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parte, de suas matérias só é permitida 
desde que citada a fonte.

Luciano Henrique Pires, sua mulher 
cléia grávida de 5 meses de gêmeos 
e o filho do casal lucas de 4 anos, 
desembarcaram na rodoviária de 
Jaboticabal na noite de terça-feira 
13/9, depois da peregrinação por 
várias cidades da região em busca 
de trabalho, abrigo, alimento e 
roupas. o chefe da família perdeu 
o emprego de caseiro em Frutal 
– mg, e com muitas dificuldades 
passaram a morar na rua.

Parada eM jaboTicabal

os bancos e cadeiras da rodoviária 
serviram de camas naquela noite, 
nada para comer, nada para beber. 
Logo que amanheceu o dia, 
Luciano partiu para mais uma 
tormenta, pedir ajuda de porta em 
porta levando a tira colo cléia com 
dois ou duas na barriga, e Lucas 
que pela pouca idade nada sabia, 
apenas os acompanhava como se 
nada estivesse acontecendo. na 
primeira parada disseram-lhe para 
procurar uma emissora de rádio 
que certamente seriam ajudados, 
ao chegaram à emissora a resposta 
foi negativa sob a alegação de que 
o programa já havia acabado.
dirigiram-se até ao albergue, 

Na sessão da Câmara Municipal de 
Jaboticabal de 18/9, ao final da sua 
fala de quase uma hora o presidente da 
Casa disse que em pesquisa realizada 
pelo PT (Partido dos Trabalhadores) 
local, o prefeito José Carlos Hori 
(pps), está com aprovação de seu 
governo em 60%. alguns vereadores 
não concordaram, até porque fica muito 
difícil falar de algo abstrato. também 
não acreditamos nessa pesquisa porque 
não vemos qualquer tipo de interesse do 

HiSTória da
Vida real
João teiXeira de lima e luiZ augusto stesse

mas no local as condições eram 
precárias, pela própria situação 
de cléia. ato contínuo procurou a 
casa transitória que também não 
os abrigou. dali se encaminharam 
para a rádio Athenas Paulista, que 
os recebeu no programa “Manhã 
de Sucessos” apresentado por José 
Luiz e Milka Ramos. Minutos 
depois Luciano concedia uma 
entrevista emocionadado aos 
dois âncoras, e contou sua triste e 
comovente história.

ajuda doS ouVinTeS

Todos os locutores da Athenas se 
empenharam através do “manhã 
de Sucessos” e durante toda 
programação da rádio, e como era 
de esperar começou a “chover” 
ajuda advinda de ouvintes que se 
sentiram comovidos com a situação 
daqueles seres humanos.
diversos contatos foram feitos 
com entidades públicas que sequer 
responderam aos apelos dos 
locutores e repórteres da Athenas 
no sentido de alojar Luciano e 
seus entes queridos. Como o 
poder público, bem como os 
políticos não deram atenção para 
o caso, uma ouvinte do distrito de 
Córrego Rico cedeu abrigo para 
esses excluídos que apesar de tudo 
estão felizes e aquecidos, graças 
à benevolência de pessoas que 
realmente estão preocupadas com 
seus semelhantes.
Luciano ainda precisa de um 
trabalho, se alguém puder ajudar 
entre em contato a rádio Athenas 
paulista Jovem pan sat – 3203-
7333 ou com José Luiz 9181-
1154.

MarKeTinG É Tudo...
ou QuaSe Tudo

João teiXeira de lima

PT. Porém, uma coisa é certa, quando 
se coloca a pessoa certa no lugar certo 
os resultados aparecem. o responsável 
pelo marketing de Hori é Reginaldo 
Coelho (foto), que já demonstrou sua 
capacidade na área, além de ser um 
repórter e apresentador (de rádio) de 
grande capacidade.
Por outro lado, esperamos que Reginaldo 
não se envolva com propaganda 
enganosa, ou seja, não coloque produto 
ruim dentro da embalagem boa.

José Luiz - Locutor Rádio Athenas 

o padre João carlos 
alves de godoy, diretor 
da rádio vida nova foi 
seqüestrado na noite 
dessa quarta-feira 20/9, 
por dois elementos 
em Jaboticabal por 
volta das 19:30 horas e 
permaneceu sob ameaça 
dos bandidos até às 
21:30 horas.
“o seqüestro foi 
planejado, eles sabiam exatamente 
quem eu era, me levaram até 
Ribeirão Preto, e no trajeto diziam 
que queriam apenas conversar 
comigo, que se eu não reagisse nada 
iria acontecer. Um dos rapazes dizia 
que o outro não estava cumprindo 
o scripit (o combinado). Me 
colocaram dentro do porta malas, 

Padre GodoY, direTor da rÁdio 
Vida noVa É VÍTiMa de SeQueSTro 

relÂMPaGo
João teiXeira de lima

e retornaram para 
Jaboticabal, em seguida 
pararam o veículo e me 
colocaram no banco 
traseiro, como chovia 
muito e trafegam em alta 
velocidade colidiram 
o carro na barra de 
proteção da rodovia. 
não morri porque estava 
no interior do veículo, 
se ainda estivesse no 

porta malas teria morrido, pois 
este ficou totalmente destruído. 
Não quero crer que o seqüestro 
tenha conotações políticas, mas não 
descarto esta possibilidade, pelas 
minhas posições”, disse Godoy a 
reportagem do Jornal Fonte por 
telefone. os meliantes foram presos 
e estão em Ribeirão Preto.
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o presidente da câmara municipal 
de Jaboticabal vereador edu Fenerich 
(PPS), sua mulher Adriane Fenerich 
e o 2° secretário da mesa Vereador 
Carlinhos Santiago (PT), registraram 
Boletins de ocorrência no 2° distrito 
Policial na tarde 18/9, contra estes 
signatários. A informação do registro 
dos B.o’s partiu do próprio petista na 
noite de 18/9, quando da transmissão 
da sessão da Câmara pela rádio Vida 
nova.

oS MoTiVoS
edu Fenerich e sua mulher ficaram 
irritados, porque na edição 31 deste 
periódico de 08/9, em direto 
da Fonte, página 7, sob o título 
“valores deFasados”, dissemos 
que ouvimos comentários de que 
Adriane Fenerich, teria acompanhado o 
marido no “Congresso” que aconteceu 
no Guarujá – SP, em março de 2006, 
e ambos se hospedaram em hotel 

edÚ fenericH e carlinHoS SanTiaGo
caMPeÕeS de GaSToS do dinHeiro PÚblico eM ViaGenS

reGiSTraM b.o. na PolÍcia conTra jornaliSTaS
luiZ augusto stesse e João teiXeira de lima

separados dos demais participantes, e a 
conta de Adriane teria sido paga com 
dinheiro público. 
Ao sermos informados desse absurdo, 
o Jornal Fonte através do seu editor 
e proprietário dr. luiz augusto 
stesse, enviou ofício após a viagem 
para a Câmara fazendo esta e outras 
perguntas, porém até esta data não 
obtivemos resposta. edu Fenerich, 
já disse diversas vezes que enquanto 
estiver presidente daquela casa o 
Jornal Fonte não receberá qualquer tipo 
de informação.
Como se trata de dinheiro do 
contribuinte, e Edu Fenerich, é homem 
público, tem a obrigação constitucional 
de prestar contas para qualquer 
cidadão. como a resposta não veio e 
nem virá, continuaremos pensando que 
existe um fundo de verdade, ou seja, a 
conta de Adriane foi paga com o nosso 
dinheiro. outra insatisfação do chefe 
do poder legislativo foi motivada pela 

manchete da mesma edição do Jornal 
Fonte que diz: ‘vereadores de 
JaBoticaBal tiram sarro 
da cara do povo – gastam 
cerca de 12 mil em hotel de 
luXo e outras mordomias 
em FotaleZa – cearÁ”.
ora, edu não perde a oportunidade de 
falar aos quatro cantos que participará 
sempre dos “Congressos”. Sabedor 
que é das dificuldades que enfrenta 
a administração municipal por falta 
de dinheiro, e mesmo assim ele e 
outros vereadores “passeiam” pelo 
Brasil a fora, não resta alternativa, em 
afirmarmos que estão tirando sarro da 
cara do povo.

carlinHoS SanTiaGo
o que levou “o atuante defensor dos 
pobres” que se auto intitula o vereador 
da periferia a nos denunciar na polícia, 
foi termos dito que ele teria gastado 
R$ 500 do nosso dinheiro em um 

almoço na churrascaria porcada em 
Brasília. a notícia foi publicada na 
edição 16, página 6 de 18/11/2005.  
Carlinhos negou o gasto e disse que 
jamais almoçou naquela churrascaria. 
Na edição 31 do Jornal Fonte de 
08/09/2006, repete o fato e novamente 
acrescentamos que o edil nega.
a atitude do vereador em nos denunciar 
por calúnia, difamação e injúria não 
é de todo ruim, isto porque, abre a 
possibilidade de ele provar que estamos 
mentindo (ele sabe que não, pois 
almoçou como convidado do vereador 
um jornalista muito conhecido aqui 
em Jaboticabal e que a época morava 
em Brasília), isto é, carlinhos terá 
que mostrar documentos, e será a 
oportunidade da população tomar 
conhecimento das verdades dos fatos 
através da prestação de contas não só 
desse gasto, mas de outros feitos pelo 
parlamentar em suas andanças pelo 
Brasil as custas do povo humilde que o 
ajudou a se eleger. 

a independência do Brasil é um dos 
fatos históricos mais importantes de 
nosso país, pois marca o fim do domínio 
português e a conquista da autonomia 
política. muitas tentativas anteriores 
ocorreram e muitas pessoas morreram 
na luta por este ideal. Podemos citar o 
caso mais conhecido: José Francisco 
da silva Xavier (tiradentes). Foi 
executado pela coroa portuguesa por 
defender a liberdade de nosso país, 
durante o processo da inconfidência 
Mineira.

dia do fico
em 9 de janeiro de 1822, d. pedro i 
recebeu uma carta das cortes de Lisboa, 
exigindo seu retorno para Portugal. Há 
tempos os portugueses insistiam nesta 
idéia, pois pretendiam recolonizar o 
Brasil e a presença de d. pedro impedia 
este ideal. porém, d. pedro respondeu 
negativamente aos chamados de 
Portugal e proclamou: “Se é para o bem 
de todos e felicidade geral da nação, 
diga ao povo que fico”.

o ProceSSo da 
indePendÊncia

após o dia do Fico, d. pedro tomou 
uma série de medidas que desagradaram 
à metrópole, pois preparavam caminho 
para a independência do Brasil. d. 
pedro convocou uma assembléia 
Constituinte, organizou a Marinha de 
Guerra, obrigou as tropas de Portugal 
a voltarem para o reino. determinou 
também que nenhuma lei de Portugal 
seria colocada em vigor sem o “cumpra-
se”, ou seja, sem a sua aprovação. 
Além disso, o futuro imperador do 

indePendÊncia ou MorTe!
João teiXeira de lima e luiZ augusto stesse

Brasil, conclamava o povo a lutar pela 
independência.
o príncipe fez uma rápida viagem 
a Minas Gerais e a São Paulo para 
acalmar setores da sociedade que 
estavam preocupados com os últimos 
acontecimentos, pois acreditavam 
que tudo isto poderia ocasionar uma 
desestabilização social. durante a 
viagem, d. pedro recebeu uma nova 
carta de portugal que anulava a 
Assembléia Constituinte e exigia a 
volta imediata dele para a metrópole.
estas notícias chegaram às mãos de d. 
pedro quando este estava em viagem 
de Santos para São Paulo. Próximo ao 
riacho do ipiranga, levantou a espada 
e gritou: “independência ou morte!”. 
Este fato ocorreu no dia 7 de setembro 
de 1822 e marcou a independência do 
Brasil. no mês de dezembro de 1822, 
d. pedro foi declarado imperador do 
Brasil.

PóS-indePendÊncia
os primeiros países que reconheceram 
a independência do Brasil foram os 
Estados Unidos e o México. Portugal 
exigiu do Brasil o pagamento de 
2 milhões de libras esterlinas para 
reconhecer a independência de sua 
ex-colônia. sem este dinheiro, d. 
Pedro recorreu a um empréstimo da 
Inglaterra.
embora tenha sido de grande valor, 
este fato histórico não provocou 
rupturas sociais no Brasil. o povo mais 
pobre sequer acompanhou ou entendeu 
o significado da independência. a 
estrutura agrária continuou a mesma, a 
escravidão se manteve e a distribuição de 

renda continuou desigual. A 
elite agrária que deu suporte 
a d. pedro i, foi a camada 
que mais se beneficiou. 
Após 184 anos do grito, 
muito pouco ou quase 
mudou. outras castas 
poderosas se formaram e 
juntas oprimem cada vez 
mais os povos pobres, que 
continua sem acesso as 
informações, exceto aquelas 
que os detentores de grandes 
capitais financeiros e 
políticos querem que cheguem 
aos seus ouvidos, ou seja, a grande 
massa continua dependente. 

coMeMoraÇÃo eM 
jaboTicabal

Uma festa digna de todos os elogios. 
Milhares de pessoas acompanharam 
e aplaudiram os desfiles na rua rui 
Barbosa. Todos os rostos especialmente 
os das crianças demonstravam 
deslumbramento com a beleza das 
escolas, academias, clubes e outras 
entidades que desfilaram naquela 
manhã de quinta-feira 
ensolarada.
No palanque das 
autoridades, estas 
acompanhadas na 
maioria  de familiares, 
sorriam e acenavam 
constantemente para 
a multidão com ar 
satisfação como se 
estivessem sendo 
reverenciadas pelos 
seus súditos. 
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No dia 12 de setembro de 2006, às 11:00 
horas, a reportagem do Jornal Fonte, 
flagrou varredores e varredoras de ruas 
“almoçando” sob algumas árvores em 
frente à Escola Paulo Freire no bairro 
Residencial “Ulisses Guimarães” 
(cohaB iv). 
Sentados no chão como se fossem 
indigentes, com suas calças azuis e 
camisetas laranjas, com a inscrição 
“J. gregório – serviÇos 
amBientais”, lá estavam aqueles 
homens e mulheres que acabaram 
de estacionar seus “veículos”, uma 
espécie de tambor com duas rodas, 
dentro uma vassoura de tamanho 
grande. Em seguida se aproximou 
um automóvel branco e o condutor 
lhes entregou diversos marmitex 
as chamadas “quentinhas”. Alguns 
reclamaram da comida da semana 
passada, afirmando que a lingüiça 
estava crua, mas a de hoje está muito 
boa, disseram outros. Nem água para 
beber. “vamos fazer uma ‘vaquinha’ 
para comprarmos umas tubainas” 
diziam. Poucos compraram, a maioria 
não tinha dinheiro. 

a eMPreSa

J. gregório – serviços ambientais, 
com sede em Casa Branca, região de 
Campinas – SP, telefone (19) 3671-
5716, e filiais em: ribeirão preto 
telefone (16) 3941-4404, Cajurú 
telefone (16) 3667-3001 e Jaboticabal 
à Rua Rogério Rigonato, 200 – Jardim 
santa rosa, não possui telefone fixo, 
só celular (16) 9103-2461, e cujo 
responsável atende pelo codinome de 
oswaldo. 

reMuneraÇÃo doS 
eMPreGadoS

Cada empregado num total de 44 
ganha um salário bruto de R$ 374, 
que descontado 8,5% do inss recebe 
liquido R$ 344, para trabalhar das 
7:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 
horas, de segunda a sexta-feira, tendo 
como benefício apenas a quentinha 
(comida). Por outro lado, a empresa 
paga de encargo social por cada 
empregado 8,5% de Fgts (Fundo de 
garantia por tempo de serviço), mais 
28,8% de inss (instituto nacional 
de Seguridade Social), perfazendo 
um total de 37,30%, o que eleva o 
salário individual para r$ 513, e que 
multiplicados por 44 totalizam R$ 
22.574 mil/mês. há também despesas 
com combustíveis, sacos de lixo, 
manutenção de veículos, quentinhas, 
aluguel do imóvel onde está instalada 
a empresa, água, luz, telefone celular. 
Incluindo todos os gastos mensais de J. 
Gregório chegam a aproximadamente 

Hori dÁ lucro eXorbiTanTe Para eMPreSa 
TerceiriZada de VarriÇÃo de rua e caSTiGa Seu PoVo

João teiXeira de lima

R$ 35 mil.

Valor do conTraTo

a bondosa prefeitura através do 
nosso mais bondoso ainda prefeito de 
Jaboticabal José Carlos Hori (PPS), 
pagou por dois meses R$ 138.824 
mil, para que sejam varridos 5.600 
quilômetros, ou seja, R$ 24,79 por 
quilômetro, ou seja, R$ 69.412 mil/
mês. o que significa dizer, que a 
empresa J. Gregório tem um lucro 
liquido mensal em torno de R$ 34.412 
mil.
o contrato está para se expirar, segundo 
o secretário de administração e 
recursos humanos dé Berchielli, estão 
estudando a viabilidade financeira para 
renová-lo ou não.

direiToS doS 
TrabalHadoreS

uma trabalhadora que não vamos 
identificá-la, disse que o sindicato da 
categoria esteve conversando com eles, 
e ainda com oswaldo (o responsável 
da empresa em Jaboticabal), sobre os 
benefícios que têm direito, como cesta 
básica e vale transporte, mas até a data 
que nossa reportagem os procurou, 
nada havia de concreto. 
Para se ter uma idéia, o trabalhador 
que mora no bairro Santa Tereza, se 
desloca a pé ou de bicicleta até a sede 
da empresa no bairro Jardim Santa 
rosa no período da manhã e no fim da 
tarde com destino a sua residência. a 
pergunta que fica é seguinte: quando a 
Prefeitura faz um contrato de prestação 
de serviços, não existe uma cláusula 
que obrigue a contratada a respeitar 
dos direitos dos empregados?
 

o lucro

toda empresa visa lucro, mas nesse 
caso é no mínimo exorbitante, 
alcança a cifra aproximada de 98% 
ao mês, o que extrapola o egoísmo do 
capitalismo selvagem. e o pior, com 
a benevolência do prefeito hori, que 
usa o dinheiro do contribuinte para 
enriquecer empresários gananciosos 
em detrimento do povo pobre que é 
explorado com o seu consentimento.   

finanÇaS da PrefeiTura

Na sessão da Câmara Municipal 
de Jaboticabal realizada em 18/9, 
alguns vereadores disseram que a 
saúde financeira da prefeitura está 
cambaleando, inclusive mencionaram 
as novas medidas tomadas pelo poder 
executivo para economizar dinheiro 
como, por exemplo: a redução da 
jornada de trabalho do com (centro 

operacional municipal) 
garagem. 
o atendimento ao público 
no posto do SAAEJ 
localizado na 13 de maio 
também sofreu redução, 
será das 11:00 às 17:00 
horas, segundo informou 
o presidente da autarquia 
Ricardo Bellodi, em 
entrevista a rádio 101 
fm.
outra medida tomada 
para “economizar” foi o 
corte de horas extras de 
todos os trabalhadores 
da Prefeitura, informou 
o secretário de 
administração e recursos 
humanos dé Berchielli, 
o que já está causando 
um certo transtorno. 
no fim da tarde de 
sábado 16/9, estourou 
um cano do SAAEJ 
na avenida paulino 
Braga – Aparecida, em 
frente ao n° 266. No 
domingo pela manhã os 
moradores telefonaram 
para o SAAEJ, que 
mandou uma equipe de 
4 pessoas apenas para 
colocar uma placa de 
“trânsito interrompido”. 
os funcionários disseram 
que o conserto só seria 
efetuado na segunda-
feira, pois não podiam 
mais fazer horas 
extras. Enquanto isso, 
milhares e milhares de 
litros de água potável 
foram desperdiçados. 
o barato saiu caro, e o 
cometimento de crime 
por parte dos dirigentes 
do saaeJ ficou patente. 

boTando oS PÉS 
PelaS MÃoS

É público e notório a falta de prioridade 
e de planejamento da administração 
José Carlos Hori (PPS), que após 
quase 2 anos de governo não aprendeu 
controlar os gastos. Tem uma grande 
quantidade de assessores ganhando 
altos salários, comprou 10 alqueires de 
terra por mais de R$ 1 milhão para um 
distrito industrial, que está tornando 
um elefante branco, até porque, não 
existe dinheiro para infra-estrutura, 
o prédio para o caminhando para o 
futuro que já consumiu uma grande 
soma na reforma e ainda não está 
funcionando, a promessa era para julho 
de 2006, gastou aproximadamente 
R$ 900 mil, na estrada Jaboticabal/

Luzitânia, quando a massa asfáltica 
havia sido doada pelo governo do 
Estado, contratou empresas de fora 
como a Expand Assessoria, IBAM 
(Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal) e J. Gregório Ambiental, 
todas muito bem pagas que pelo que 
sabemos não trouxeram nenhum 
benefício para Jaboticabal, além do 
exagero de festas.
é por essas e outras que o município 
está indo a bancarrota. Não será 
nenhuma surpresa infelizmente, se o 
pagamento dos servidores públicos 
começar a atrasar. Esperamos que não. 
E ai Vereadores...  
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o Jornal “Folha de s. paulo 
- Caderno Ribeirão” de 
quinta-feira 14 de setembro 
de 2006, em sua página 
C 6, publicou a seguinte 
matéria: “Jaboticabal 
– aSSaSSinaTo 
de deleGado na 
cadeia Pode ficar 
SeM culPado – o 
assassinato do delegado 
Adelson Taroco, de Jaboticabal, pode 
se transformar em um crime sem 
culpados. parte dos 39 presos ouvidos 
em interrogatório pela justiça alegou 
que não presenciou o crime. A outra 
parte colocou a culpa em dois presos 
já mortos.
Taroco morreu em 2 de junho, 19 
dias após ter quase 80% do corpo 
queimado por presos em rebelião 
na cadeia de Jaboticabal, onde era 
diretor, na primeira onda de ataques 
atribuídos ao pcc.
a juíza carmen silvia alves, 
responsável pelo processo, afirmou 
que a alegação dos presos “não é um 
absurdo, mas pode não ser verdade”. 
“estamos tentando ‘enxugar’ para ver 
quais presos participaram diretamente 
do crime. se eu não tiver indícios 

PreSoS de jaboTicabal SÃo 
ouVidoS Pela MorTe do 

deleGado adelSon Taroco
João Teixeira de Lima

sérios de autoria, não posso 
submeter alguém a júri”, 
disse.
os presos foram indiciados 
por homicídio doloso, 
motim, incêndio doloso e 
dano ao patrimônio público. 
No dia 21, está marcada 
audiência onde serão 
ouvidas testemunhas de 

acusação.

defeSa doS PreSoS
“Foram denunciados todos os presos 
que estavam no [banho de] sol, mas 
muitos nem presenciaram o crime”, 
disse Mauro Henrique Cenço, que 
defende seis dos acusados.

indeniZaÇÃo
A dona-de-casa Magnólia Taroco, 38, 
viúva de taroco, disse que ela recebeu 
indenização de R$ 50 mil pela morte 
do marido, mas os dois filhos ainda 
não receberam os outros R$ 50 mil. 
“A pensão também não foi liberada”.
A Secretaria de Segurança Pública 
informou que o Estado aguarda 
documentos da família para liberação 
dos valores”.

Adelson Taroco

PlanTÃo Policial

o pt (partido dos trabalhadores) 
de Jaboticabal realizou na noite 
de sábado 16/7, em sua nova sede 
na Rua São João, 529 – bairro 
aparecida, um encontro de jovens 
petistas que contou com a presença 
de lideranças locais e das cidades 
de São Carlos, Ribeirão Preto entre 
outras. 
o professor José gilberto de 
Souza, presidente da legenda no 
município disse o seguinte: “o 
PT jaboticabalense tem passado 
nos últimos anos por um processo 
de reformulação e revitalização. 
inclusive, essa reunião que nós 
estamos tendo hoje da juventude 
é um marco importante nesse 
processo de revitalização e de 
reconstrução partidária, não só do 
ponto de vista de trazer jovens e 
novas pessoas para participação, 
mas também o PT está sofrendo um 
processo que é muito proveitoso 
de retomada de alguns antigos 
companheiros, retornando aos 
princípios do partido no ponto 
de vista das responsabilidades 
em relação às despesas e a 
manutenção do partido, mas 
fundamentalmente criando nas 
reuniões um espaço de discussão e 
formação política. então acredito 
que esse novo momento do pt 
após o enfrentamento de uma crise 
é muito salutar e importante para a 
política de Jaboticabal”. 
Janine corrêa lima, secretária da 
juventude e uma 
das principais 
organizadoras 
do evento, 
enfatizou a 
importância da 
participação da 
militância petista 
para eleger seus 
candidatos. 
Pedro Baccarin, 
s e c r e t á r i o 
de formação 

PT de jaboTicabal faZ 
enconTro de joVenS

joÃo TeiXeira de liMa

política, e um dos 
expoentes da nova 
geração petista, 
quando perguntado 
se o seu pai o 
Professor José 
Giácomo Baccarin, 
suplente do senador 
e candidato ao 
governo de são 
Paulo Aloizio 
Mercadante, será 
senador afirmou: 

“a princípio o nosso projeto que 
é que o Mercadante seja eleito 
governador, a gente sabe como 
tem sido esses 12 anos de governo 
tucano, excludentes, elitista, não 
se discute educação e reforma 
agrária. Então o projeto hoje é 
levar o mercadante para o segundo 
turno, e fazê-lo governador. se ele 
(Baccarin), vai ser senador ou não 
isso vai depender dos resultados, 
mas o que a gente pensa hoje é o 
mercadante ser governador”. 
Aloizio Mercadante (PT), tem 
como principal adversário na 
corrida para ocupar o palácio dos 
bandeirantes José serra (psdB), 
que lidera as pesquisas.  
outro entusiasta na reunião 
era andré luis de souza dias, 
militante e também organizador do 
evento.
o secretário da juventude da macro-
região danilo moraes, que é de 
Ribeirão Preto, se confraternizou 
com os companheiros e pediu garra 
na disputa eleitoral.
na platéia se encontravam a ex-
prefeita carlota e o vereador 
Carlinhos Santiago, que sequer 
foram convidados para fazer parte 
da mesa. a ex-chefe do executivo 
jaboticabalense se ausentou do local 
bem antes do término das falas, 
segundo consta para participar de 
uma festa de aniversário de um 
parente.

SuicÍdio
Fato ocorrido no dia 06.09 na avenida 
general osório n 120, onde o zelador 
silvio aparecido lindolfo sem 
motivos aparentes foi encontrado 
morto mediante enforcamento. A 
vítima trabalhava no local e também 
residia ali. Ele foi encontrado já sem 
vida no pavimento superior da casa de 
máquinas do edifício alice.  silvio foi 
sepultado no dia seguinte.

roubo
Fato ocorrido na rua Francisco Homem 
n 59, era por volta de 17:50 do dia 
10.09. a vítima, nisley carlos travaine, 
comerciante dono de um açougue, 
foi abordado por dois indivíduos 
encapuzados. No quintal de sua casa 
os autores renderam a vítima, inclusive 
com ameaça e agressões físicas com 
coronhadas na cabeça.
Ele foi obrigado a descer até o açougue 
de sua propriedade por um caminho 
interno entre sua casa e o comércio, 
abrir o cofre ali existente.
os malandros roubaram cerca de 
R$ 30 mil em dinheiro e cheques. A 
vítima ficou trancada, depois acionou 

a polícia.
depois de alguns dias de investigação 
a polícia chegou a um suspeito que 
é menor de idade, que confessou a 
participação no delito e apontou os 
outros dois comparsas, que deverão ir 
para trás das grades nos próximos dias.

furToS de VeÍculoS
Fato ocorrido na rua Fortunato Frascá 
nº 511, na tarde de domingo dia 
17/09, bairro jardim das Rosas. A 
vítima estacionou seu veículo defronte 
sua casa, quando voltou não mais o 
encontrou. Trata-se de um Ford Belina 
ano 1975 , cor marrom, placas CEH 
2586 Jaboticabal.

outro veículo furtado, agora na avenida 
general osório 1640, bairro sorocabano. 
a vítima tirou o seu carro da garagem, 
por volta das 6:00hs da manha do dia 
20/09, voltou as 6:40hs. e não mais 
o encontrou. Trata-se de um VW Gol 
na cor vermelho e por ter comprado 
há apenas alguns dias a vítima não 
lembrava a placa completa do mesmo, 
apenas os números 9461. o detalhe é 
que a vítima fez aniversário dois dias 
depois do furto, que presente...

André Luis - Repórter Policial Rádio Athenas
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coluna do beija-flor

VocÊ Sabia...

- VocÊ Sabia... que os professores, 
professoras e demais profissionais da 
educação municipal estavam loucos da vida 
no desfile de 7 de setembro? uns dias antes 
“deram” ponto facultativo no dia 08/09, 
mas dias depois “tiraram” o que havia sido 
anunciado por telefone. Que organização, 
não?
VocÊ Sabia... será que houve o 
transporte de alunos da zona rural para as 
escolas municipais? se não houve, para que 
ter dia letivo sem oferecer transporte para 
alunos? quanta coerência!
- VocÊ Sabia... que os mesmos 
profissionais da educação andam se 
perguntando se terá sobras do recurso do 
FundeF este ano? eles dizem morrer de 
medo de perguntar para os “bonzinhos” da 
educação. senhores vereadores, socorram 
os professores!
- VocÊ Sabia... que andam querendo 
fechar o bico do beija-flor? cuidado, calar 
bico de passarinho é crime ambiental. Isso 
dá cadeia!
- VocÊ Sabia... que a Escola de Artes 
poderia criar um curso de culinária?
Toda semana tem festa recheada de comida, 
bebida e violão. vida boa, não?
- VocÊ Sabia... que o beija-flor passou 
voando pelo “palanque oficial” no dia 7 de 
setembro e ouviu queixumes  e comentários 
de assessores de confiança, como: - “puxa, 
que chatice agüentar essa gente, nesse 
calor... bom mesmo era ter ficado dormindo 
em casa; o pior é que se não mostrarmos 
a cara estaremos fritos” (sorria, meu bem, 
sorria!)
- VocÊ Sabia... que alguns petistas que 
eram de confiança na outra administração 
e são “de confiança” nesta, desfilaram 
resmungando por dentro e mostrando os 
dentes por fora?
- VocÊ Sabia... que um competente 
engenheiro demorou mais de um mês para 
ser recebido na Prefeitura Municipal e 
assim mesmo foi atendido em pé, por alguns 
minutos apenas? queria mostrar um projeto 
inovador para a área social. coitado, ele não 
conhece o caminho das pedras...
- VocÊ Sabia... que a frigideira já está no 
fogo, esquentando lentamente à espera de 
um novo (a) ingrediente? cuidado amigos, 
o sinal está vermelho!
- VocÊ Sabia... que além dos velhos e 
conhecidos, há novos buracos à vista na 
cidade?
tem um na esquina da av. capitão alberto 
Mendes Júnior com a Rua Marrey Jr., que é 
um espanto. Fora outros espalhados por aí... 
Haja amortecedor.
- VocÊ Sabia... que o beija-flor 
anda pensando em trocar de papéis? de 
patrulhado passar a patrulhador, de rastreado 
a rastreador, de calado, passar a falador? 
(só não sabe passar de traído para traidor; é 
questão de caráter) 
- VocÊ Sabia... que estão falando por aí 
que uma “blonde” querida, só trabalha meio 
período (e olhe lá)? de manhã ainda vai mas 
à tarde... filhos, compras, lazer, etc.
- VocÊ Sabia... que o dr. Fábio volpi 
escreveu um artigo no jornal “a gazeta” 
digno de aplausos e reflexão? classe é 
classe.
- VocÊ Sabia... que algumas “peruas” 

da educação (não se assustem, é a 
popular kombi), andam por aí carregando 
parentes e amigos? até as “vans” andam 
transportando “mui amigos” de lá para cá... 
Que mordomia.
- VocÊ Sabia... que aqueles que 
costumam criticar este jornal, deveriam (se 
é que conheceram) lembrar-se do jornal “o 
Pasquim”, que começou quase assim.
- VocÊ Sabia... que o restaurante 
“popular” que a administração municipal 
anunciou em 2005, e tinha até nome 
escolhido, até agora não deu em nada? 
Bom Apetite, população!
- VocÊ Sabia... que os assuntos de 
interesse da população não estão sendo alvo 
de grande preocupação da administração 
municipal? os problemas domésticos são 
os alvos de interesse dos poderosos? um 
tal de disse-que-disse, uma verdadeira torre 
de Babel. Todo mundo falando, ninguém se 
entendendo, e o guru aconselhando...
- VocÊ Sabia... que os docentes 
e profissionais da educação andam 
enfurecidos, porque o Secretário disse 
que não pode mais pagar licença-prêmio 
em pecúnia por falta de recurso? o 
interessante é que o funcionário pode 
usufruir da licença-prêmio e ficar em casa, 
enquanto um substituto ganha em seu lugar. 
vereadores, vereadores, mexam-se! lutem 
pelos professores, já que o líder não luta.
- VocÊ Sabia... que a reformulação 
do Estatuto do Magistério é mais uma 
promessa não cumprida? será que a 
equipe da Educação consegue lidar com o 
assunto ou a saída é a de sempre: contratar 
“consultores” para elaborarem um “estatuto 
padrão”? há várias empresas no mercado, é 
só escolher uma e... pagar. 

TrecHoS de MÚSicaS Para 
refleXÃo:
(com releitura do beija-flor)

TeSTaMenTo (toquinho e vinícius de 
Moraes)

você que só ganha pra juntar
o que é que há, diz pra mim o que é que há
você vai ver um dia
em que fria você vai entrar

Por cima uma laje
Embaixo a escuridão
É fogo irmão
É fogo irmão

você que não para pra pensar 
Que o tempo é curto e não para de passar
você vai ver um dia
Que remorso, como é bom parar... 

(pra você, que acha que os fins justificam 
os meios) 

VocÊ abuSou (Maria Creuza)

“você abusou
Tirou partido de mim, abusou
Tirou partido de mim, abusou... 
(para os que acham que tiram vantagens do 
povo)

bicHo de 7 cabeÇaS (Zé ramalho / 
geraldo azevedo)

Não tem ninguém que mereça
Não tem coração que esqueça
Não tem jeito mesmo
Não tem dó no peito
não tem talvez
ter feito o que você fez
desapareça, cresça e desapareça...
(palavras da população desiludida à um 
político profissional)

aleGria, aleGria (Caetano Veloso)

“caminhando contra o vento”
Sem lenço nem documento
“Nada no bolso ou nas mãos”
eu quero seguir vivendo
amor, eu vou
por que não? 
por que não?
(esse é o retrato de pessoas que saíram de 
mãos limpas)

ouTraS MÚSicaS SuGeridaS 
Pelo beija-flor:

braços cruzados (Zélia duncan / pedro 
luís)
(um exemplo de como se faz oposição...)

Meu ego (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
(adivinhe onde vai parar o ego de quem “se 
acha”)

boca de Siri (Wilson Baptista / Germano 
Coelho)
(ou seja, boca fechada, viu?)

não quero dinheiro (Tim Maia)
(ah, fala sério, né!)

réu confesso (Tim Maia)
(é o que não existe em política)

dueto (Chico Buarque)
(bela dupla, hem?!)

regra três (Toquinho e Vinicius)
(essa regra três é completamente diferente 
da “regra de três” da matemática)

Tudo igual (Lulu Santos)
(o tempo passa e nada muda)

aviso aos navegantes (Lulu Santos)
(pode ser também aviso aos políticos 
iniciantes, viajantes, comerciantes...)

Vi, não vivi (Itamar Assumpção e Christian 
oyens)
(os honestos viram, não viveram e...)

“cara de PalHaÇo, rouPa de 
PalHaÇo, PinTa de PalHaÇo”

o título deste artigo foi retirado do refrão 
de uma música do começo da década 
de sessenta cujo cantor era “Miltinho”. 
Poucos se lembram dessas músicas ou 
desses cantores do passado, afinal estamos 
em épocas de outros sons. Mas o tom da 
vida continua o mesmo, o ser humano 
pouco mudou interiormente e a ação 
política continua cada vez mais perversa e 
predadora, vestindo com requinte o pobre 
povo com roupa de palhaço: na verdade no 
pior sentido da palavra, ou seja, de trouxa, 
de bobo.
Nós da população temos sido conduzidos 
como se fôssemos marionetes ou atores 
com cara de palhaço, que somos utilizados 
no espetáculo e depois jogados fora.
  esses rascunhos de políticos mal acabados 
e mal intencionados não devem conhecer o 
verdadeiro palhaço que, apesar dos enganos 
e durezas dessa vida, entram no picadeiro 
escondendo suas dores com as cores das 
tintas que dão à ele a verdadeira pinta de 
palhaço. Conseguem fabricar sorrisos 
onde antes estavam as mal cicatrizadas 
marcas do sofrimento. se não houvesse 
esses magníficos palhaços no sentido 
mais essencial e legítimo da palavra, o 
que sobraria de riso para muitas de nossas 
crianças tão deformadas pelo abandono?
Então, minhas Senhoras e meus Senhores 
políticos que nos chamam de “palhaços” 

porque fazem de nós o que bem querem, 
tomem cuidado!
Está perto o dia em que nossas crianças, 
hoje crédulas e inofensivas e amanhã 
astutos eleitores, sentirão dentro de si a 
força do circo e talvez consigam retirar da 
cena política os falsos caras de palhaço que 
ainda não pensaram no ridículo que são. 

atenção, admirável público:
hoje tem marmelada? 
Tem sim senhor.
e amanhã, meninada?
Não tem, não senhor!

fiMeS eM carTaZ

dizem por aí...
Muito gelo e dois dedos de água
o mapa da mina
a dama de shangai
tudo em família
Fogueira das Vaidades
o pagador de promessas

PenSe neSTe TeXTo de Manuel 
aleGre (poeta português)

“Mesmo na noite mais triste, em
tempo de servidão
Há sempre alguém que resiste, 
há sempre alguém que diz não”.
(nem tudo está perdido)

conTrole... reMoTo

Para exercermos um cargo, além de 
mínimas qualidades intelectuais, condições 
emocionais, como equilíbrio e o autocontrole 
são necessários à nossa prática diária.
dizem por aí, que essas qualidades são 
“moscas brancas” na administração 
municipal.
As tão faladas humanização, diplomacia e 
flexibilidade política, o bom senso na tomada 
de decisões e o bom trato nas relações com a 
população, não passam de meras teorias que 
são repetidas exaustivamente, talvez como 
técnica de auto-convencimento. (pena que 
não está dando certo).
As “qualidades” buscadas em alguns 
assessores e secretários, são bem outras: o 
mau-humor, o desrespeito e o autoritarismo 
sob as vestes da mansidão. talvez gostem 
daqueles que têm a “elasticidade política” 
(cuidado com os elásticos, quando os 
soltamos, costumam machucar. que têm um 
poderoso QI (Quem Indica) e sabem tocar 
na grande “orquestra” municipal. (não, não 
é aquela formada por músicos, não).
Falando em tudo isso, causou indignação 
em tantos quanto souberam do fato, a atitude 
descompensada do “bonzinho e afável” 
Secretário da Educação que ao receber um 
requerimento de um vereador solicitando 
esclarecimentos sobre a não realização da 
Bienal em 2006, não se conformou com “tal 
ousadia” e por telefone destratou o nobre 
edil, que por acaso era também seu amigo 
(até o presente requerimento).
ora, sr. secretário, esse é e deve ser o 
cotidiano do legislativo sério: solicitar 
informações, fiscalizar, fazer projetos, 
denunciar, etc... etc...
o “calmo e sereno” secretário demonstra 
com essas e outras total despreparo para o 
cargo que exige liderança eficaz, ética e bom 
trato na administração dos fatos, problemas 
e conflitos do dia-a-dia.
Pensando nisso tudo é que podemos dizer 
com toda segurança: na educação a chefia 
é pelo mando e o auto-controle é cada vez 
mais remoto.
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Morreu no dia 17.09.2006 em 
sertãozinho o delegado de polícia 
dr. edgard kroll Filho. segundo 
informações do Hospital Neto 
campello, dr. kroll apresentou 
complicações digestivas e 
circulatórias.
Kroll nasceu no dia 06/01/1948

a carreira

dr. kroll ingressou na secretaria 
de Segurança Pública em 
30/9/1969 na carreira de escrivão 
de polícia. Foi designado para 
exercer, em caráter efetivo, a  partir 
de 01/10/1969, o seu cargo  na 
delegacia de polícia do município 
de Ribeirão Preto.
em 28/7/1976 foi aprovado no 
concurso para delegado de 
polícia e a partir de 30/9/1976 
passou a estagiar como delegado 
de polícia na delegacia de polícia 
de Ribeirão Preto.
A partir de 06/11/1976 foi 
designado como titular da 
delegacia de polícia de Barrinha.

Morre o deleGado de PolÍcia 
dr. edGard Kroll filHo

Em Sertãozinho assumiu suas 
funções como delegado de polícia 
a partir de 18/7/1977, desde então 
respondeu pelo expediente das 
unidades da região como Barrinha, 
dumont, pitangueiras e pontal por 
diversas ocasiões em substituições 
aos titulares em afastamentos por 
férias, por exemplo.
Foi delegado na cidade de Pontal 
- 22/12/1981 a 12/05/1989. 
em virtude de promoção em 
12/05/1989 foi classificado na 
delegacia de polícia de são carlos 
por onde exerceu suas funções por 
breve período de tempo.
Na década de 90 retornou a 
Sertãozinho, em 13/9/1990, 
assumiu como delegado de 
polícia adjunto na delegacia 
de polícia de sertãzinho; em 
08/4/1993 assumiu a titularidade 
da delpol de sertãzinho e  por 
diversas ocasiões respondeu pelo 
expediente da 131ª Ciretran da 
cidade.
A partir de 18/02/1999 foi 
designado como delegado de 
polícia assistente da delegacia 
seccional de polícia de 
Sertãozinho, onde desempenhou 
as suas funções até a data de seu 
passamento.
na assistência da delegacia 
Seccional acumulou função na 3ª 
Corregedoria Auxiliar de Ribeirão 
Preto – Equipe de Sertãozinho.

luiZ augusto stesse

São Cosme e São 
damião sofreram 
m a r t í r i o  e m 
ciro,  na sír ia , 
p rovave lmente 
d u r a n t e  a 
perseguição de 
diocleciano, no 
início do século 
IV.  A da ta  de 
26 de setembro 
co r r e sponde  à 
d e d i c a ç ã o  d a 
basílica que o papa 
Félix IV mandou 
construir em honra à eles no Foro 
romano. os dois irmãos curavam 
“todas as enfermidades, não só das 
pessoas, mas também dos animais, 
fazendo tudo gratuitamente”. 
Estes dois Santos foram, junto 
com São Lucas, os patronos dos 
médicos católicos. No oriente os 
chamam “os não cobradores”, 
porque exerciam a medicina sem 
cobrar nada aos pacientes pobres. 
o que os irmãos pediam era que 
lhes permitissem falar por uns 
minutos a respeito do Jesus Cristo 
e de seu evangelho.
lisias, o governador de cilícia, 
desgostou-se muito porque 
estes dois irmãos propagavam 

26 de SeTeMbro dia de
SÃo coSMe e daMiÃo 

ProTeTor doS enferMoS
clariana s. F. domingos

e f e t i v a m e n t e  o 
cristianismo. Tratou 
inutilmente de que 
deixassem de pregar, e 
como não conseguiu, 
mandou atirá-los ao 
mar. Mas uma onda 
gigantesca os tirou 
sãs e salvos à borda. 
Então os mandou 
queimar vivos, mas 
as chamas não os 
tocaram, e em troca 
queimaram os pagãos 

que os queriam atormentar. Então 
o mandatário pagão mandou 
que lhes cortassem a cabeça. 
Finalmente, derramou seu sangue 
por proclamar o amor ao divino 
salvador. 
Junto à tumba dos dois irmãos 
gêmeos, começaram a acontecer 
milagrosas curas. o imperador 
Justiniano de Constantinopla, 
padecendo  de  uma  grave 
enfermidade, encomendou-se a 
estes dois Santos mártires e foi 
curado inexplicavelmente.
tiveram seus nomes incluídos no 
cânon da missa e são invocados 
como protetores contra as doenças 
do corpo e da alma.  
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Aniversários
Vitor (no colo 
do pai Marcio) 
a mãe Bia, o 

tio Arthur o avô 
Alvaro e a avó 
Tereza. Vitor 

completou mais 
um aninho de 

vida no dia 
04/09.

Felicidades e 
muitos anos de 

vida!

o Jornal Fonte ao longo de sua 
existência (pequena na verdade), 
vem recebendo de seus leitores 
e de várias pessoas, diversos 
elogios em relação à sua atuação 
jornalística e, que consideram 
determinantes e esclarecedores em 
fatos graves “esquecidos” pelas 
nossas autoridades. Temos certeza 
que é uma luta de davi contra 
golias (leia-se do povo contra o 
SISTEMA... perpetrado ao longo 
da história) mas, não desistiremos 
de nossa meta que é a prestação de 
serviços e informação fiel ao leitor 
de tudo que se passa nas entranhas 
de nossa sociedade – incluindo-se, 
as Instituições, sejam públicas ou 
privadas.
assim como nas novelas das 
TVs, algumas semelhanças de 
atos arrogantes de políticos locais 
querem nos calar. Mas creiam, 
será em vão. a nossa postura 
séria há de vencer esse sistema 
vergonhoso que amarra diversas 
instituições públicas e privadas há 
anos, onde, em cada setor de nossa 
sociedade não é difícil se localizar 
alguém “infiltrado oficialmente” 

ediTorial
para a rede autoprotetora da elite 
dominante.
o balcão de negócios escusos, 
sobretudo aqueles cometidos 
por “agentes políticos” serão 
implacavelmente denunciados. 
Pena que não temos tido uma 
resposta mais eficiente de 
determinados setores da sociedade 
para o esclarecimento de diversos 
fatos graves já denunciados por 
este periódico. Sistematicamente 
temos publicado aqui as viagens 
de Vereadores para “Congressos” 
gastando altas somas em dinheiro 
enquanto o povo não tem sequer 
medicamentos na farmácia pública 
e outros. Também utilizamos esse 
espaço para informar a respeito do 
mau uso do dinheiro público pela 
prefeitura, mas nada. Apesar de 
tudo nossas esperanças aumentam 
cada dia mais. Este periódico 
está em fase de nova construção 
de sua página na internet e, este 
sentimento de informação aliado 
ao reconhecimento público é 
nosso alento. Por uma Jaboticabal 
melhor... sempre.

Fábio Felicio Rosales, 
completou mais um ano de 

vida dia 03/09.
Seus amigos e familiares lhes 
desejam votos de felicidades, 
saúde e muitos anos de vida.

EquipamEntos - suprimEntos
assistência técnica

(16) 3202-0895 / 3202-0677
Rua Rui Barbosa, 830 - Jaboticabal-SP


