
tem a coragem de denunciar as 
irregularidades e não ficar apenas 
mostrando fotografias de políticos 
pagos com o nosso dinheiro. O nosso 
jornalismo está com as investigações 
bem adiantadas acerca deste caso e 
de outros, aguarde.
 

O primeiro pensamento que nos vem 
a mente é do que estamos falando, 
de duas realidades completamente 
distintas ou apenas de uma falta 
de ótica que não enxergamos, por 
questões simplesmente que fogem 
ao nosso interesse cotidiano. 
Os seguimentos da sociedade, 
inclusive a própria Igreja, procura 
repensar estes aspectos ambientais, 
dos quais o egoísmo e ganância de 
um pequeno grupo de pessoas, que 
na ânsia da exploração das riquezas 
devastam tudo que encontram 
pela frente. E podemos ir além, 
quando percebemos as questões 
antropológicas, que invadem as 
culturas ameaçando e dizimando 
toda uma população indígena, 
atropelando e degradando sua 
cultura. E então vem a pergunta, que 

o braSil e a aMaZÔnia
Brasil é este? A Amazônia é apenas 
a retratação de aspectos culturais, 
sociais religiosos e políticos, 
mergulhados num caos profundo, 
do qual são poucos que procuram 
retratar e buscar soluções concretas 
para conter tamanha brutalidade 
que irão gerar conseqüências 
desastrosas para o futuro. E 
voltando para um olhar mais perto 
do nosso contexto, percebemos, que 
a nossa Amazônia, também vive 
uma degradação e desumanização, 
quando nos chocamos com o grande 
desenvolvimento de nossa região, 
onde pequenos latifúndios, coronéis, 
e porque não dizer os homens que 
detém o maior número de terras 
e propriedades, são os maiores 
degradadores da natureza. Em nome 
da prosperidade e da modernidade, 

a nossa região tornou-se um grande 
rio de cana de açúcar e álcool, que 
somente tem provocado a miséria 
de um povo que acreditou no 
milagre econômico, onde se falava 
em fartura e prosperidade, deu-se 
lugar a degradação do ser humano 
e de sua cultura. Somos meros 
espectadores desta calamidade 
pública, e continuamos no nosso 
cubículo como se nada houvesse, 
e que não temos qualquer culpa 
diante destes fatos. Até quando 
vamos nos calar? Não adianta 
reagir diante de tal catástrofe? Ou 
será que também somos parte desta 
cultura de opressores determinantes 
de uma classe social, que se 
beneficia de toda esta tragédia. 
Brasil e a Amazônia, claro que é a 
mesma colônia, que tempos atrás 

fomos dominados e explorados por 
nossos colonizadores, mas que na 
verdade esta mentalidade continua 
mais presente do que imaginamos. 
Infelizmente usamos o nosso poder 
e a nossa autoridade, para repetir os 
mesmos erros do passado, dizia um 
grande profeta, que o “poder que 
recebera sempre será para libertar e 
não para escravizar”; e que a verdade 
sempre será o nosso escudo para 
promover a dignidade e o respeito 
a cidadania. Não sou principiante 
e nem um teórico fanático, mas 
acredito que é possível transformar 
tudo que aí se encontra, não no 
paraíso utópico, mas procurando 
se engajar em algum movimento 
que seja verdadeiro e que lute 
empunhando a Bandeira na busca 
da plena liberdade do ser. 

fenix...
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A indignação com parte da população 
de Jaboticabal e com parte da classe 
política por terem, juntos, linchado 
moralmente a atriz é facilmente 
constatada em conversas pela 
cidade e na Internet. Sem dúvida, 
foi um ato de covardia de parte da 
população, instigada e comandada 
pelo prefeito, o presidente da 
Câmara Municipal e um bobão que 
conseguiu se eleger vereador. Em 
primeiro lugar, Luana não nasceu 
em Jaboticabal, nasceu em São 
Paulo, mas passou aqui sua infância 
e parte de sua adolescência. O título 
de cidadã jaboticabalense foi dado 
a ela pela Câmara Municipal por 
causa disso. Conclui-se, então, que 
o vereador Pepa Servidone, ao dizer 
que Luana nasceu em Jaboticabal e 
afirmou que é de Ribeirão Preto, 
demonstrou que agiu de má fé ou 
é extremamente burro.  Mas Pepa 
Servidone, coitadinho, ao tentar 
aparecer em cadeia nacional, saiu 
de seu habitat natural: o lugar 
dele é fazendo barraco na porta de 
pronto-socorro simplesmente para 
aparecer em público, pois não é 
do conhecimento de ninguém que 
tome providências mais enérgicas. 
O prefeito Hori praticou vários 
crimes para ter seus minutinhos 
de fama na televisão: usou de seu 
cargo para causar danos morais a 
Luana, assinando um projeto de lei 
fajuto mudando o nome da cidade 
para Luanópolis, inaugurando um 
busto da atriz em praça pública, 
dispensando funcionários da 
prefeitura para participarem da 
palhaçada na praça e permitindo 
que aqueles dois palhaços 
ofendessem moralmente pessoas 
ilustres da cidade ao mudarem 
nomes de praças e ruas. Tudo isso 
usando seu cargo de prefeito e no 
horário de expediente. Permitiu 
ainda que seu assessor de imprensa 
ficasse à disposição do programa 
de televisão, inclusive levando os 
dois palhaços em seu programinha 
jacu em uma rádio da cidade para 
achincalhar mais a pobre Luana. 
É uma pena que os dois palhaços 

PoVo e PolÍTicoS 
lincHaraM MoralMenTe 

luana PioVani eM 
jaboTicabal

não mudaram também o 
prefeito. Em terceiro lugar 
o presidente da Câmara 
Municipal, que tem fimose na 
língua segundo o programa, 
e que votou e aprovou o 
título de cidadã a Luana, 
participou da palhaçada 
também assinando o projeto 
de lei. Portanto, um bando de 
irresponsáveis que deveriam 
dar exemplo de respeito à 
cidade e à pessoa de Luana 

Piovani, provocaram dano à moral 
pública Agora, qualquer um poderá 
mudar placas de ruas, ofender a 
todos, chamar Fenerich de “língua 
de fimose”, e desrespeitar qualquer 
cidadão. Os dois palhaços fizeram 
o que quiseram nesta cidade, e 
com apoio da Prefeitura, ou seja, 
a administração municipal ajudou 
um programa de televisão, em rede 
nacional, a desmoralizar Jaboticabal. 
Gostar ou não daqui é um problema 
estritamente pessoal, mas Luana 
sempre gostou de Jaboticabal e 
comecei a prestar atenção nela 
quando numa entrevista há cerca 
de quinze anos dizia que morria de 
saudades de Jaboticabal, e citou até 
um barzinho aonde ia com amigos. 
Luana é muito melhor que certas 
pessoas de vida pública desta cidade: 
nunca manteve publicamente dois 
relacionamentos extraconjugais, 
fazendo com que sua família fosse 
objeto de gozação na cidade, 
não compra edícula no Jardim 
São Marcos no nome do sogro, 
não responde a vários inquéritos 
policiais por uso indevido de verba 
pública, compra licor Amarulla 
com seu próprio dinheiro, não tem 
blocos de notas fiscais frias, enfim 
acho que seria uma pessoa em 
quem eu realmente votaria.  Não 
sou procurador de Luana Piovani, 
até fiquei um pouco decepcionado 
ao saber que ela gosta de rodeio, 
fato que abomino, mas admiro 
sua coragem de lutar e vencer no 
meio artístico, que é uma selva. 
Acho Luana inteligente, agradável, 
linda e extremamente sensual. E eu 
adoro mulheres inteligentes, lindas 
e sensuais. Mas, como se viu, tem 
homem que não gosta.

Marcio antonio augelli 
– extremamente indignado por 

Jaboticabal e por Luana.
As afirmações nesta coluna não 

têm objetivos político-partidários, 
financeiros ou religiosos e são 

amparadas legalmente pelo artigo 
5o, Inciso IV, da Constituição da 
República Federativa do Brasil.  

Salve, salve a República Federativa 
de Luanópolis. A ditadura F...........
richez. O eterno presidente. O 
entregador de pizza. Aquele que 
sente o cheiro e os outros comem. 
O homem da fimose na língua. 
E nós ficamos conhecidos no 
Brasil inteiro. Rede Nacional. Que 
pânico.
Um amigo meu de Fortaleza me 
ligou perguntando se aqui todo 
mundo é tonto daquele jeito que ele 

abc...aMarGo

viu na TV. Eu me defendi. Disse que 
tonto mesmo tem uns doze ou treze 
o resto é tudo amigo do Zorro. E um 
outro de Salvador me ligou pedindo 
pra vir morar aqui em Luanópolis.
É que ele morou muito tempo em 
circo. Tá com saudade. Eu disse pra 
ele vir e trazer só a lona. O resto tá 
tudo pronto. 

E o POSTO SEM SAÚDE vai 
demorar. Mas a prefeitura tomou 
providências. Mudou ele lá perto 
do velório. O cara morre já vai pro 
velório e já é enterrado. SISTEMA 
PRÁTICO DE ATENDIMENTO 
AO CIDADÃO. Serviço de primeiro 
mundo. 
Nem na Suíça tem dessas coisas. 
Morre vela e enterra. Tudo 
pertinho.
Por hoje é só, no próximo eu volto. 
Vou agora tirar minha fantasia de 
palhaço e ficar escondidinho dentro 
de casa. Afinal de contas eu mereço. 
Sou um Cidadão Luanopolense. 
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Luana Piovani na Festa do Quitute

aliSTaMenTo MiliTar no ano de 2007
Jovens nascidos no ano de 1989, alistem-se no período de 02 de janeiro a 
30 de abril de 2007.
Jovem não adie este compromisso. Não deixe para última hora. Compareça 
a junta de serviço militar desta cidade na rua 24 de maio, 263 centro das 8 
às 16:30 horas munido dos seguintes documentos:
Original e xerox da certidão de nascimento ou casamento, original e xerox 
do RG, CPF (CIC), 2 fotos 3x4, declaração de escolaridade (atualizada) (se 
for histórico escolar - xerox), xerox comprovante de residência (água, luz, 
telefone ou declaração).

“Serviço Militar, a segurança do brasil em nossas mãos” 


