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O CÚMULO DO ABUSO DE PODER:  
EDÚ FENERICH VIAJA E TRANCA PROJETOS NO COFRE

Ao ler a matéria do brilhante João 
Teixeira de Lima sobre a sessão 
da câmara de 21 p. passado, que 
restou prejudicada e inócua por 
conta do TODO PODEROSO 
EDURICO, que em viagem, num 
verdadeiro menosprezo para 
com os Vereadores que ficaram, 
simplesmente “levou consigo” ou 
trancafiou toda a documentação 
necessária à reunião. E mais a seu 
bel prazer de longe comandou os 
trabalhos da Casa. Como diria 
Boris ... isso é uma vergonha (para 
a população e, principalmente, para 

os Vereadores)!
Mas... justiça seja feita: as 
providências para que tal fato 
não volte a acontecer já foram 
devidamente tomadas:  espelhando-
se no seu colega CALÍGULA, 
imperador de Roma que, para 
humilhar os Senadores perante 
o povo, nomeou seu cavalo 
Incitatus ao Senado, o todo 
poderoso EDURICO, também para 
demonstrar a nada valia dos Edis, a 
par de se proclamar Presidente “ad 
perpetuam rei memoriam” nomeou 
à câmara, sua eguinha POCOTÓ.

(Continue enviando...)

MariÂnGela Macci 
carValHo

“Quem é bom não morre, só fica 
encantado!”

Guimarães Rosa

Mariângela, o João Teixeira e o Stesse 
pediram para eu escrever a notícia sobre 
sua morte, mas eu não consigo. Fico 
emocionado. Então não vou dizer nada 
sobre sua vida, seu marido, seus filhos, 
isso todos já conhecem. O importante 
é que não havia quem não gostasse 
de você. Eu era a sua maior “vítima”, 
vivia m
e gozando. E leitora assídua deste 
jornal, onde eu estivesse, você aparecia 
me chamando por um apelido que criou 
e completando: “...cadê meu jornal?” 
Era uma de suas maneiras de transmitir 
afeição: brincar. Então eu não vou 
escrever nada de praxe porque acho que 
o Guimarães Rosa ta certo: você não 
pode ter morrido, só ficou encantada 
aos sessenta e sete anos, na tarde do dia 
26 de maio de 2007. 

Teu amigo Marcio augelli

a luZ do dia
ProSTiTuiÇÃo e uSo 
de droGaS ilÍciTaS 

na PraÇa
joaQuiM baTiSTa

Vice-PrefeiTo 
de jaboTicabal 

Perde a VaGa

PrefeiTura 
adQuire noVa 

froTa:
carroS noVoS 

VelHoS buracoS

coM SeiS MeSeS 
de aTraSo 

PoSTo de SaÚde 
É inauGurado

GrandeS 
PerSonalidadeS
de jaboTicabal

dr. duÍlio Poli

aSSeSSora do 
PreSidenTe 

da cÂMara de 
jaboTicabal, PreciSa 

faZer TraTaMenTo 
PSicolÓGico

Saaej faZ 
aniVerSÁrio, 

MaS QueM GanHa 
o PreSenTe É o 

Saaej!

cenTro de 
HiPPoTeraPia “dr. 

Paulo afonSo 
eZeQuiel” QuaTro 
anoS de aMor ao 

PrÓXiMo

SÓ falTaVa eSSa...
luiz augusto Stesse
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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 1171/2006 foi decretada a interdição de 
ADRIANO JULIO ALVES, brasileiro, solteiro, portador 
do RG. nº.46.865.396-X SSP/SP, residente à  Rua 
Nelson Spelman nº 169 Jardim Angélica, Jaboticabal-
SP, filho de Maria José Alves, nascido aos 17.06.1988 
em Jaboticabal – São Paulo,  a requerimento de sua 
irmã ALINE CRISTINA ALVES, conforme apurado 
através do Laudo Pericial, o requerido acima qualificado 
é  incapaz de gerir os atos da vida civil e seus bens, 
por ser ele portador de “Deficiência Mental – retardo  
neuro-psico-motor, com retardo mental permanente”, 
tudo nos termos da r. sentença proferida por este Juízo, 
datada de 12.03.2007, com trânsito em julgado datado 
de 03.04.2007, sem a interposição de quaisquer recursos 
, tendo sido nomeado Curador Definitivo sua irmã, 
ALINE CRISTINA ALVES, brasileira, solteira, auxiliar 
de acondicionamento, portadora do RG. nº.42.695.332-0 
do CPF nº.330.946.848-82, residente à  Rua Nelson 
Spelman nº 169 Jardim Angélica, Jaboticabal-SP. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e, no futuro, 
ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente 
edital que será publicado por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta Cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 
14 de maio 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO REQUERENTE C. 
A. E., EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE QUE O 
MESMO MOVE CONTRA, B. F. E., REPRESENTADA 
POR SUA GENITORA E. B. F. - FEITO Nº 151/05 - 
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 de Investigação e 
Paternidade, da qual figura como requerente C. A. E., 
e como requerida, B. F. E., rep. por sua genitora E. B. 
F., feito nº 151/05 - 2ª Vara Cível. Constando dos autos 
que o requerente C. A. E., brasileiro, solteiro, auxiliar 
de embalagem, portador do RG nº 40.187.563-5/SSP-
SP. e inscrito no CPF nº 318.936.718-36, 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 C. A. E. 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 21 de maio 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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO: 
ROBERTO LOPES DA SILVA, EXTRAÍDO DOS 
AUTOS DA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE 
PATERNIDADE, MOVIDA POR D.V.R.- FEITO N.º 
079/04 - 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 
que, por este Juízo e Cartório da 3ª Vara se processam os 
termos da Ação de Investigação de Paternidade movida 
por D.V.R. contra ROBERTO LOPES DA SILVA – 
Feito n.º 079/04 – 3ª VARA. Assim dos autos constando 
que o requerido ROBERTO LOPES DA SILVA. 
Brasileiro, solteiro, maior, do comércio, encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente 
edital pelo qual fica o mesmo devidamente INTIMADO 
a comparecer, munido de documentos (RG, Carteira de 
Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, CNH e/
ou Certidão de Nascimento, todos legíveis e originais-
qualquer outro documento apresentado que não seja 
um dos citados, a perícia não será realizada), perante 
a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO 
PRETO, sito à Rua Tenente Catão Roxo, 2501, no 
próximo dia 05 de JUNHO de 2007, às 13:00horas, a 
fim de ser realizada a coleta para futura perícia, na sendo 
necessário jejum ou suspensão de medicação de uso 
habitual. E, para chegue ao conhecimento de todos e de 
futuro ninguém possa alegar ignorância, especialmente 
o requerido acima mencionado, é expedido o presente 
edital, com prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado 
e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 29 de 
maio 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.

EDITAL PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO P.N., 
EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DIVÓRCIO 
REQUERIDA POR J.A.M.N. CONTRA P.N. - FEITO 
Nº 425/07 - 2ª VARA CIVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) 
DIAS. 
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 
DIVÓRCIO requerida por J.A.M.N contra P.N., feito nº 
425/07 - 2ª Vara Cível. Assim constando dos autos que o 
requerido P.N., brasileiro, aposentado, filho de Guerino 
Guilherme Natal e Domitília Martins, natural de 
Guariba – SP, nascido aos 06.10.1937, encontra-se em 
local incerto e não sabido, é expedido o presente edital, 
pelo qual fica o mesmo devidamente CITADO por todo 
o conteúdo  da ação supramencionada, cujo teor da 
petição inicial, em síntese é o seguinte: “Alega a autora 
que contraiu matrinônio com o requerido , sob o regime 
da comunhão de bens, em 26.11.1970, desta  união 
tiveram 03 filhos, atualmente todos maiores, casados e/
ou amasiados. Após uma viagem em 1978 o requerido 
não mais retornou ao lar conjugal, abandonando a autora 
e seus filhos, não mais tendo a requerente quaisquer 
notícias sobre o requerido.  Não há bens à inventariar. 
Requerendo a autora a procedência da ação com a 
decretação do divórcio. Dando á causa o valor de R$ 
500,00”, podendo o requerido contestar a ação, sob pena 
de revelia, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, sob 
pena de serem tidos e confessados como verdadeiros  
os fatos articulados pela requerente em sua petição 
inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos em 
especial da requerida acima mencionada é expedido o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da 
lei. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. Dado 
e passado nesta cidade e comarca de Jaboticabal, Estado 

de São Paulo, aos dezessete (17) de maio de 2007. Eu 
(Claudia C. Sant´Anna Pereira Simieli), Escrevente 
Técnico 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 PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
REQUERIDO POR M.F.P.P.  EM FACE DE  J.C.A.P. 
- FEITO Nº 639/06 - 2ª VARA CIVEL. - PRAZO: 
30(TRINTA) DIAS 
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 M.F.P.P. em 
face de J.C.A.P., feito nº 639/06 - 2ª Vara Cível e, por 
sentença datada de 29.01.2007, 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 J.C.A.P., brasileiro, natural de  Jaboticabal-SP., 
nascido aos 09.01.1962, filho de João Augusto Piedade 
e Adalgiza Rodrigues Perillo, residente e domiciliado 
nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Rua Dr. Camil 
Kenan, nº 101, certidão de nascimento registrado sob 
nº 21994, folhas 161, do livro nº A-19 de Registro de 
Nascimento do Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da 
Sede - Jaboticabal-SP., por apresentar ele “quadro de 
Esquizofrenia Paranóide, 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.F.P.P., 
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, aos doze (24 de 
abril de 2007. Eu (Heloisa Assirati Casemiro Andrioli), 
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

EDITAL PARA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE 
JULIANO DE CASSIO DELAVIA EXPEDIDO NOS 
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL REQUERIDA POR JULIANO 
DE CASSIO DELAVIA CONTRA CONSTRUTORA 
FERREIRA ALONSO LTDA. - FEITO Nº 235/05 - 2ª 
VARA CIVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) DIAS. 
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 EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por Juliano 
de Cássio Delavia contra Construtora Ferreira Alonso 
Ltda, feito nº 235/05 - 2ª Vara Cível. Assim constando 
dos autos que o exeqüente JULIANO DE CÁSSIO 
DELAVIA, portador do RG nº 43.180.176-9, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 227.969.208-28, brasileiro, solteiro, 
encontra-se em local incerto e não sabido, é expedido 
o presente edital, pelo qual fica o mesmo devidamente 
INTIMADO, para que dê regular andamento ao feito, 
no prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e arquivamento ( art. 267, inciso III, parág. 1º 
C.C. artigo 598, ambos do “CPC”). E para que chegue 
ao conhecimento de todos em especial do requerente 
acima mencionado, é expedido o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. O 
referido é verdade e dou Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos quinze 
(15) de maio de 2007 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

EDITAL – O ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, 
juiz de Direito da TERCEIRA VARA CÍVEL DE 
JABOTICABAL - F A Z  S A B E R  a todos quantos 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
que, por este Juízo e Cartório da 3ª Vara se processam 
os termos da Ação de GUARDA DE MENOR, movida 
por J.A.P. E M.C.P. contra A.M. E S.M.P. FEITO Nº 
167/2007 - 3ª VARA. Assim dos autos constando que os 
requeridos ALCIDES MELONI, filho de Luiz Meloni 
e Antonia Lopreato e SANDRA MARIA PEREIRA, 
filha de José Antonio Pereira e de Maria Celeste 
Pereira, encontram-se em lugar incerto e não sabido, é 
expedido o presente edital, pelo qual ficam os mesmos 
devidamente CITADOS por todo o conteúdo da Ação 

supramencionada, cujo teor da petição inicial, em 
síntese, é a seguinte: “Os requerentes são avós maternos 
da menor A.C.M. abandonada a mais de dois anos por 
seus pais que nunca deram notícia e nem procuraram 
saber a respeito da filha que é cuidada pelos avós como 
se filha fosse, recebendo todos os cuidados necessários 
para sua saúde e integridade física. Requer a citação 
por edital, procedência da aço, dá-se à causa o valor de 
R$ 500,00.”, bem como para que, querendo, apresente 
CONTESTAÇÃO  dentro do prazo legal de QUINZE 
DIAS sob pena de serem tidos e confessados como 
verdadeiros os fatos alegado pelo requerente em seu 
pedido inicial. E para que chegue ao conhecimento 
de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
especialmente o requerido acima mencionado, é 
expedido o presente edital, com prazo de VINTE DIAS, 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e 
passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal,Estado 
de São Paulo, aos 06 DE MARÇO de 2.007. 
Eu, (Marli Ap Amaral Faria), Escrevente Técnico 
Judiciário, digitei e  subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido 
Damião), Diretor de Serviço, conferi,  dou fé e assino. 
(a) ANTÔNIO ROBERTO BORGATTO, M.M.Juiz de 
Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO DA REQUERIDA 
V.L.M. EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO DE 
CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO 
QUE LHE MOVE V.J.S. FEITO Nº 347/2007 - 3ª 
VARA - PRAZO TRINTA 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 que, por este Juízo 
e Cartório da 3ª Vara se processam os termos da Ação 
de CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO, 
movida por V.J.S. contra V.L.M. FEITO Nº 347/2007 - 
3ª VARA. Assim dos autos constando que a requerida 
VERGINIA LUIZA MORAES, natural de Analândia /
SP, nasc. aos  08.02.1967, filha de Joaquim Moraes e 
Margarida Cândida Moraes, encontra-se em lugar incerto 
e não sabido, é expedido o presente edital, pelo qual fica 
a mesma devidamente CITADA por todo o conteúdo da 
Ação supramencionada, cujo teor da petição inicial, em 
síntese, é a seguinte: “Reqte e reqda estão separados há 
3 anos, época em que a reqda desapareceu sem deixar 
notícias, abandonando o lar e os filhos,  que estão sob a 
guarda do pai; requer decretação do divórcio, citação por 
edital, dá à causa o valor de R$ 350,00.”, bem como para 
que, querendo, apresente CONTESTAÇÃO  dentro do 
prazo legal de QUINZE DIAS sob pena de serem tidos 
e confessados como verdadeiros os fatos alegado pelo 
requerente em seu pedido inicial. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância, especialmente a requerida acima qualificada 
é expedido o presente edital, com prazo de TRINTA 
DIAS, que será publicado e afixado na forma da lei. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, aos 23 de abril de 2007. Eu, (Marli 
Ap Amaral Faria), Escrevente Técnico Judiciário, digitei 
e subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido Damião),Diretor 
de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ANTÔNIO 
ROBERTO BORGATTO, M.M.Juiz de Direito.
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O presidente da Casa de Leis 
jaboticabalense sempre tratou 
a instituição como se fosse sua 
propriedade, isso é fato. Mas dessa 
vez o “reizinho” manda-chuva 
ultrapassou todos os limites nunca 
vistos na história da república.

enTenda o caSo

Domingo 20/05, o vereador e 
presidente da Câmara Edu Fenerich 
(PPS), e o seu mais novo “fiel 
amigo” e companheiro de hotéis 
de luxo, vereador Pepa Servidone 
(DEM-ex-PFL), viajaram para 
o oásis turístico Salvador-
BA, para participarem de um 
“CONGRESSO”, acompanhados 
do diretor financeiro da Câmara 
José Luiz Carregari. O retorno do 
trio estava previsto para sexta-feira 
ou sábado 25/ 26/05.
Quem também viajou não se sabe 
para onde, mas dizem que foi pescar 
porque está muito ESTRESSADO, 
foi o vereador vice-presidente do 
Legislativo Wilsinho (DEM-ex-
PFL), e por essa razão, assumiu 
a presidência interinamente o 
vereador e primeiro secretário 
Dr. Nereu (PMDB), que presidiu 
os trabalhos na sessão ordinária 
realizada na noite de segunda-feira 
21/05.
A sessão poderia transcorrer 
normalmente porque havia na casa a 
maioria absoluta de parlamentares, 
mas um fato inédito, absurdo e sem 
precedentes aconteceu, ou seja, 
projetos importantes não puderam 
ser votados porque os seus originais 
estavam em local incerto e não 
sabido, provavelmente trancafiados 
no cofre. Onde estão os projetos? 
Perguntavam os vereadores Murilo 
Gaspardo (PV), Jan Nicolau (PSC) 
e Dr. Nereu. Não sei, respondia a 
Diretora do Departamento Técnico 
Legislativo Maria Áurea Garcia, 
o Senhor presidente os guardou. 
Esses três vereadores já havia no 
período da tarde (antes da sessão), 
procurado esses projetos e não 
obtiveram êxito.

ProjeTo cocÔ

Outro fato digno de provocar 
náuseas em qualquer vivente, 
também aconteceu naquela sessão 
de 21/05, que tinha tudo para ser a 
mais democrática e a mais decente 
dos últimos anos (2001 para cá). 
Porém, a confusão começou pela 
tentativa de se colocar na pauta de 
votação um projeto que moralizava 
as despesas da Câmara que são 
analisadas e propostas apenas 

O CÚMULO DO ABUSO DE PODER:  
EDÚ FENERICH VIAJA E TRANCA PROJETOS NO COFRE

joão Teixeira de lima

pela Mesa Diretora e “todos” 
os vereadores querem participar 
dessa discussão, e também, para 
regulamentar o tempo da fala de 
Edu Fenerich, que atualmente não 
tem limite enquanto os seus súditos 
só podem falar por 10 minutos e 
ainda por cima não usa a tribuna, 
fala diretamente da sua cativa 
cadeira de presidente. 
Cinco vereadores assinaram o 
projeto (Dr. Nereu, Murilo, Jan, 
Carmo Reino e Carlinhos Santiago), 
César Tomé e Mauro Cenço não 
o assinaram. Quando o projeto 
estava sendo encaminhado para 
ser colocado na pauta de votação, 
o telefone celular de César Tomé 
tocou, após uma breve conversa, 
César o repassou para Carlinhos 
Santiago, que o repassou para 
Nereu que o repassou para Maria 
Áurea (não necessariamente nessa 
ordem). Ato contínuo, Carlinhos 
Santiago pediu para retirar sua 
assinatura do projeto alegando 
ignorância do conteúdo (até aí 
nenhuma surpresa). 
O autor da ligação telefônica para 
Tomé (segundo Murilo e confirmada 
por Nereu), foi Edu Fenerich 
diretamente da capital baiana. 
Quanto à retirada da assinatura do 
projeto por Carlinhos Santiago, nada 
de anormal, pois, ele estava apenas 
cumprindo ordens do seu chefe, 
afinal manda quem pode e obedece 
quem tem juízo, até porque, as tetas 
são grandes e não têm silicone.
O caso mais grave nesse episódio 
é que o vereador petista Carlinhos 
Santiago, além de ter retirado sua 
assinatura mandou rasgar o projeto 
com a assinatura dos outros quatro 
vereadores colocar no vaso sanitário 
e dar descarga. A atitude repugnante 
de Carlinhos Santiago merecia 
punição por quebra de decoro 
parlamentar, caso a maioria dos 
vereadores fosse séria. No entanto, 
esse ato de desrespeito cometido 
pelo vereador Carlinhos Santiago 
(PT), que demonstrou despreparo 
e o mínimo de capacidade 
para exercer um cargo de tão 

alta relevância, provavelmente 
causará uma baixa nos quadros de 
funcionários de carreira da Câmara, 
segundo informações obtidas pela 
reportagem do Jornal Fonte, Maria 
Áurea Garcia pedirá aposentadoria 
por ter se sentido ultrajada na 
presença de todos (e foi mesmo), 
porque Carlinhos covardemente 
não assumiu a responsabilidade e 
botou a culpa na funcionária.

o eSPiÃo

Carlinhos Santiago jamais deixou 
de participar desses famigerados 
“CONGRESSOS”, inclusive 
chegou a receber juntamente 
com seu patrão Edu Fenerich um 
“troféu” de Campeão ofertado pelo 
Jornal Fonte. Mas porque Carlinhos 
não foi para salvador dessa vez? Só 
podemos chegar a duas conclusões: 
permaneceu em Jaboticabal para 
dedurar alguns colegas de Câmara, 
ou não serve mais de carregador da 
mala de Edu Fenerich, e por isso foi 
trocado por Pepa Servidone. 

conduÇÃo da SeSSÃo

O vereador Dr. Nereu foi muito 
elogiado por alguns dos seus 
colegas pela forma como conduziu 
a sessão, inclusive fazendo uso da 
tribuna pelo tempo determinado de 
10 minutos e nesse ínterim passou 
a presidência para o segundo 
secretário. 
Sobre o episódio do projeto cocô, 
Nereu disse: “houve um desrespeito 
do vereador Carlinhos Santiago, 
exigi abertamente que trouxessem o 
projeto de volta, mas ele reconheceu 
que o havia destruído. Então, é 
preciso tomar cuidado com aquilo 
que se assina, justamente para tua 
assinatura não ir para a privada”.
O vereador Murilo Gaspardo, se 
referindo aos projetos que estavam 
sob a guarda de Edu Fenerich, disse: 
“O presidente feriu de maneira 
dura os princípios republicanos 
e democráticos, revelando traços 
autoritários e se posicionando não 

como presidente, mas como dono, 
como proprietário desta Casa, e os 
vereadores por respeito próprio e a 
população não podem admitir esse 
tipo de prática”.
O vereador Jan Nicolau, indignado 
com a situação, pediu que a 
ligação telefônica de Edu Fenerich 
constasse em ata para posterior 
averiguação e saber se Edu estava 
controlando a sessão diretamente 
de Salvador. “Não acredito que 
ele possa ter tomado essa decisão 
tão desrespeitosa com esta Casa”. 
Disse. 

coMenTÁrio

As perguntas que ficam são as 
seguintes: Edu Fenerich, é culpado 
sozinho pelas atrocidades que ele 
próprio comete? Apossando-se da 
Câmara Municipal como se fosse 
o quintal da sua casa, a mansão 
cor de rosa no bairro São Marcos? 
Ou os outros vereadores também 
são culpados por permitirem que 
ele cometa esses crimes contra a 
democracia e conseqüentemente 
contra o povo? Ou é apenas um 
jogo de interesses de alguns abutres 
do Palácio “Ângelo Berchieri”, 
para se locupletarem das benesses 
oferecidas por Edu com o dinheiro 
do contribuinte? 
Provérbio: quando o rato e o gato 
fazem acordo, quem sai perdendo 
é o dono da mercearia. Tirem suas 
conclusões.  

alMoÇo eM faMÍlia
joão Teixeira de lima

O prefeito de Jaboticabal José 
Carlos Hori (PPS), foi visto 
almoçando junto com a família 
(mulher e filhos) em uma famosa 
churrascaria na cidade de Ribeirão 
Preto. Até aí, nada de anormal 
se o prefeito e seus familiares 
não tivessem se deslocado para 
aquela cidade no Vectra Elite, 
que foi comprado com o dinheiro 
público. Portanto, um carro 
oficial que deve ser usado apenas 
a serviço da municipalidade.
Aliás, carros oficiais parados em 
frente a supermercados, varejões, 
restaurantes é uma rotina praticada 
pelos subordinados do prefeito. É 
comum também, vermos esses 
veículos transportando filhos 
de assessores para escolas e até 
consultas médicas. Mas eles 
não estão errados, estão apenas 
seguindo o exemplo do chefe.
Outro aspecto negativo, é que o 
prefeito está desprestigiando as 
boas churrascarias existentes em 
Jaboticabal.
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Pessoas que moram e trabalham 
nas cercanias da praça Joaquim 
Batista, bem como os transeuntes 
e freqüentadores, reclamam 
cotidianamente que a praça em 
frente a catedral virou um motel 
para homossexuais, especialmente 
durante a hora do almoço (das 
11:00 as 13:00 horas). Pessoas, que 
pediram para não ser identificadas, 
dizem que os encontros amorosos 
acontecem no banheiro masculino. 
“A freqüência ao banheiro da praça 
é muito concorrida e conta com a 
presença de gente que se julga da 
alta sociedade jaboticabalense e de 
outras cidades vizinhas, isto porque, 
existem muitos garotos de programa 
no local”. Afirmam comerciantes.
Funcionários da Prefeitura que 
trabalham na conservação da 
praça confirmam que é rotineiro 
encontrar as portas do banheiro 
trancadas, e internamente há 
pessoas praticando atos sexuais. 
“Encontramos por diversas vezes, 
e chegamos a ser radicais, porque 
apesar de respeitarmos a opção 

a luZ do dia
ProSTiTuiÇÃo e uSo de droGaS 

ilÍciTaS na PraÇa joaQuiM baTiSTa
joão Teixeira de lima

sexual de cada um, 
não podemos aceitar 
essa pouca vergonha, 
em um banheiro de 
praça pública. Mesmo 
porque, quem ganha 
dinheiro para ser 
garoto de programa, 
utiliza esse dinheiro 
para comprar drogas, e 
não é justo que pessoas 
que têm dinheiro 
joguem esses jovens na 
perdição”. Disseram.  

“Aqui seguimos a lei do silêncio, 
senão a rapaziada acaba conosco. 
A polícia até tem agido, aquela de 
moto, mas não na proporção que 
gostaríamos. Essa praça se tornou 
um antro, e com toda sua boniteza, 
corremos o risco de não podermos 
usá-la, porque as autoridades estão 
cegas e mocas (surdas) literalmente. 
Imagine um banheiro público, 
ser utilizado como um motel para 
pessoas de classe média alta! Será 
que elas gostam de se sentir livres 
e por isso praticam sexo a luz do 
dia em banheiro público?” Afirma e 
pergunta outro entrevistado. 

PolÍcia
A reportagem do Jornal Fonte 
entrou em contato com o tenente 
Cintra, da Polícia Militar de 
Jaboticabal, que informou via 
telefone que a corporação tem 
atuado principalmente no combate 
as drogas, e ficou de nos conceder 
entrevista posteriormente a respeito 
do assunto.

Moradores da rua João Kamla com 
José Martins Cruz, no Bairro Santa 
Luzia, Jaboticabal, estão indignados 
com a buraqueira existente nas 
esquinas dessas ruas, que e apesar 
das reclamações e pedidos junto a 
Prefeitura para tapá-los e ao mesmo 
tempo confeccionar um balanço para 
escoamento da água nada foi feito. 

reclaMaÇÃo de MunÍciPe
(bairro Santa luzia)

joão Teixeira de lima

“Tivemos que colocar terra 
nos buracos para amenizar 
a situação, porque acumula 
água e vira uma fedentina 
que ninguém agüenta, como 
pode ser observado aqui 
existem estabelecimentos 
comerciais (bares, açougue e 
outros) que vendem produtos 
alimentícios e esse mau 
cheiro espanta a freguesia”. 
Disse um comerciante. “Outra 
preocupação que temos é 

com mosquito da dengue, pagamos 
uma taxa de R$ 6,00 para abertura 
de processo no sistema prático 
e posteriores providências, mas 
até agora só promessa, aliás, esta 
cidade virou um buraco só, antes 
era por causa das chuvas, e agora, 
qual é a explicação?” Pergunta um 
morador.

calÇada no Meio da 
PiSTa cauSa acidenTe

Quem trafega pela rodovia 
Faria Lima, sentido Matão para 
Jaboticabal, nas proximidades do 
posto Guanabara, se depara com 
uma calçada ou algo parecido bem 
no meio da pista. Ocorre que essa 
maravilha da engenharia brasileira 
já causou um acidente grave em um 
cidadão que trafegava de bicicleta 
pelo local à noite e não percebendo 
a calçada caiu e fraturou o 
braço. 
A intenção do inteligente 
“engenheiro” imaginamos, 
era dividir a pista principal 
que é de alta velocidade 
com a entrada para cidade 
das rosas, mas essa 
desastrosa intenção sem 
dúvidas provocará sérios 
acidentes especialmente 
à noite A reportagem do 

Jornal Fonte verificou 
várias marcas de frenagens 
de veículos sobre a 
calçada.

PaSSarela leVa a
luGar nenHuM

Ainda seguindo pela 
rodovia Faria Lima sentido 
Bebedouro, observamos 
que existe uma passarela 
alguns metros depois 

do trevo de Monte Alto, que não 
tem função alguma, exceto dizem 
moradores da COHAB III, servir 
para usuários de drogas ilícitas que 
se sentem nas alturas literalmente.
Essa passarela, na margem direita 
da rodovia de quem vai para 
Bebedouro sai da COHAB III, e na 
margem esquerda sai dentro de um 
canavial. Qual terá sido a intenção 
daquela obra faraônica? 

Na manhã de sexta-feira 25/05, os 
motoristas de Jaboticabal viveram 
momentos de muita insatisfação. O 
transtorno durou das 8:00 às 12:00 
horas aproximadamente, nas ruas do 
centro da cidade.
Tudo começou porque o asfalto cedeu 
e formou um buraco de pequenas 
proporções na esquina das ruas Rio 
Branco com a avenida Marechal 
Deodoro. O pessoal responsável pelo 
tapa buracos, impediu o trânsito da 
Marechal na esquina com a 
Rui Barbosa, e também na Rio 
Branco esquina com a 13 de 
maio, foi o bastante para causar 
um verdadeiro caos. 
Motoristas irritados gritavam: 
“nunca vi tanta incompetência, 
sequer chamaram policiais para 
organizar essa bagunça”. “A 
polícia só serve para multar? Onde 
já se viu fechar as principais ruas 
da cidade em horário de pico?” 
Perguntavam outros.

TrÂnSiTo caÓTico:
incoMPeTÊncia ou falTa de 

conHeciMenTo?
joão Teixeira de lima

PerGunTa
Será que os mandatários e competentes 
administradores jaboticabalenses nun-
ca ouviram falar em placas de ferro 
que são colocadas sobre os buracos 
que aparecem de repente? Essas placas 
são utilizadas para remediar a situação 
oferecendo condição de tráfego e 
possibilitando a execução do serviço 
nos finais de semana ou mesmo à 
noite.    

cruZaMenTo PeriGoSo
Um ponto totalmente sem sinalização 
está na esquina da rua Manoel F. Batista 
e a Praça do Café, ali estão localizados a 
OAB, o ex-Fórum Trabalhista, o Centro 
de Eventos “Cora Coralina”, o Fórum 
da Comarca e cidade de Jaboticabal, 
além de empresas e escritórios de 
advogados. O movimento é intenso, 
inclusive de ônibus, que fazem a linha 
circular e transportam alunos para as 
escolas vizinhas. 
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Quem faz caminhada ao redor do 
lago do paço municipal, ou vai a 
Prefeitura para tratar de assunto 
de seu interesse, observa que sob 
a marquise do prédio do Poder 
Executivo está estacionada a perua 
adventure Idea, o mais novo modelo 
da Fiat de propriedade do secretário 
de governo Fernando Reis bem ao 
lado do Vectra Elite (oficial) usado 
pelo prefeito José Carlos Hori 
(PPS).
Ocorre que essa vaga, conforme 
uma placa ali colocada pertence ao 
vice-prefeito Tadeu Faria (PPS), 
para estacionamento do veículo 
oficial de seu uso.

coMendo PelaS beiradaS

O antigo carro de Fernando, uma 
perua branca, era estacionado junto 
à guia amarela na pista de entrada 
do estacionamento lateral para os 
automóveis dos funcionários do 
paço. Com o passar do tempo, e 

Vice-PrefeiTo de 
jaboTicabal Perde a VaGa

joão Teixeira de lima

como o atual veículo 
do chefe de governo 
é novo, saiu da parte 
externa para a interna, 
onde conta com toda 
segurança, tanto das 
intempéries quanto de 
amigos do alheio, pois, 
a segurança é constante 
por um ou mais vigias 
da Prefeitura.
Quando Hori tomou 

posse como prefeito em janeiro de 
2005, Fernando foi ser o comprador 
chefe, e Tadeu o secretário de 
governo, e por razões que até 
hoje não conhecemos, Tadeu se 
demitiu ou foi demitido do cargo de 
secretário, e mais do que depressa 
Fernando assumiu o seu lugar, 
acumulando com o cargo anterior 
e se tornou na opinião inclusive, 
de correligionários do prefeito, o 
segundo homem mais poderoso da 
administração municipal, e a história 
vem demonstrando tal opinião.
Uma coisa é certa, Fernando não 
poderá ser o vice-prefeito porque 
não foi eleito a exemplo de Tadeu. 
No entanto, é importante ficar 
“com um olho no gato e outro 
no churrasco”, afinal de contas 
“precaução e canja de galinha não 
faz mal a ninguém”. Quem como 
pelas beiradas, fatalmente chegará 
ao centro.

A prefeitura de Jaboticabal 
administrada pelo prefeito José 
Carlos Hori (PPS), adquiriu mais 
10 veículos Fiat Uno zero km para 
“uso em serviço”, pelo valor total 
de R$ 216 mil. Sob a marquise do 
prédio da Prefeitura havia apenas 
9, fotografados pela reportagem do 
Jornal Fonte na manhã de 30/05. 
Mas segundo uma funcionária do 
departamento de compras o faltante 

PrefeiTura adQuire noVa froTa:
carroS noVoS VelHoS buracoS

joão Teixeira de lima

será entregue em no 
máximo 30 dias. 

coincidÊncia

Conforme o Jornal Fonte 
informou em sua edição 
48, página 4, com a 
chamada de capa “O 
EXEMPLO DO CHEFE”, 
o secretário de governo 
Fernando Reis, comprou 
recentemente uma perua 
Fiat Idea Adventure, por 
aproximadamente R$ 60 

mil.
Coincidências à parte, Fernando 
adquiriu o carro em concessionária 
da cidade Ribeirão Preto, porque 
aqui em Jaboticabal não havia 
pronta entrega, apesar de ter feito 
a encomenda e desistido dois dias 
depois. A frota da Prefeitura foi 
comprada da Meta Veículos de 
Jaboticabal.

A reforma do 
posto de saúde 
de Jaboticabal 
causou alguns 
desgastes para a 
administração 
do prefeito 
José Carlos 
Hori (PPS), 

principalmente pela demora na 
entrega da obra pela empresa 
que ganhou a licitação, atraso 
de  pagamento dos trabalhadores, 
problemas com a segurança, além 
do custo que ficou bem acima do 
licitado. Lembrando que R$ 150 
mil vieram do governo do Estado 
através de uma solicitação do 
deputado Roberto Engler (PSDB), 
que foi convidado para inauguração 
na última hora, ou seja, só na sexta-
feira 18/05, a tarde e por telefone, 
segundo informou sua assessoria. O 
deputado não compareceu.
Mas enfim, foi inaugurada dia 20/05 
e o resultado foi o melhor possível, 
apesar de ainda faltar alguns 
arremates, disse a secretária de obras 
Mirella Maria Gerbasi (foto), que 
concedeu entrevista ao Jornal Fonte, 
na manhã de 28/05. Leia abaixo os 
principais trechos.

jornal fonte – O prédio ficou muito 
bonito após a reforma. Porém, houve 
um atraso de aproximadamente seis 
meses para que fosse inaugurada. O 
que aconteceu?
Mirella Maria Gerbasi – Aconteceu 
duas coisas no decorrer da obra; a 
primeira fizemos um aditamento 
de serviços e conseqüentemente de 
prazos, por conta da aquisição do 
novo equipamento de RX, a mudança 
foi grande na parte elétrica, porque o 
transformador e a entrada de energia 
do posto não iriam suportar a carga. 
Além disso, a própria construtora 
pediu uma prorrogação de prazo, 
e concedemos. São contra-tempos 
normais que acontecem em qualquer 
obra, não houve nada fora do 
normal.
jornal fonte – As chuvas 
atrapalharam?
Mirella – Não. A maioria da obra era 
em parte coberta, a ampliação que 
poderia ser prejudicada pelas chuvas 
foi feita logo no começo, ou seja, os 
banheiros novos e o fichário.
jornal fonte – Por quanto foi 
orçada a obra? E qual 
foi o preço final?
Mirella – A 
primeira etapa foi 
contratada por R$ 
145 mil, o aditamento 
(acrescentamento) 
R$ 66 mil, valor 
contratado de serviço 
terceirizado. Além 
disso, tivemos uma 
série de pequenos 
serviços no decorrer 
da obra que não 
estavam previstos, 
por exemplo, lona 

coM SeiS MeSeS de aTraSo 
PoSTo de SaÚde É inauGurado

joão Teixeira de lima

de toldos, paisagismo, mobiliário, 
comunicação visual (identificação 
de salas) interna que ainda não está 
pronta e alguns equipamentos de ar 
condicionado. Portanto, o contrato 
da obra e o aditamento somaram R$ 
211 mil, e mais uns R$ 40 ou R$ 50 
mil, desses adicionais, então teremos 
um custo final de R$ 260 mil.
jornal fonte – A senhora está 
satisfeita com a obra?
Mirella – Estou muito satisfeita. 
Vi a satisfação da população na 
inauguração, as pessoas vieram 
agradecer, gostaram, elogiaram e 
é isso que esperamos. Um melhor 
conforto e atendimento é isso que 
o prefeito pede para fazermos em 
todos os Ciaf’s, creches e é o que 
estamos procurando fazer.
jornal fonte – A parte técnica a 
senhora e sua equipe resolveram. Vai 
ter gente em quantidade e qualidade 
para oferecer o atendimento que a 
população merece?
Mirella – O secretário de saúde está 
bastante empenhado nisso, inclusive, 
tem pessoal novo gerenciando, o 
atendimento já estava a contento, 
com boas e novas instalações fica bem 
mais fácil atender bem. O Thomazini 
(José Donizete Thomazini, secretário 
de saúde), tem me solicitado muito 
essas reformas. Temos agora que 
resolver o problema da farmácia (do 
povo), que dói o coração passarmos 
por lá e vermos o público para 
fora do prédio, essa será nossa 
próxima etapa, já estamos licitando 
um barracão para passarmos todo 
estoque de remédios para lá, e em 
seguida reestruturarmos o prédio 
nos moldes do posto de saúde.
Jornal Fonte – E qual é a previsão de 
inicio dessa reforma?
Mirella – São duas etapas. A primeira 
é a construção desse barracão, 
que acontecerá ainda neste ano e 
a segunda é a reforma do prédio 
da farmácia, que por sinal é um 
prédio excelente, mas está servindo 
de depósito de caixas. Portanto, 
acreditamos que tudo estará pronto 
no final do primeiro semestre do ano 
que vem. 

coMenTÁrio
De fato o prédio do Posto de 
Saúde ficou muito bonito. A nossa 
reportagem detectou que não existe 
estacionamento para deficientes. 
Uma falha lamentável.

Entrada do Posto de Saúde
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Páginas da vida
Você sabia que...

- Você sabia que um marqueteiro vai 
deixar a cidade em pânico, outra vez? 
Tem gente que diz que vai, mas não vai, 
também pudera...
- Você sabia que apareceu um carro 
extra oficial que ocupa o estacionamento 
privativo no palácio? Que tal colocar 
uma chapa de nº 000? É uma boa 
idéia. 
- Você sabia que vai ter o “Arraia da 
Solidariedade”? (risos). Antes da festa 
já andam brigando entre eles. Que tal 
começar a serem solidários entre si?
- Você sabia que o Secretário da 
Educação anda se escondendo da tal 
convocação na Câmara Municipal? 
Vereadores é hora de acordar!
- Você sabia que estão querendo saber 
aonde foram feitos os bolos para a Festa 
do Dia do Trabalho, no Parque 1º de 
Maio? Será que foram bancados pelos 
contribuintes? É bom fazer bonito com 
o chapéu alheio!
- Você sabia que dizem ter uma dama se 
dizendo candidata a vereadora porque 
ainda não quer dar “a cara pra bater”. E 
tem gente que acha que é sério!
- Você sabia que dizem que os 
imbatíveis estão cada vez mais 
convictos da invencibilidade! Será que 
são os deuses, políticos? Ou será que 
compraram a bola de cristal? Menos, 
gente!
- Você sabia que as ações do Fundo 
Social seguem o velho e tradicional 
sistema paternalista? Será que não está 
na hora de alavancar o ser humano para 
o estudo e o trabalho? 
- Você sabia que os funcionários da 
SAAEJ e do COM, continuam em 
horário de trabalho especial? Por que 
será que os outros trabalhadores não 
reivindicam o mesmo tratamento?
- Você sabia que os professores andam 
reclamando da ausência do Secretário 
de Educação na Secretaria e nas Escolas. 
Quando conseguem encontrá-lo não 
recebem nem atenção, nem respostas. 
Fica tudo na promessa...
- Você sabia que tem um darling, de 
pescoço esticado e olhar superior, que 
se acha o dono da verdade? O que será 
dele quando acabar a mamata? Haja 
idéia!
- Você sabia que tem um darling 
querendo arrancar taxas e impostos 
da população? Já passou até vexame, 
querendo cobrar impostos de uma 
suposta construção, que não existia. 
Montou expediente, com fotos da 
fachada da casa, presumindo que 
havia dentro o que não havia. Quanta 
leviandade! Ou será perseguição 
política? Cuidado, heim?
- Você sabia que andam reclamando 
do mau humor do Secretário da 
Administração? Dizem que ele só trata 
bem ricos, poderosos e influentes...
- Você sabia que os idosos da terceira 
idade estão indignados de terem sido 

usados e “intimados” a comparecerem 
na inauguração da reforma do Centro 
de Saúde? Ficaram debaixo do sol para 
fazerem número. De quem será que foi 
a péssima e desrespeitosa idéia?
- Você sabia que as valiosas e 
tradicionais portas do antigo prédio do 
Coronel Vaz ainda não foram colocadas 
no lugar? Elas já estavam prontas em 
2005. Onde estarão agora?

MoSaicoS
Parola, parola, parola

Entre as muitas promessas que 
fizeram à população estava uma justa 
reivindicação do pessoal que mora perto 
das Carmelitas, mais precisamente 
à Rua Domingos Servidone. Foi um 
compromisso de asfaltar um simples 
quarteirão cujos proprietários já doaram 
até a área a ser asfaltada. Até agora 
nada! Que tal cumprir o prometido? Ou 
vai ficar só na parola?

Pânico, outra vez?

 Anda um zunzum por aí de que 
um marqueteiro anda querendo colocar 
a cidade novamente em pânico. Tem 
planos para trazer a turma do pânico 
para fazer outro quadro “cômico” aqui 
em Jaboticabal. Errar uma vez até que 
é natural, mas duas...?

outro kit

Alguns mais esclarecidos estão 
se cotizando para presentear um 
marqueteiro. O presente já foi escolhido: 
um kit língua portuguesa, contendo: 

- um dicionário
- uma gramática
- um manual de redação
- um manual de oratória  - 
um CD dos Novos Baianos com aquela 
música:
“Fique quieto que tudo sana
A língua portuguesa, 
A língua da luz, 
A lusitana
Fez de mim  
Seu mais novo guri”

oh, dúvida cruel!

Apareceram novos investidores no 
mercado que não sabem em quê 
aplicar as dobras do rico salário 
de aproximadamente R$ 3.000,00. 
Queixam-se de que pagam todas as 
contas, comem bem, vestem bem, 
vivem bem e ainda sobra muito dinheiro 
para investir. Não sabem se investem 
no mercado financeiro, ou em bens de 
consumo, ou em terras, casas, terrenos, 
carros, ou na área empresarial. Faltam 
idéias! Vamos ajudá-los minha gente!

outra reclamação

Estão reclamando da falta de livros 
na Biblioteca Pública Municipal. 
Procuram novos lançamentos, livros 
indicados, best-sellers, e raramente 
encontram. Além disso, dizem que o 
prédio está uma lástima! Nada como 
“priorizar” a cultura. Que tal fazer 
também a “caravana” da leitura?

Por falar em caravanas

A população dos bairros anda dizendo 
que a tal caravana da cultura anda 
perdendo o fôlego. Já não tem mais 
as tendas para abrigar as pessoas, falta 
água, falta organização. Por enquanto 
só ficaram as bexigas (ah, ah, ah). 
Será que terá o mesmo fim do projeto 
“Prefeitura nos Bairros”? falta verba, 
vontade e /ou competência?

Plantou? colheu!

 Anda um ti- ti- ti por aí que 
alguns mui amigos andam tramando 
às costas do rei. Dizem que andam 
fazendo reuniões secretas para pularem 
de barco na hora certa. Por enquanto, 
não querem perder as vantagens do 
poder. Como diz o ditado: “quem com 
ferro fere, com ferro será ferido”. 

Verão

Não, não é a estação do ano não. É o 
verbo ver, no futuro do indicativo, 3ª 
pessoa do plural: eles verão. 
Quem ainda não viu, verá; quem não 
enxergou, tirará as vendas dos olhos. 
É só esperar e... Veremos!

Que idéia!

Em todo órgão governamental existe 
a necessidade de estacionamento 
privativo para os dirigentes, é uma 
questão de reserva de espaço para quem 
tem uma agenda cheia de compromissos 
importantes, então precisa dessa 
prerrogativa. Além do mais, é questão 
de hierarquia. 
Geralmente essas vagas são, de 
praxe, reservadas a veículos oficiais 
comprados com o dinheiro público e, 
portanto a serviço do povo.
O que a população e particularmente 
os funcionários e até alguns darlings 
não estão aceitando é ver um veículo 
particular ocupar regularmente a vaga 
do veículo oficial nº 002, a pretexto de 
que é preciso preservar seu patrimônio 
particular. E os outros, não tem que ser 
preservados? 
Mais uma vez a idéia fixa de onipotência 
toma conta dos despreparados que 
continuam a confundir o público com 
o privado. E tudo isso sob os olhares 
complacentes e cúmplices de outros 
poderosos!

Tin-tin!

Espalharam por aí que a inauguração 
da Big House da Educação ocorreu 

entre brigas e beijos. Disseram que dois 
darlings que já andam se estranhando 
faz tempo, puseram as manguinhas 
de fora e brigaram no melhor estilo 
“aqui quem manda sou eu”. Eles se 
esqueceram que dois corpos não podem 
ocupar o mesmo espaço. Como disse 
Chico Buarque: “é sempre bom lembrar 
que um copo vazio está cheio de ar”. 
Quem será que vai ficar dentro do copo: 
Ele ou ele?

Se deu mal

Um poderoso achou que podia pisotear 
uma darling, fazer o tradicional bota-
fora e tudo ficaria como sempre. Acho 
que desta vez será diferente. Terá que 
colocar o já conhecido sorriso amarelo 
e engolir seco.

diálogo amoroso

Disseram que aquela darling amorosa 
foi querer usar o seu bordão com a 
pessoa errada. 
Cumprimentou com o seu melhor 
sorriso hipócrita: - “Oi amor”!
Ao que a pessoa respondeu ao seu 
melhor estilo franco: - “Oi pavor”!

jáaa!

Dizem que Joãozinho Trinta já está 
se preparando para o Carnaval / 2008 
e, portanto continua de amores com o 
palácio.
Alguns da equipe andam espalhando 
por aí que as fantasias ficarão entre o 
vermelho e o amarelo, passando pelo 
laranja. Tudo como o Rei Momo gosta. 
A darling das compras anda a todo 
vapor para fazer tudo como o chefinho 
gosta.

Você decide

Dizem os professores que um poderoso 
anda querendo apagar incêndios 
fazendo brincadeirinhas de auditório. 
O apresentador entra na sala e pergunta 
todo pimpão: 
Vocês querem ou não querem a 
municipalização?
Será que não seria bom ter uma 
conversa franca e esclarecedora sobre 
legislação, normas, direitos, vantagens 
e / ou desvantagens, etc, etc, etc? Parece 
aquele comercial: 
“Adivinhe o que brilha mais, o assoalho 
da mamãe ou o sapato do papai?”
Como é duro não ter equipe 
competente!
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O vereador Jan Nicolau Baakline 
(PSC), disse em entrevista ao Jornal 
Fonte na noite de 21/05, acreditar 
que a assessora do presidente da 
Câmara Municipal, Carmem Silvia 
Gáspero Pinheiro, tenha que fazer 
um tratamento psicológico porque 
deve está passando por algum tipo 
de problema. Leia abaixo trechos 
da entrevista.

jornal fonte – o senhor se referindo 
ao caso do cantor Leonardo, cuja 
ação foi julgada a seu favor (Jornal 
Fonte, edição 49 de 18/05), disse que 
Carmem Silvia Gáspero Pinheiro, 
assessora de Edu Fenerich, moveu 
ação trabalhista até contra a igreja. 
Como é essa história?
jan nicolau baakline – Vamos 
começar pelo meu caso. Ao tentar 
armar para cima de mim, trabalhou 
um mês de assessora no meu 
gabinete, e no mês seguinte foi 
trabalhar 
com presidente desta Casa, que é 
meu maior adversário político, e 
entrou com uma ação trabalhista 
contra mim de R$ 30 mil, perdeu, 
estou entrando com litigância de 
má fé, contra dona Carmem Silvia 
Gáspero Pinheiro. Ela tem essa 
mania, acredito que ela tenha que 

fazer um tratamento psicológico, 
porque deve estar passando por 
algum tipo de problema, o que não 
vem ao caso.
A família dela (Carmem), entrou 
com uma ação trabalhista contra a 
igreja da catedral, contra a religião, 
contra a igreja, não consigo entender, 
aceitar isso. E ainda, ela (Carmem) 
procedeu outra ação trabalhista 
contra quem lhe deu sustento 
muitos anos que foi o colégio Santo 
André, que também não consigo 
entender. Estou esperando que da 
próxima vez ela mova uma ação 
contra o presidente desta Casa 
Carlos Eduardo Pedroso Fenerich, 
que isso acontecerá quando ele não 
mais estiver no poder, mas ele tem 
que pagar. Pode aguardar, ela tem 
histórico, faz parte da sua índole, 
e índole não muda. O futuro dela, 
não pertence a Deus, mas só a ela. 
E o futuro do presidente pertence 
também a ela, no que ela possa 
prejudicá-lo.

ouTro lado

Por telefone, no dia 23/05, as 10:00 
horas, a reportagem do Jornal Fonte 
contatou Carmem Silvia Gáspero 
Pinheiro, que não quis se manifestar 
a respeito do assunto.

No dia 18 de maio de 2007, o Centro 
de Hippoterapia “Dr. Paulo Afonso 
Ezequiel”, completou quatro anos de 
fundação e a data foi comemorada 
com muitos doces, salgados e 
refrigerantes nas dependências do 
campus da UNESP de Jaboticabal 
onde funciona. A festa contou com 
a presença de todos os pacientes 
crianças, jovens e adultos que ali 
são atendidos, além de seus pais e 
é claro professores e diretores da 
entidade.

cenTro de HiPPoTeraPia “dr. 
Paulo afonSo eZeQuiel” QuaTro 

anoS de aMor ao PrÓXiMo
joão Teixeira de lima

Na edição 043 de 
23 de fevereiro de 
2007 do Jornal Fonte, 
contamos um pouco 
da história do Centro 
e das pessoas que dele 
fazem parte e dedicam 
grande parte do seu 
tempo e da sua vida 
para ajudar portadores 
de síndromes, cujo 
tratamento é feito 
sobre cavalos e os 
resultados são os 
melhores possíveis, 

pois em alguns casos a cura chega 
a ser total.
A maioria das crianças atendidas 
pelo Centro é carente, mas não 
conta com ajuda do governo de 
Jaboticabal apesar das tentativas 
dos seus diretores. Por outro lado, 
a sociedade civil tem colaborado na 
medida do possível e após a matéria 
publicada pelo Jornal Fonte e uma 
entrevista concedida pela presidente 
professora Jane Maria Bertoco 

Ezequiel, a fisioterapeuta Rejane 
Tokimatu Belodi e a diretora Social 
Maria Abadia Rossi Sforcini, na 
Radio Energia FM 99,1 de Monte 
Alto, o Centro foi agraciado com 2 
cavalos que são partes principais no 
tratamento.

doaÇÕeS
Pessoas jurídicas ou físicas que 

queiram colaborar com o Centro, 
devem entrar em contato com a 
professora Jane através do telefone 
(16) 32092682 ou ainda com 
Rejane (16) 9708-4230. Ajude, 
você não se arrependerá, aproveite 
e faça uma visita para constatar in-
loco UM EXEMPLO DE AMOR E 
SOLIDARIEDADE.

Dia 24/05, o Saaej (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal), completou 33 anos de 
existência. Muitas autoridades civis, 
militares e eclesiásticas estiveram 
presentes na comemoração, além, de 
dezenas de funcionários públicos.

rouPa noVa
É comum, quando fazemos 
aniversário colocarmos nossa 
melhor roupa e sapatos para 
aparecermos mais bonitos para 
os convidados. Com o Saaej não 
foi diferente, cerca de 100 metros 
do asfalto em frente da Autarquia 
foram devidamente recapeados 
e sinalizado horizontalmente e 
verticalmente com sinaleiros 
de luzes amarelas que piscam 
ininterruptamente alertando sobre 
a entrada e saída de veículos. Em 
compensação, o restante da rua 

Saaej faZ aniVerSÁrio, MaS QueM 
GanHa o PreSenTe É o Saaej!

joão Teixeira de lima

Monte Alto, é um buraco só. “Aqui 
ficou parecendo o céu e o inferno”. 
Disseram moradores.

inforMaÇÃo
O Saaej foi criado em 1974, e 
o prefeito da época era Antonio 
Mônaco.
O site do Saaej na Internet, apesar 
de chamar a atenção para sua 
história nada diz, nem sequer quem 
era o prefeito fundador e muito 
menos seu presidente, apenas que 
foi criado em 1974.
Essa Autarquia é sem dúvida um 
orgulho para todo jaboticabalense, 
sua prestação de serviço graças aos 
seus trabalhadores é impecável em 
muitos aspectos como, qualidade 
e preço da água, sem contar que a 
falta desse líquido precioso para 
os usuários é quase zero, além se 
ser a galinha dos ovos de ouro do 
governo municipal.

Apesar do presidente da Câmara Edu 
Fenerich ter camuflado os originais 
dos projetos para que não fossem 
discutidos e aprovados ou não na 
sessão ordinária de 21/05, durante 
sua viagem para Salvador-BA. (Leia 
matéria completa na página 3), por 
insistência de Murilo Gaspardo, os 
sete vereadores presentes na sessão, 
aprovaram por unanimidade um 
o projeto de autoria do vereador 
Júlio César Tomé (PHS), que acaba 
com a agiotagem oficializada da 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, 
sobre os contribuintes que não 
conseguem pagar seus tributos em 
dia. Leia o que disse César a nossa 
reportagem.
jornal fonte – Do que trata 
exatamente esse projeto?

ProjeTo do Vereador cÉSar ToMÉ “beneficia” 
deVedoreS da PrefeiTura de jaboTicabal

joão Teixeira de lima
julio césar Tomé – Esse projeto 
vem amenizar um pouco a questão 
tributária em nosso Município. 
Conversei com as lideranças e 
o prefeito, porque a nossa carga 
de multas é muito alta quando há 
atrasos em pagamentos de tributos 
como, IPTU, ISS e todos que forem 
cobrados pela Prefeitura. Essas 
multas eram de 20 a 30%, com essas 
mudanças que fizemos, a partir de 
30 dias do vencimento a multa cai 
para 5%, que atualmente é de 20%, 
e depois de 180 dias (seis meses), 
ela vai para 10%. Ou seja, tentamos 
equalizar a situação dos munícipes 
e também da administração. O 
projeto vai a sanção do Prefeito e 
espero que isso aconteça.

aSSeSSora do PreSidenTe da 
cÂMara de jaboTicabal, PreciSa 
faZer TraTaMenTo PSicolÓGico

joão Teixeira de lima
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Giovanni Borsari nascido em 09 de 
novembro de 1856 no vilarejo de 
Mullo, que após 1866 foi renomeada 
para Villa Poma, filho de Gioseppe e 
Vincenzi Carolina Borsari, casou-se 
com Oliva Elisabetta Debiasi, nascida 
na comuna di Poggio Rusco em 29 de 
dezembro de 1862, filha de Eliseo e 
Verona Annunziata Debiasi, no dia 20 
de fevereiro de 1882.
Emigraram para o Brasil, no vapor 
“Colombo” procedente de Genova 
– Itália, que após uma parada no Rio 
de Janeiro, aportou em Santos – SP no 
dia 14 de setembro de 1891. Giovanni 
Borsari, com 35 anos e Oliva Elisabetta 
Debiasi com 28, juntamente com os 
seus filhos nascidos Francesco, 7, 
Ugo, 5, Carolina, 2, e, grávida de sete 
meses de Emílio Borsari, rumaram 
para o município de Socorro - SP para 
o lavoro do Café. Em novembro 1891 
nasce Emílio em solo brasileiro, em 
1893 passam por Américo Brasiliense 
e chegam a Guariba – SP, em 1895 
nasce Saul, e em 1897 nasce José, e em 
1900 nasce Aristides. Em 1902 morre 
Giovanni Borsari durante o retorno da 
Itália, que tem seu corpo lançado ao 
mar na região Pernambuco. Em 1903 
toda a família muda-se para Jaboticabal 

faMÍlia
borSari

– SP onde fixa residência.
Dos filhos do casal descendem 801 
pessoas até hoje, das quais 698 são 
vivas e residem em mais de 45 cidades 
em 9 estados do Brasil (RS, SC, PR, SP, 
MS, MG, MT, DF e RJ), e em 4 países 
(Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e 
Itália).
Em 1991, na comemoração aos 100 
anos da vinda para o Brasil, reuniram-se 
cerca de 180 descentes em Jaboticabal 
– SP, num momento festivo de grande 
alegria e espírito confraternizador.
Em 2007, contamos com a participação 
de todos os familiares com o objetivo de 
comemorar os 115 da chegada ao Brasil 
e o espírito de resgatar as tradições e 
histórias familiares. Será um momento 
mágico e único, rodeado de muita paz 
e amizade quando, certamente nossa 
história será relembrada e reescrita com 
a formação de novos laços de amizade 
e respeito.
No mundo de hoje onde “Sofremos 
muito pelo pouco que nos falta e 
alegramo-nos pouco pelo muito que 
temos” W. Shakespeare, temos tudo, 
tudo que precisamos para ser felizes, 
temos uma grande e honrada família 
grande.

Quem conviveu com o Duílio Poli, 
pode afirmar que conheceu um dos 
maiores homens públicos de nossa 
cidade. Homem de decisão em seus 
propósitos políticos e sociais, com 
atuação nas atividades que exerceu.
No esporte, foi cognominado de: 
“O PRESIDENTE DE AÇO” 
do Jaboticabal Atlético, pois 
em sua gestão nos anos 1930, o 
nosso alvinegro teve a sua mais 
prodigiosa trajetória esportiva, onde 
o ATLÉTICO tornou praticamente 
imbatível, sendo chamado de 
ESQUADRÃO DE AÇO.
Em sua gestão esportiva, o clube 
teve toda a sua área do Estádio 
reformado, remodelando e se 
tornando num dos mais belos 
campos de futebol da região, com 
quadras de tênis e bola ao cesto e 
também toda a estrutura para a 
prática do atletismo.
Em 1965 quando o clube passava 
por uma de suas maiores crises 
financeiras, com sua piscina 
penhorada, Duílio e mais alguns 
fiéis amigos aceitaram o desafio de 
montar uma modesta equipe, porém, 
o objetivo era reaver a piscina e 
assim o fizeram. Na política, era um 

GrandeS PerSonalidadeS
de jaboTicabal

dr. duÍlio Poli
luiz augusto Stesse, do livro de clóvis capalbo

amante de Jaboticabal, 
destemido e decisivo, 
mostrando liderança 
jamais vista. Abriu 
praças, construiu 
pontes e remodelou 
a cidade em todos 
os cantos, enfim, 
um verdadeiro 
desbravador.
Ao ser eleito prefeito 
municipal em 1948, 
cujo mandato iria até 
1951, aproveitando 
de sua larga influência 
política se candidatou 
para Deputado 

Estadual, logrando êxito nas 
eleições de 1950. Como deputado 
foi responsável pela vinda da Caixa 
Econômica Federal e a edificação 
do prédio em nossa cidade. Sua 
grande marca era o amor por 
Jaboticabal, onde como deputado 
em exercício, semanalmente vinha 
prestar contas de suas atividades no 
legislativo paulista e rever amigos 
e correligionários. Foi amigo de 
grandes políticos de sua época, 
como: Auro Soares de Moura 
Andrade, Adhemar de Barros, 
Hugo Borghi, Prestes Maia e Cunha 
Bueno. A edificação do mercado 
municipal foi de sua iniciativa, 
cuja obra foi finalizada quando já 
exercia o mandato de deputado. 
Era filho de José Poli e Maria Poli. 
Nasceu em 12 de dezembro de 
1912, foi casado com Maria Luiza 
Gribaro Poli, deixando uma filha, 
Marilena Poli Verardino. Além de 
deputado, prefeito, exerceu o cargo 
de vereador. Foi ainda responsável 
pelo loteamento bairro Nova 
Jaboticabal, sendo este bairro o 
cartão de visitas de Jaboticabal. 
Faleceu em 18 de agosto de 1969. 

1950 - Inauguração do marco dos 50 anos das Indústrias Carlos Tonanni S/A, 
em nossa cidade, na Praça Homem de Mello. Na foto: Dr. Alberto Bottino, 
Oswaldo Pereira Teixeira, Sr. Romitelli, Dr. Mário Beni, Sr. Augusto Tonanni, 
no destaque o Prefeito Duílio Poli e Dr. Ulisses Cabral de Oliveira

Aniversariantes
Elaine Macri, completou mais  
um ano de vida dia 26/05, e 
também 42 anos de casada.
Aniversários que foram 
comemorados ao lado 
de familiares e amigos. 
Parabéns!

Prof. Antônio Andrade e seu filho Marco Aurélio Andrade. Antônio aniversariou dia 30/05 e Marco completará mais um 
ano de vida dia 10/06. Parabéns!

Anime suA festA!
Contrate o

músico Ceará
(16) 3202-9715

9709-6450

Melhores vendedores:
Derison - Café Utam e
Fuminho - Schincariol


