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Quem 
vencerá?

Na última sessão ordinária da 
Câmara Municipal realizada no 
dia 16.10.2006 – 20 horas, o 
vereador Ademilson Servidone 
– mais conhecido como Pepa, 
apresentou uma representação 
para instauração de Comissão 
Processante visando a cassação 
do Vereador Jan Nicolau 
Baaklini, aprovada no mesmo 
dia. O motivo do pedido seria o 
fato de que Jan Nicolau durante 
o período das eleições de 2004 
teria dito em público que 
Pepa pegou propina do então 
candidato a prefeito Ricardo 
Martins no valor de R$ 30 mil. 
Pepa propôs no juízo criminal 
local uma queixa crime e, Jan ao 
final, foi condenado a 06 meses 
de detenção, e por não recorrer 
da sentença esta transitou em 
julgado. O fato foi comunicado 
à Justiça Eleitoral. A partir dai, 
diversas insinuações foram 
feitas, inclusive de que o diretor 
deste jornal teria interesse direto 
na cassação de Jan Nicolau. 
Pois bem, o circo armado pelos 
zelosos vereadores, não passa 
de um verdadeiro ritual para dar 
amparo a supostas cobranças 

da “imprensa” de nossa cidade 
– que, em sua maioria, recebe 
muito dinheiro tanto da Câmara 
como da Prefeitura Municipal 
para apresentar seus “projetos e 
promessas vãs” e outros recados. 
Como se sabe, essa tentativa 
bizarra de cassação de mandato de 
Jan Nicolau não suporta qualquer 
amparo legal, posto que o crime 
ocorreu durante a campanha 
eleitoral, quando este ainda era 
candidato, portanto, nem eleito. 
Assim, como já citamos, tudo 
não passa de nefasto ritual para 
os bobos da corte e ainda para 
as risadas canalhas e cínicas do 
chefe mor. Só não vê quem não 
quer. Continue firme Jan Nicolau, 
como diz o ditado: água mole 
em pedra dura, tanto bate até 
que fura. Como disse o Vereador 
em recente entrevista a emissora 
de rádio local, notas fiscais frias 
existem – vamos abrir a mala 
preta ou melhor, o bolão que 
vem desde 2001. ai sim veremos 
a cara dos déspotas do afano 
do dinheiro público, inclusive 
a cara da elite jaboticabalense 
que lhes dão apoio.
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Faleceu quarta-feira 
11/10, as 9:30 horas de 
parada cardíaca, José 
Domingos Cardoso 
o “gordo”, 42, após 
ser submetido a uma 
sessão de hemodiálise 
no Hospital São 
Marcos, segundo 
informou sua irmã 
Giovana.  O falecido 
era morador na Rua 
São João, 2.118 – no 
bairro Sambra.
Gordo, como era tratado 
carinhosamente pelos seus 
amigos era tratorista e mecânico, 
e ultimamente ainda segundo 
sua irmã, estava fazendo regime 
também ministrado por médicos 
do citado hospital, pois pretendia 
emagrecer para realizar um 
transplante de rim que seria 
doado pelo seu irmão, e por 
se alimentar pouco estava se 
sentindo muito fraco.
No dia 16/10 pela manhã, a 
reportagem do Jornal Fonte, 
tentou contato por telefone com 
a responsável pelo serviço de 
diálise do hospital. Tatiana, para 
obter maiores esclarecimentos. 

PacienTe Morre aPÓS 
SeSSÃo de HeModiÁliSe

João Teixeira de lima

A reportagem do Jornal Fonte flagrou 
na manhã de terça-feira 10/10, por 
voltas das 7:30 horas, cerca de 30 
pacientes que aguardavam para ser 
atendidos pelo oftalmologista no 
CIAF – I, no bairro Santa Luzia. 
As pessoas se comprimiam em um 
pequeno espaço na parte interna 
do prédio que não tem cobertura, e 
muito menos limpeza, pois o mato 
tomou conta do local. Porém, a 
principal reclamação era a falta de 
cadeiras para se sentarem, a grande 
maioria de pacientes havia chegado 
ali às 6:30 horas, sem perspectiva 
de horário de saída. 

aS reclaMaÇÕeS
Maria de Souza, moradora no Bairro 
Barreiro, que se encontrava de pé 
desde as 6:00 horas desabafou: 
“Ainda bem que não está chovendo, 
dos males o menor. A saúde pública 
em Jaboticabal está vivendo um dos 
seus piores momentos, a falta de 
respeito com as pessoas pobres, que 
necessitam de atendimento gratuito 
chega a ser absurdo. Primeiro 
pela espera para ser atendido em 
consulta que chega demorar cerca 
de três meses. Segundo que quando 
são atendidos, os pacientes são 
tratados como se fossem os piores 
dos seres humanos, não temos 

PacienTeS do (ciaf i) nÃo
TÊM neM cadeiraS Para

Se SenTar
João Teixeira de Lima

sequer um local coberto e cadeiras 
para sentarmos”. 
Outra paciente que não quis se 
identificar disse: “Está difícil né? 
No sol de pé, se estivesse chovendo 
seria pior ainda, mas tenho que 
me consultar com o oculista vou 
fazer o que?”. “o clinico geral só 
atende duas pessoas por dia e para 
ser consultada por um especialista, 
obrigatoriamente temos que passar 
pelo clínico, aí temos que chegar 
aqui as 4:00 horas”. Disse outra 
paciente. “Outro caso sério é o 
computador que vive travado, 
os agendamentos de consultas é 
praticamente impossível, além da 
falta de funcionários, aqui falta 
tudo, só não falta pacientes”, disse 
uma funcionária.

roubo
Uma das responsáveis pelo CIAF 
- I, disse que as cadeiras existiam, 
mas foram roubadas. “Aliás, isso 
tem sido uma constante, já roubaram 
várias coisas, minha bolsa, dinheiro 
da doutora, da dentista e até uma 
filmadora, foram vários objetos 
subtraídos. Infelizmente não temos 
um segurança durante o dia, só 
à noite. Já reclamamos para a 
Prefeitura e a Secretaria de Saúde 
e nada foi feito até esta data”, 
afirmou.

A mesma não se 
encontrava, mas 
deixamos recado 
com Taís e pedimos 
para que Tatiana 
retornasse nosso 
telefonema. Como 
a resposta não 
veio, na parte da 
tarde telefonamos 
novamente para o 
hospital São Marcos 
e Taís, sugeriu que 

falássemos com uma enfermeira. 
A profissional que nos atendeu 
foi Leonice, e informou que 
o paciente passou mal após a 
sessão de hemodiálise.  “Tudo 
foi feito para tentar reanimá-
lo, ele (Cardoso) também era 
diabético o que contribuiu 
para seu falecimento”, disse. 
Perguntamos se já havia 
acontecido casos idênticos, e 
Leonice disse que sim. “Mas, 
é melhor você conversar com 
um médico”, acrescentou 
a enfermeira. Deixamos os 
números dos nossos telefones, 
mas não recebemos qualquer 
ligação daquele hospital até o 
fechamento desta edição.

18 de outubro
Dia do Médico

Parabéns!
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Em sessão realizada na noite de 
segunda-feira 16/10, o vereador 
Pepa Servidone (PFL), em 
representação encaminhada ao 
presidente da Câmara Edu Fenerich 
(PPS), pediu a cassação por falta de 
decoro parlamentar de Jan Nicolau 
(PSC). A representação foi aceita e 
em seguida formalizada a comissão 
processante através de sorteio. Os 
vereadores sorteados foram: César 
Tomé Sonzão (PHS), Carlinhos 
Santiago (PT) e Mauro Cenço (PPS), 
ato contínuo, Tomé renunciou e 
indicou Murilo Gaspardo (PV), sob 
a alegação que seria interessante 
um vereador de oposição. 
A comissão processante será 
presidida por Mauro Cenço, a 
relatoria será de Murilo Gaspardo 
e terá como membro Carlinhos 
Santiago.

MoTiVo da caSSaÇÃo
Nas eleições municipais de 
2004, o candidato a vereador 
Jan Nicolau, teria dito que Pepa 
Servidone, candidato à reeleição 
para vereador recebeu do então 
candidato derrotado a prefeito 
Ricardo de Castro Martins (PSDB), 
uma propina de R$ 30 mil para 
apóiá-lo. Insatisfeito, Pepa propôs 
queixa crime por calúnia junto à 
justiça criminal de Jaboticabal que 
culminou na condenação de Jan a 
seis meses de detenção pela juíza 

PePa SerVidone Pede a caSSaÇÃo dejan nicolau,
Por falTa de decoro ParlaMenTar

X
PePa X Jan

Quem 
vencerá?

Ana Paula Franchito Cypriano, cuja 
sentença foi transitada em julgado, 
isto é o acusado perdeu prazo para 
recorrer e não pode mais fazê-lo. 
Porém por ser réu primário, a pena 
foi transformada em multa de R$ 
700. 
A cassação, no entanto, se daria 
mediante provocação da Mesa 
Diretora da Câmara ou por partido 
político representado naquela Casa, 
ou pela própria justiça eleitoral que 
extinguiria o mandato, enquanto 
perdurasse a pena. Nenhum desses 
casos aconteceu, apesar da decisão 
judicial ter sido de junho, mas só 
veio à tona na segunda quinzena de 
agosto de 2006. 

A representação de Pepa, ao 
presidente da Câmara apresentada 
na noite de 16/10, pedindo a 
cassação de Jan, já nasceu morta, 
isto porque, o motivo é falta de 
decoro parlamentar, e na época 
das supostas acusações Jan não era 
vereador.

ouTraS denÚnciaS
Em entrevista ao programa “rotativa 
sonora” da Rádio Vida Nova de 
30/09, com trechos reproduzidos 
na edição 033 do Jornal Fonte 
datada de 06/10, Jan Nicolau, disse 
que renunciaria a sua vida pública 
caso não haja notas frias na câmara 
Municipal nos últimos seis anos, 

coincidentemente o período que 
Edu Fenerich é o presidente. O 
vereador afirmou também que o 
prefeito José Carlos Hori (PPS), 
usa o carro oficial para transportar 
sua filha a festas e ainda, comprou 
votos com cestas básicas para seus 
candidatos nas últimas eleições.
Até o presente, nenhuma prova 
documental ou testemunhal foi 
apresentada pelo parlamentar, mas 
independentemente de apresentação 
de provas por parte do denunciante. 
A população deve exigir que as 
autoridades constituídas apurem 
essas graves denúncias com a maior 
brevidade, porque toda essa sujeira 
não pode ser jogada sob o tapete. 
Para que não fique o dito pelo não 
dito, o professor Marcio Augeli, 
protocolou quarta-feira 18/10, na 
promotoria pública de Jaboticabal, 
representação objetivando as 
providências cabíveis, ou seja, a 
apuração dessas denúncias, o que 
fatalmente ocorrerá. 
Por telefone, o professor Marcio 
disse: “A minha intenção, é acabar 
com esse circo. Entrevista de vereador 
nas rádios já virou programa de 
palhaço. Se essas denúncias forem 
verdadeiras, que os responsáveis 
sejam punidos no rigor da lei, caso 
contrário que o denunciante seja 
responsabilizado criminalmente. É 
bastante significativo o silêncio do 
prefeito e dos vereadores diante das 
denuncias de Jan Nicolau”.

João Teixeira de Lima

O que está em jogo no segundo 
turno não é apenas se a Petrobrás 
vai ser privatizada - como afirma 
o assessor de Alckmin, Mendonça 
de Barros à revista Exame - e, com 
ela, o Banco do Brasil, a Caixa 
Economia Federal, a Eletrobrás.
O que está em jogo no segundo turno 
não é apenas se os movimentos 
sociais voltarão a ser criminalizados 
e reprimidos pelo governo federal.
O que está em jogo no segundo turno 
não é apenas se o Brasil seguirá 
privilegiando sua política externa 
de alianças com a Argentina, a 
Bolívia, a Venezuela, o Uruguai, 
Cuba, assim como os países do Sul 
do mundo, ao invés da subordinação 
à política dos EUA.
O que está em jogo no segundo 
turno não é apenas se retornará a 
política de privataria na educação.
O que está em jogo no segundo turno 
não é apenas se a política cultural 
será centrada no financiamento 
privado.
O que está em jogo no segundo turno 
não é apenas se teremos menos ou 
mais empregos precários, menos 

ou mais empregos com carteira de 
trabalho.
O que está em jogo no segundo 
turno não é apenas se haverá mais ou 
menos investimentos públicos em 
áreas como energia, comunicações, 
rodovias, saneamento básico, 
educação, saúde, cultura.
O que está em jogo no segundo 
turno não é apenas se seguiremos 
diminuindo as desigualdades no 
Brasil mediante políticas sociais 
redistributivas - micro-crédito, 
aumento do poder aquisitivo real 
do salário mínimo, diminuição do 
preço dos produtos da cesta básica, 
bolsa-família, eletrificação rural, 
entre outros - ou se voltaremos às
políticas tucano-pefelistas do 
governo FHC.
O que está em jogo no segundo turno 
é tudo isso - o que, por si só, é de uma 
enorme proporção e já faz diferença 
entre os dois candidatos. O que está 
sobre tudo em jogo nos segundo 
turno é a inserção internacional do 
Brasil, com conseqüências diretas 
para o destino futuro do país.
Com Lula se manterá a política que 

privilegia a integração regional e 
as alianças Sul/Sul, que se opõem 
à Alca em favor do Mercosul. 
Com Alckmin se privilegiariam as 
políticas de livre comércio: Alca, 
assinatura de Tratado de Livre 
Comércio com os EUA, isolamento 
da Alba, debilitamento do Mercosul, 
da Comunidade Sul-Americana, 
das alianças com a África do Sul e a 
Índia, o Grupo dos 20.

O que está em jogo no segundo turno 
é a definição sobre se o Brasil vai 
subordinar seu futuro com políticas 
de livre comércio ou se o fará em 
processos de integração regional. 
Isso faz uma diferença fundamental 
para o futuro do Brasil e da América 
Latina. Adotar o livre comércio é 
abrir definitivamente a economia 
do país para os grandes monopólios 
internacionais - norte-americanos 
em particular -, é renunciar a definir 
qualquer forma de regulamentação 
interna - de meio ambiente, de 
moeda, de política de cotas, etc. É 
condenar o Brasil definitivamente 
à centralidade das políticas de 

mercado, com a
perpetuação das desigualdades que 
fazem do nosso o país mais injusto 
do mundo.

O que está em jogo no segundo 
turno então é se teremos um país 
menos injusto ou mais injusto, se 
teremos um país mais soberano ou 
mais subordinado, se teremos um 
país mais democrático ou menos 
democrático, se teremos um país ou 
se nos tornaremos definitivamente 
em um mercado especulativo e 
nos consolidaremos como um país 
conservador dirigido pelas elites 
oligárquicas (como um mistura de 
Daslu mais Opus Dei). Se seremos 
um país, uma sociedade, uma nação 
- democrático e soberanos - ou se 
seremos reduzidos a uma bolsa 
de valores, a um shopping center 
cercado de miséria por todos os 
lados.

Tudo isto está em jogo no segundo 
turno. Diante disso ninguém pode 
ser neutro, ninguém pode ser 
eqüidistante, ninguém pode ser 
indiferente.

 eleiÇÕeS 2006     -    o Que eSTÁ eM joGo EMIR SADER
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O orçamento do Município 
de Jaboticabal enviado para a 
Câmara e que deve ser aprovado 
até dezembro de 2006, terá uma 
receita bruta de R$ 110,8 milhões, 
que se descontado as receitas 
Intra-Orçamentárias, ou seja, 
dinheiro que entra nos cofres da 
Prefeitura, mas que não é dela, e 
sim de autarquias como SAAEJ, 
SEPREM e outras, inclusive 
de convênios com os governos 
estadual e federal, sobram R$ 
72,973 milhões para a Prefeitura 
cumprir suas obrigações com 
a saúde, educação, cultura e 
urbanismo, transporte, assistência 
social, cultura e etc.

orÇaMenTo da cÂMara

Os “defensores” do povo 
jaboticabalense consumirão 
em 2007, a bagatela de R$ 4,7 
milhões, que corresponde a quase 
25% do orçamento para a saúde 
de todo o Município que será de 
R$ 18,857 milhões. Ou seja, os 
“meninos de ouro” do Palácio 
Ângelo Berchielli, terão R$ 391 
mil por mês para cumprirem a 
“difícil função de legisladores 
e fiscalizadores” do dinheiro do 
povo. Lembrando, que a folha de 
pagamento do Legislativo é em 
torno de R$ 120 mil, incluindo 
os próprios vereadores, o que 
significa dizer que o restante 
cerca de R$ 271 mil, são para 
gastos extras como: viagens 
para “congressos”, telefone, 
combustível para transporte de 
cabos eleitorais nos veículos 
da Câmara, correios, três 
programas de rádio, publicação 
em três jornais impressos 
do “Informativo da Câmara 
Municipal de Jaboticabal”, mais 
conhecido como “besteirol”, 
manutenção do prédio, 
horas extras de funcionários 

VereadoreS de jaboTicabal “GaSTarÃo” QuaTro 
MilHÕeS e SeTecenToS Mil reaiS eM 2007

João Teixeira de Lima

Edú Fenerich 
PPS 

Wilson Locutor
PFL

Cesar Tomé
PHS

Carlinhos Santiago
PT

Pepa Servidone
PFL

Carmo Jorge Reino
PL

Mauro Cenço
PPS

Dr. Nereu
PMDB

Jan Nicolau
PSC

Murilo Gaspardo
PV

queridinhos do chefe, e outras 
“necessidades políticas” dos 
nossos cavaleiros da tábula 
redonda. Como por exemplo: 
a troca dos três veículos da 
câmara, por zero quilômetro e 
mais modernos do que os dois 
Vectras e o corolla existentes 
que estão “caindo aos pedaços”, 
e a colocação de um painel 
eletrônico, porque sem essa 
peça “os trabalhos dos nossos 
Edis ficam prejudicados”.  
esperamos que o painel não 
seja manipulado, a exemplo do 
senado federal por “acM”  e 
companhia.
Em 2006, nossos “meninos de 
ouro” abocanharam R$ 3,450 
milhões, e segundo consta em 
setembro já não havia mais 
dinheiro nem para comprar selos, 
para enviarem missivas aos seus 
correligionários. Onde será que 
os “bons moços” enfiaram tanto 
dinheiro público? Enquanto não 
se abrir a “caixa preta” nada 
saberemos, e enquanto “seu” 
lobo não vem eles deitam e rolam 
e o povo paga a conta.  
Os vereadores Murilo Gaspardo 
(PV), Dr. Nereu (PMDB) e Jan 
Nicolau (PSC), apresentaram 
emenda ao orçamento da Câmara 
de 2007, que propõe a redução 
para R$ 2,9 milhões. Ou seja, 
uma redução para 5% (o mínimo 
constitucional) do orçamento 
geral do Município. O máximo 
constitucional é de 8%, isto é, 
R$ 4,7 milhões, como quer Edu 
Fenerich.
Segundo informações obtidas 
pela reportagem do Jornal Fonte, 
o vereador César Tomé Sonzão 
(PHS), teria sido consultado se 
assinaria a emenda da redução 
e disse que iria pensar. Pepa 
Servidone (PFL), teria dito que 
apresentaria outras emendas. 
Por telefone, Pepa nos disse que 

sua emenda cortará R$ 1 milhão 
do orçamento da Câmara, que 
será direcionado para o distrito 
industrial e para as obras de 
canalização de águas pluviais da 
Ponte Seca. Edu Fenerich (PPS), 
teria sido contra a redução do 
orçamento e afirmou que a 
emenda não passaria. 
Os vereadores Dr. Mauro Cenço 
(PPS), Carlinhos Santiago (PT), 
Wilsinho Locutor (PFL) e Carmo 
Jorge Reino (PL), receberam 
a planilha (esclarecimentos 
sobre a redução), e não teriam 
se manifestado. “boca fechada 
não entra mosca”.
 

TeMPo curTo

Os vereadores se auto-promovem 
em três programas de rádio, sendo 
que um deles é diário (segunda 
a sexta-feira) e tem duração de 
10 minutos na 101 FM. No dia 
16/10, o vereador Pepa Servidone 
(PFL), disse que ia reclamar com 
o presidente da Câmara que o 
tempo é muito curto, precisava 
de no mínimo mais 20 minutos. 
Os outros programas acontecem 
nas Rádios Vida Nova aos 
sábados e Athenas Paulista 
aos domingos e a duração de 
cada um é de ½ hora, além, do 
“besteirol” nos três jornais. Pepa 
informou a nossa reportagem que 
já reclamou sobre esse assunto e 
que sugeriu que os programas 
fossem centralizados em uma 
única emissora.

reajuSTe de SalÁrioS

Há uma previsão de que os 
deputados e senadores reajustarão 
seus salários/subsídios para R$ 
22,5 mil, conseqüentemente os 
deputados estaduais passarão 
a ganhar 75% desse valor, 
isto é, R$ 16,8 mil. Os nossos 

Edis perceberão 40% dos 
parlamentares estaduais, ou seja, 
cerca de R$ 6,7 mil/mês, mais 
do que o dobro do que ganham 
atualmente para realizarem duas 
sessões ordinárias por mês. 

faZendo aS conTaS

Se considerarmos que Jaboticabal 
tem 75 mil habitantes, cada 
um de nós gasta mensalmente 
R$ 5,21, ou seja, R$ 62,52 por 
ano, só para mantermos os 
atuais 10 vereadores. A metade 
desse dinheiro estaria de bom 
tamanho, já que grande parte 
deles, é totalmente desprovida de 
compromisso com a população, a 
outra metade daria para amenizar 
a situação de miséria em que 
vivem muitas famílias em nosso 
município.

“VaMPiroS do erÁrio”

É comum usarmos o ditado 
“A voz do povo é a voz de 
Deus”. Não nos esqueçamos 
que Deus disse: “faz por ti, que 
te ajudarei”. O que quer dizer 
que se não nos mobilizarmos, 
não corrermos atrás dos nossos 
direitos, ninguém fará por nós. 
Portanto, se não combatermos 
os “vampiros do erário”, nosso 
sangue será sugado até a última 
gota. Os R$ 2,9 milhões que 
propõem Murilo, Nereu e Jan, 
já é dinheiro demais, mesmo 
assim, é bem menos do que os 
R$ 4,7 milhões que propõe Edu 
Fenerich.
Vamos dizer não a essa 
gastança, vamos dizer não 
a esses “congressos”, vamos 
dizer não a essas mordomias 
e vamos exigir respeito com a 
coisa pública. Só depende de 
nós. Sem luta não há vitória. 
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PlanTÃo Policial

cinco SÃo PreSoS Por 
roubo

Na noite de quarta-feira, 11/10, 
a policia militar de Jaboticabal 
recebeu uma denúncia de um roubo 
próximo ao centro de saúde. Os 
policiais se dirigiram ao local dos 
fatos e abordaram alguns indivíduos 
suspeitos. Estavam armados com 
revólveres, e uma grande quantia 
em dinheiro, que era produto do 
roubo, que haviam cometido. Os 
05 foram presos e apreendidos os 
revólveres calibre 38.
Dos cinco indiciados quatro eram 

O Governador do 
Estado, Cláudio 
Lembo, oficializou 
a entrega de 130 
viaturas à Polícia Civil, nesta 
quarta-feira, 20 de setembro, 
durante cerimônia realizada no 
Largo São Bento, em frente ao 
Mosteiro. 
Simbolizando a unção das 
viaturas, Dom Abade Matias 
Tolentino Braga abençoou as 
chaves de todos os veículos e, 
em seguida, Cláudio Lembo 
as repassou ao Delegado Geral 
de Polícia, Marco Antonio 
Desgualdo. 
Presente também ao evento, 
o Secretário da Segurança 
Pública, Saulo de Castro Abreu 
Filho, falou das estratégias de 
trabalho que as Polícias Civil 
e Militar continuarão a seguir 
para manter baixos os índices 

da cidade de Monte Alto, e um de 
Jaboticabal. Graças a uma denúncia 
anônima mais cinco marginais estão 
atrás das grades.
 

TenTou roubar, MaS 
caiu da MoTo

 Um moto-taxista, na tarde de 
domingo dia 15/10, por volta das 

16:00 horas, recebeu uma chamada 
para transportar um passageiro 

na rua Edivaldo Baline, e quando 
chegou no local o solicitante 
informou que ia até o bairro 

Residencial  Jaboticabal, mas pediu 
que o moto-taxista fizesse outro 
percurso mas o mesmo negou, e 
informou que faria o trajeto de 

costume.
Nas proximidades do bairro jardim 
Alvorada o passageiro pediu para ir a 
outro lugar, na rua Maria Aparecida 
Mendes Valério, foi atendido e 
chegando a citada rua, foi anunciado 
o roubo. O autor encostou a arma 

no pescoço da vítima e falou “me 
dá o dinheiro, me dá o dinheiro”, o 
moto-taxista acelerou a moto ainda 
mais e deu uma cotovelada no peito 
do autor que caiu da moto, e mesmo 
no chão continuou com a arma 
apontada para a vítima, que por 
sua vez falou, “se isso for mesmo 
uma arma você vai ter que atirar 
por que senão você vai apanhar”. O 
marginal levantou e saiu correndo 
tomando rumo ignorado. É desta 
vez ele deu azar...
Sempre é bom  lembrar que nem 
todos têm a mesma sorte, nunca 
reaja em caso de roubo, a nossa vida 
vale muito mais do que qualquer 
valor monetário.
 

roubo na rua rui 
barboSa

 Outro roubo ocorreu na Rua 
Rui Barbosa n. 1.471. A vítima 
estava no estabelecimento 

comercial  trabalhando na noite de 
14/10, quando no local adentrou 
um individuo armado e anunciou 
o roubo, e subtraiu a quantia de R$ 
300 em dinheiro, em seguida fugiu 
tomando rumo ignorado.

correiÇÃo na deleGacia 
do MunicÍPio

Na manha de terça-feira 17/10, 
Jaboticabal recebeu a visita do 
delegado seccional, Dr José Roberto 
Albarelo Maldonado, que fez a 
correição ordinária na delegacia do 
município. Na ocasião estiveram 
presentes o prefeito do município 
e alguns vereadores, para tratar da 
reforma da delegacia localizada na 
praça Homem de Melo. O delegado 
seccional afirmou que vai fazer o 
possível para conseguir a verba para 
a reforma, e conta ainda também 
com a ajuda de alguns políticos 
municipais.   

Polícia civil do estado recebe 130 viaturas
de criminalidade em São Paulo. 
“Segurança pública não se 
pauta em sustos, compromissos 
e promessas vãs. É seguir o 
caminho que temos trilhado, 

porque a fórmula 
está correta 
e nós vamos 
chegar a um 
bom resultado”, 
garantiu o 
Secretário. 
Esta é uma 
primeira fase de 

entrega de viaturas. Há previsão 
de que outras 447 sejam incluídas 
à frota da Polícia Civil no início de 
outubro, quando será finalizado 
o processo de emplacamento e 
ajuste dos rádios. 
Em sua maioria, das marcas GM/
Classic Spirit, ano 2006, modelo 
2007 e Santana Patrulheiro, ano 
e modelo 2006, os veículos já 
têm distribuição determinada 
por critérios exclusivamente 
técnicos. 
Todos os autos foram adquiridos 
em pregão eletrônico com bons 
descontos: “Com o que nós 
conseguimos economizar, deu 
pra comprar quase 100 carros a 
mais. Isso é importante - essa é 

a forma de gestão do Estado”, 
afirmou Saulo de Castro. 
Estiveram presentes à solenidade, 
o Governador, Cláudio Lembo, 
o Secretário da Secretaria da 
Segurança Pública, Saulo de 
Castro Abreu Filho, o Delegado 
Geral, Marco Antonio Desgualdo, 
o Delegado Geral Adjunto, Luis 
Carlos dos Santos, o Delegado 
Chefe da APCS, Jurandir Correia 
de Sant’Anna, o Delegado Chefe 
da APC/GS, Marco Antonio 
Martins Ribeiro de Campos, 
o Diretor do Deic, Godofredo 
Bitencourt Filho, representando 
o Diretor do Decap, o Delegado, 
Ângelo Isola, o Diretor da 
Academia de Polícia, Maurício 
José Lemos Freire, o Diretor do 
Dird, Élson Alexandre Sayão, o 
Diretor da Corregedoria Geral, 
Dr. Ruy Estanislau Silveira 
Mello, o Diretor do DAP, Alberto 
Angerami, o Superintendente da 
Polícia Técnico-Científica, Celso 
Periolli, o Diretor do Deinter 
4, Roberto de Mello Aníbal, o 
Diretor do Deinter 6, Everardo 
Tanganelli Júnior, o Delegado 
Seccional Centro, Mário Jordão 
Toledo Leme, o Delegado 
Seccional Norte, Darci Sassi, o 

Delegado Seccional Sul, Naief 
Saad Neto, o Delegado Seccional 
Leste, Luis Carlos do Carmo, 
o Delegado Seccional Oeste, 
Dejar Gomes Neto, o Delegado 
Seccional de Santo André, Luiz 
Alberto de Souza Ferreira, o 
Delegado Seccional de Franco 
da Rocha, Edvaldo Faria e o 
Delegado Titular do 13ºDP, Ítalo 
Miranda Júnior. 

coMenTÁrio
Luiz Augusto Stesse

Como se pode constatar pela 
reportagem acima que está no site 
www.policia-civ.sp.gov.br, as 
viaturas que vieram recentemente 
para Jaboticabal, tanto para 
a Polícia Civil como Militar, 
tiveram caráter eminentemente 
técnico. Portanto, os políticos 
e policiais que se manifestaram 
publicamente dizendo que foram 
o prefeito e vereadores locais 
que conseguiram as mesmas, 
fizeram verdadeira propaganda 
enganosa. É a soma da rede da 
comédia e da masturbação das 
falácias, ou seja, mais uma vez 
mentiram para a população.

André Luiz, Radio Athenas Paulista AM.

Kerma Sousa Matos
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coluna do beija-flor

VocÊ Sabia...

- VocÊ Sabia dizem que 
um(a) assessor(a) “lá de dentro” 
anda anotando tudo o que está 
sendo comprado com o recurso 
da Educação? (as compras são da 
Educação ou para a Educação?). 
Olho vivo, Sr. Secretário, não fique 
tão “serenus”. Não coloque a mão 
em cumbuca, ou melhor, a assinatura 
na cumbuca.
 - VocÊ Sabia que um político 
“classe A” está sendo procurado por 
vários segmentos importantes da 
população que querem convencê-lo 
a sair candidato à Prefeito Municipal 
na próxima eleição? Nada como ter 
prestígio...
 - VocÊ Sabia que o Secretário 
da Administração anda solitário 
e choroso pelos corredores do 
Paço Municipal? Tem gente nova 
querendo tomar seu espaço (ou será 
seu lugar?). 
- VocÊ Sabia que a “blonde” da 
Saúde faz o que bem quer? Ninguém 
abre a boca. 
- VocÊ Sabia que o Pronto 
Socorro Municipal continua na 
mesma? Sorrisos, fala mansa; mas 
a prestação de serviços à população 
continua a mesma: lentidão, 
desorganização, falta de médicos, etc. 
É preciso contratar menos assessores 
e mais médicos. É preciso também 
valorizar de verdade os profissionais 
de saúde.
 - VocÊ Sabia que a “lady” da 
administração manda e desmanda 
em todos sob aplausos do chefe?
- VocÊ Sabia que a Secretária 
de Obras decide sozinha as cores 
e formas da cidade? Ai de quem 
palpitar! (isso é com todos, viu?)
 - VocÊ Sabia que o Cine 
Municipal está deteriorando? 
Cadeiras e vidros quebrados, carpete 
rasgado, camarins inadequados, 
falta de ventilação, etc. Que tal irem 
reclamar para um apresentador de 
TV? Além de não manter o prédio, 
estão tratando de destruí-lo. Onde 
anda a Diretoria da Associação Cora 
Coralina? E o Diretor da Cultura? E 
o Secretário? E o.......? E a ...........? 
E os........?
 - VocÊ Sabia que o competente 

Páginas da vida

e sensato Secretário da Saúde anda 
sendo colocado em chapa quente? 
São só problemas e pouco apoio. 
Será que vai ter mais uma baixa?
- VocÊ Sabia que tem gente que 
anda com “coringas” na manga, mas 
só vai mostrar em 2008?
- VocÊ Sabia que o COM 
continua igual, só mudou o nome? 
É uma verdadeira falta de liderança. 
Vamos acordar Secretária?
- VocÊ Sabia que a verdadeira 
liderança administrativa não consiste 
só em falar, mas sobretudo fazer e 
aceitar críticas e sugestões? Para 
todos que o criticam, o poderoso 
responde: NP (não procede) e fica 
por isso mesmo...
- VocÊ Sabia que na Escola de 
Artes o momento para alguns é de 
TPM (Não, não é o que vocês estão 
pensando, é Tudo Pela Mamata!).
- VocÊ Sabia que alguns 
professores da Escola de Artes, não 
fazem mais ponto na esquina do 
prédio? Resolveram marcar ponto 
dormindo na sala dos professores 
(assim ninguém vê).
- VocÊ Sabia que um Secretário, 
para poupar o chefe vai trabalhar 
doente e contrariado? Isso é que é 
lealdade! Cuidado Secretário, para 
não ser inocente útil, que quando vira 
inútil... ah, esqueci, você já sabe!
- VocÊ Sabia que em Portugal 
houve a Revolução dos Cravos e 
aqui haverá a Revolução das Rosas? 
(Não assustem, será uma branda mas 
necessária revolução política)
- VocÊ Sabia que o enigmático 
Secretário de Planejamento prefere 
agir nos bastidores? Se expor, jamais! 
Isso é que é ser diplomata!
- VocÊ Sabia que um “darling” 
dos poderosos anda pregando uma 
estranha filosofia de trabalho: “o 
negócio é encher os bolsos”. Quem 
diria!
- VocÊ Sabia que alguns da 
assessoria de comunicação viviam 
reclamando e criticando o chefe? 
Agora já capitularam. Renderam-se 
aos encantos do Poder.

aTÉ Que enfiM, 
conSeGuiraM!

Há décadas e décadas os políticos 
de múltiplas facetas têm tentado 
encontrar a melhor técnica que 
faça do seu rosto o modelo ideal do 
político perfeito. Buscam encontrar a 
aparência adequada para que o pobre 
povo acredite ter encontrado afinal 
o que sempre buscou como líder. 
Dizem eles que parecer ser o que não 
se é e nunca será, é a melhor técnica 
para convencer aos eleitores de que 

são a pessoa certa; afinal estamos no 
mundo da publicidade, da mídia, das 
regras de oferta e procura, e nada com 
uma boa embalagem para vender até 
um mau produto. Os entendidos em 
marketing político já pesquisaram 
e utilizaram muitos materiais 
para a construção do perfil facial 
ideal: madeira, plástico, borracha, 
acrílico, isopor. Apesar de anos de 
estudo, pesquisa e utilização desses 
materiais, ainda existem alguns 
problemas que até agora não foram 
resolvidos: peso, densidade, textura, 
brilho, resultado final e outros. A 
aparência de boa pessoa, pai (mãe) 
amoroso(a), filho(a) dedicado(a), 
marido (esposa), fiel, amigo(a) 
sincero, jamais foi conseguida 
totalmente; ainda há pessoas 
refratárias e desconfiadas que não 
crêem no que vêem. Necessário 
se fez portanto a continuação das 
pesquisas que levassem a uma 
estética de credibilidade, respeito, 
honestidade e decência que 
conseguissem os efeitos mágicos 
de uma plasticidade artificial com 
o rosto pasteurizado, musculatura 
facial vaga e reticente, sorriso 
implantado, olhar envolvente... 
Necessário também se fez dar a esse 
conjunto um aspecto humano, real 
e palpável: uma covinha ali, uma 
cicatriz acolá, um leve defeito na 
orelha, os olhos levemente puxados 
ou flácidos; enfim alguns sinais 
particulares de uma individualidade 
com experiência de vida de 
maturidade política. Através do 
estudo do envenenamento alimentar 
provocado por uma neurotoxina 
produzida pelo “clostridium 
botulinum”, chegou-se à produção 
de uma substância que provoca 
efeitos rejuvenescedores através da 
temporária paralisação de alguns 
músculos faciais responsáveis pelas 
melhores expressões e evidências 
de nossa luta particular pela vida. 
Enfim, o mundo contemporâneo 
conseguiu, de uma maneira rápida e 
praticamente indolor, o “milagre” que 
satisfaz o sonho de muitos políticos: 
a inexpressividade, a neutralidade 
irritante, a robotização de rostos, 
tornando-os realmente produtos de 
uma produção em série, formatada 
para enfrentar serenamente injúrias, 
calúnias, mentiras, promessas vãs. 
Essa é realmente a materialização 
perfeita que massifica em tempo 
virtual e nivela a todos por igual, mas 
que mostra descaradamente os sinais 
evidentes de um modo corrupto 
e decadente de se fazer política. 
Quando vocês virem um desses 
políticos por aí, não se assustem: 

injetaram boToX neles!!!

MÚSicaS da Vida

“Aprendi a dizer não
Ver a morte sem chorar
A morte e o destino tudo
Estava fora de lugar
Eu vivo pra consertar”
(Disparada – Geraldo Vandré)
(Será que ainda tem conserto?)

Eu vou lhe dar a decisão
Botei na balança, você não pesou
Botei na peneira e você não passou

Mora na filosofia...
..... ...... ..... ... ...... .... ...
Não vou me preocupar em ver
Seu caso não é de ver pra crê
Tá na cara
(Mora na Filosofia, fala na filosofia 
vive na filosofia. Que tal colocar em 
prática a filosofia?)

“Prepare seu coração
Pras coisas que eu vou contar”
(Disparada II)
(Olha a pressão alta, hem!)

Se eu soubesse naquele dia 
O que sei agora
(Castigo)
(Antes tarde do que nunca)

Eu sou o pirata
Que quer ser o tal, tal, tal
Tenho olhos de vidro
E a perna de pau
(os poderosos que enganam o povo)

QualQuer SeMelHanÇa 
nÃo É Mera coincidÊncia

- apresentou-se como o salvador;
- foi a grande decepção do povo;
- não compareceu a importante 
debate;
- prometeu coisas e lousas para a 
população;
- demonstrou grande “simplicidade” 
e “humildade”;
- têm equipes de governo mutantes;
- têm mui amigos com muitos 
privilégios;
- têm o ego lá em cima, e deixa o 
povo lá embaixo;
- gosta de churrascadas; (algumas 
vezes, de fritadas)
- não sabe de nada, não viu nada e 
acha que está com tudo.
(adivinhe se puder!)

Para refleXÃo

O poder não modifica as pessoas
O poder revela quem são elas.

Ditado popular
Ladrão que rouba o povão
Cem anos de prisão
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O aposentado José Pereira 
dos Santos, 66, trabalha como 
catador de lixo reciclável para 
complementar sua aposentadoria 
de R$ 700, pois segundo ele gasta 
mensalmente cerca de R$ 350 a 400 
com remédios. Leia abaixo trechos 
da entrevista concedida ao Jornal 
Fonte na tarde de 09/10.

jornal fonte – A Prefeitura não 
fornece gratuitamente os remédios 
que o Senhor e sua mulher 
precisam? 
josé Pereira dos Santos – Os 
remédios que tomamos não são 
encontrados no posto. É difícil 
achar.
jornal fonte – Quanto o Senhor 
ganha catando reciclável?
Santos – Não muita coisa. Se 
trabalhar o mês certinho, recolhendo 

O metalúrgico 
aposentado da 
Volkswagen, Dorival 
Costa, 61, morador 
em Caçapava, cidade 
situada no Vale do 
Paraíba, distante 
465 quilômetros 
de Jaboticabal e 
120 da capital do 
Estado, exibe com 
orgulho a carteira do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Industrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e Material 
Elétrico de São Bernardo do Campo 
e Diadema, assinada em julho 
de 1978, pelo então presidente 
da entidade Luiz Inácio da Silva, 
na época, o atual presidente da 
república do Brasil, ainda não havia 
adotado Lula em seu nome.
jornal fonte – Como é o Lula?

Geraldo alcKiMin É 
caPiTaliSTa e nÃo GoSTa de 
Pobre,  diZ caTador de liXo 

reciclÁVel
João Teixeira de Lima e Luiz Augusto Stesse

MeTalurGico aPoSenTado 
fala do orGulHo de ”Ser” luiZ 

inÁcio lula da SilVa
João Teixeira de Lima

duas vezes por dia, ganho 
em torno de R$ 250 por 
mês.
jornal fonte – E a 
próxima eleição para 
presidente?
Santos – Vou falar a 
verdade, não sei não, 
acho que essa eleição 
agora. Bom cada um 
pensa de um jeito, eu acho 

que se o Lula ganhasse, continuasse, 
ficava melhor. Porque se o Geraldo 
Alckmin ganhar, acredito que muita 
gente vai se arrepender de ter votado  
nele, porque ele é capitalista, não 
gosta de pobre, nunca gostou de 
pobre, o que é verdade tem que falar, 
não que nem muitos estão pensando 
não. Se ele ganhar eu acredito que 
as coisas vão voltar ao que eram 
antigamente, uns tempos atrás. Um 
pacote de arroz custava R$ 10, 12, 
15, vai voltar quase tudo no que 
era. Hoje você compra um pacote 
de arroz bom por R$ 5 e pouco. O 
que eu acho mais caro é um quilo de 
açúcar, porque nós moramos dentro 
da usina e custa R$ 6, 7, esse eu acho 
caro, deveria custar R$ 2 e pouco 3. 
O Lula seria muito melhor que o 
Alckmin.

dorival costa – Se houvesse no 
Brasil 20 homens iguais ao Lula 
este país seria bem diferente.
jornal fonte – Diferente como?
Dorival – Era melhor. Porque o Lula 
foi abraçado com muita falsidade e 
continua, mas é o melhor que tem. 
É um grande parceiro e um grande 
homem, eu o conheço desde 1972. 
Comecei freqüentar o Sindicato em 
1978, mas já o conhecia.

Sobretudo, não votar em Alckmin diante da 
proximidade do final do primeiro turno das 
eleições presidenciais, faz-se necessário 
vir a público a fim de dizer que não há 
razão alguma para votar no candidato do 
PSDB, Geraldo Alckmin. 
Fatos recentes relativos a dossiês e 
novos personagens envolvidos com o 
escândalo das sanguessugas aumentaram 
a temperatura da, até então, mais “morna 
das eleições” entre tantas ocorridas 
desde a redemocratização. Editoriais, 
diretores de redação de jornais e  
revistas, articulistas que se apresentam 
como “formadores de opinião pública”, 
todos comprometidos com o chamado 
“jornalismo investigativo e independente”, 
têm vindo a público defender o voto 
em Alckmin para que o mesmo seja 
içado ao segundo turno. No entanto, 
vale a pena lembrar que a forma mais 
cínica de totalitarismo é a moralidade  
seletiva.
Desde a eclosão do escândalo dos 
sanguessugas pairam enormes dúvidas 
sobre a  conivência ou não dos ex 
ministros da saúde com o esquema de 
superfaturamento das ambulâncias. Nesse 
caso, o tucano José Serra aparece com 
indícios fortes de implicação direta ou, 
no mínimo, conivência. Mais de 70% 
das ambulâncias superfaturadas foram 
liberadas em sua gestão no Ministério, 
várias para o Estado de São Paulo, do 
então governador Geraldo Alckmin. 
 
Estranho, para não dizer surpreendente, que 
o “jornalismo investigativo e independente” 
e nosso país, não tenha se atentado para essas 
questões na última semana. Será que estão 
satisfeitos com a nota publicada por Serra 
nos jornais se inocentando e dizendo que 
nada sabia? Por que para o “jornalismo 
independente e investigativo” o peso do 
“nada sabia” de Serra vale como declaração 
de idoneidade? 
Esta “dupla medida” em relação à 
corrupção tucana indica o que acontecerá 
em um provável governo Alckmin. 
Pois, a respeito de Alckmin, não seria 
difícil lembrar aqui que, durante toda a 
campanha, o candidato tucano contentou-
se em remixar um discurso arcaico de 
direita, com direito a bravata contra 
impostos,”gastança” pública, promessa de 
redução do Estado, de reformismo infinito 
da previdência e laivos de indignação 
contra a corrupção (na qual seu próprio 
partido está organicamente envolvido) 
Ou seja, nada mais do que um candidato de 
direita em qualquer parte do mundo faria 
desde o início do século XX. Acrescenta-se 
a isto uma simpatia temerária por entidades 
proto-fascistas como a Opus Dei. Mas 
vale a pena tecer algumas considerações 
demoradas sobre os seus dois maiores 
pilares: ética e competência.
Podemos claramente imaginar o que 
acontecerá se Geraldo Alckmin ganhar 
a eleição. Ele irá impor uma lógica de 
abafamento e impedimento de CPIs que 
funcionou maravilhosamente bem na 
Assembléia Estadual de SP. Uma lógica a 
respeito da qual seu partido é especialista, 
já que os oito anos FHC foram marcados 
pela impossibilidade de investigar a fundo 
todos os escândalos que marcaram o 
governo. Quem não se lembra da presteza 
do chamado “engavetador-geral da 
República”, GeraldoBrindeiro? 
Alckmin aprendeu muito bem esta lógica, 

tanto que nada foi investigado a respeito 
das suspeitas de compra de deputados 
estaduais via Nossa Caixa, das suspeitas 
de corrupção em órgão públicos como 
a CDHU, o Rodoanel, as privatizações 
de São Paulo, as doações de vestidos à 
sua mulher, a subvenção à revista de seu 
acumputurista, entre outros tantos. São 
mais de 60 CPIs arquivadas. Número 
dificilmente superável. 
O Brasil quer voltar a esta época da corrupção 
silenciosa e “profissional”? Basta ver que 
sempre quando um tucano está em linha 
de mira, quando um mensaleiro tucano é 
descoberto (Azeredo), quando uma ligação 
com os sanguessugas é desvendada (Serra,  
Antero Paes de Barros), quando esquemas 
de financiamento ilegal são apontados 
(Furnas), as investigações param, 
tomam outro rumo e a imprensa perde 
gradativamente o interesse.
Ou seja, nenhuma indignação ética pode 
justificar um voto em Geraldo Alckmin e 
seu partido. Alckmin é aquele que, diante 
do fato de até mesmo FHC reconhecer que 
seu partido não teve a mínima dignidade 
ética ao fazer tudo para livrar a cara de 
Eduardo Azeredo, respondeu nada querer 
falar sobre o assunto. É com este silêncio 
que ele tratará todos os escândalos que 
envolveram seu partido nos últimos 
dez anos. Por outro lado, sua alegada 
competência não resiste a uma análise 
isenta. Sua política desastrada de segurança 
pública alimentou a criação do PCC. 
Ao ver o resultado desastroso de sua 
política de segurança, baseada apenas 
na truculência, no Encarceramento e no 
extermínio, Alckmin foi sequer capaz de 
uma mínima auto-crítica: “Se houvesse 
algum problema, eu já teria identificado”, 
foi o que ele disse a este respeito. Retrato 
clássico da arrogância de quem não 
consegue aprender com os próprios 
erros. Ao contrário, ele preferiu transferir 
responsabilidades dizendo que o culpado 
era o governo federal, chegando a insinuar 
que algo como o PCC só poderia existir 
devido a algum conluio eleitoral, como 
se ele nada tivesse a ver com o problema. 
Isto a ponto de um jornalista ter-lhe dito: 
“Então tudo deu errado porque o senhor 
fez tudo certo?”. Como se não bastasse, 
este “tocador de obras” conseguiu atrasar 
as datas de entrega de todas suas grandes 
obras. Sua política de educação colocou 
as universidades estaduais à míngua, 
algumas não têm sequer condição de 
pagar contas correntes. Seu secretário 
de Educação (Chalita) chegou mesmo a 
maquiar números a fim de tentar esconder 
os resultados calamitosos de sua política. 
Não é por outra razão que, mesmo em seu 
Estado, Alckmin passou toda a campanha 
política em segundo lugar. Quem conhece 
Alckmin não parece disposto a votar em 
Alckmin. As razões acima e as dúvidas 
não respondidas nem pelos candidatos 
nem pelo”jornalismo investigativo e 
independente” dão a certeza de que o voto 
em Alckmin, de modo algum, representa 
o resgate da moralidade pública e, 
muito menos, o avanço das instituições 
democráticas republicanas.
Ao contrário, ele representa a volta da 
corrupção silenciosa, da complacência da 
mídia, da criminalização dos movimentos 
sociais e da agenda direitista mais pura e 
dura. Por isto, vários movimentos sociais, 
como o MST, a UNE e a CUT, dizem: 
sobretudo, não votar em Alckmin.

ManifeSTo
leia abaixo o trecho da entrevista

de chico buarque
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Está sendo realizado em Jaboticabal um 
projeto de sociabilização com pessoas 
que tem alguma deficiência, através de 
esportes. O projeto teve inicio em 2006 e 
tem grande aceitação na sociedade.
O idealizador do projeto é o professor de 
Educação Física, Carlos Ribas Martins 
Neto. A idéia partiu na faculdade, no 
seu período de estágio pela prefeitura de 
Jaboticabal com alunos com deficiência 
visual da entidade Olhos da Alma. 
Apresentou como projeto de conclusão de 
curso a aplicação da natação e atletismo, 
tendo como tema da monografia “A 
Pessoa com deficiência”.
Carlos conclui ao longo do curso de 
educação física, que faltavam trabalhos 
ou projetos direcionados às pessoas com 
deficiência à prática esportiva. Com 
isso teve a idéia de dar continuidade a 
sua monografia, criando um programa 
de atividade física onde poderia dar 
oportunidade às pessoas com deficiência 
de praticar vários desportos. 
Através dessa idéia e de estudos de 
outros autores foi criado o PROAFID 
– Programa de Atividade Física à Pessoa 
com Deficiência, inicialmente sendo o 
projeto modelo, oferecido à entidade ABC 
DOWN – Associação do Bem Comum ao 
Down de Jaboticabal. O projeto contou 
com o apoio de vários patrocinadores, e 
foi iniciado com a natação.
A concretização do projeto teve início 
em 10 de março de 2006, na Academia 
Cardiofísico, com alunos de 07 a 32 anos, 
que foram divididos em duas turmas, 
manhã e tarde de segunda e terças-feiras. 

Proafid 
Projeto realizado com pessoas especiais

ganha interesse da região
Clariana S. F. Domingos

Para o professor Carlos “A intenção é 
levar essas crianças ao desenvolvimento, 
melhorar a coordenação motora, a 
autoconfiança, e a auto-estima, mas 
sobretudo dar oportunidade à criança 
para realizar a atividade esportiva com a 
igualdade que merecem”.
Com o tempo o projeto teve uma 
grande aceitação na sociedade, com 
isso apareceram convites para aplicar o 
mesmo projeto com outras modalidades. 
A partir desse convite, em setembro, 
apareceu a oportunidade de desenvolver 
as modalidades Goalball e Volbol, com 
pessoas com deficiência visual e também 
a criação do 2º pólo na faculdade Moura 
Lacerda com a modalidade esportiva 
Atletismo, com os alunos da entidade 
ABC DOWN.
Com o desenvolvimento das crianças 
e jovens com deficiência que praticam 
a natação desenvolvida pelo projeto, 
foi observado um grande avanço, 
principalmente na coordenação motora e 
autoconfiança, com isso o projeto ganhou 
o interesse da região, recebendo convites 
de Sertãozinho, Bebedouro e Barrinha, 
para implantar o projeto em 2007.
o objetivo desse projeto é criar um 
centro para desporto em todas as 
cidades que tem o objetivo de incluir 
a pessoa com deficiência na sociedade, 
através da prática esportiva, levando 
em consideração que o esporte 
pode levar todas as pessoas com ou 
sem deficiência a sua igualdade, e 
demonstrar que o deficiente é também 
muito eficiente.

São Judas Tadeu, 
nasceu em Caná 
de Galiléia, na 
Palestina, era 
filho de Alfeu e 
Maria Cleofas. 
O pai, Alfeu, era 
irmão de São 
José e a mãe, 
prima-irmã de 
Maria Santíssima. 
Portanto, Judas 
Tadeu era primo-
irmão de Jesus, 
tanto por parte do 
pai como da mãe.
Judas Tadeu tinha 
quatro irmãos: 
Tiago, José, Simão 
e Maria Salomé. 
O relacionamento 
da família de Judas Tadeu com 
o próprio Jesus Cristo, pelo que 
se consegue perceber na Bíblia é 
que, Alfeu era um dos discípulos a 
quem Jesus apareceu no caminho 
de Emaús, no dia da ressurreição. 
Maria Cleofas, uma das piedosas 
mulheres que tinham seguido a Jesus 
desde a Galiléia e permaneceram ao 
pé da cruz, no Calvário, junto com 
Maria Santíssima. 
Dos irmãos, Tiago foi um dos doze 
apóstolos, que se tornou o primeiro 
bispo de Jerusalém. José, apenas 
conhecido como o Justo. Simão foi 
o segundo bispo de Jerusalém, após 
Tiago. E Maria Salomé, a única 
irmã, foi mãe dos apóstolos Tiago 
Maior e João evangelista. 
Depois que os Apóstolos receberam 
o Espírito Santo, no Cenáculo em 
Jerusalém, iniciaram a construção 
da Igreja de DEUS, com a 
evangelização dos povos. São Judas 
iniciou sua pregação na Galiléia. 
Depois viajou para a Samaria e 
outras populações judaicas. Tomou 
parte no primeiro Concílio de 
Jerusalém, realizado no ano 50 DC. 
A seguir, foi evangelizar a Síria, 
Armênia e Mesopotâmia (atual 
Pérsia), onde ganhou a companhia 
de outro apóstolo, Simão, o “zelote”, 
que evangelizava o Egito. 
A pregação e o testemunho de 

HiSTÓria de SÃo judaS Tadeu
Sua ligação com Jesus

Clariana S. F. Domingos

São Judas Tadeu, 
foi realizado de 
modo enérgico 
e vigoroso, que 
atraiu e cativou os 
pagãos e povos de 
outras religiões que 
se converteram ao 
cristianismo. Ele 
mostrou que sua 
adesão a CRISTO 
era completa e 
i n c o n d i c i o n a l , 
t e s t emunhando 
sua fé com doação 
da própria vida. 
Os orientais 
afirmam com 
unanimidade que 
São Judas Tadeu 

pregou o Evangelho 
na Mesopotâmia e no Extremo 
Oriente. E assim, em toda a parte 
por onde passou evangelizando, 
atraiu multidões de pessoas e fez 
admiráveis milagres, pela vontade 
do SENHOR. Eram cegos, coxos, 
gente com todo tipo de deformação 
física ou doença, que buscavam 
ansiosamente um lenitivo para uma 
dor ou cura definitiva de seus males. 
O CRIADOR bondade infinita, 
paternalmente acolhia aquelas 
dolorosas súplicas e através de 
seu humilde e fiel servo São Judas 
Tadeu, realizava extraordinárias 
manifestações sobrenaturais em 
benefício daquela gente.
São Judas Tadeu foi martirizado no 
ano 70, de modo cruel, violento e 
desumano; morrendo a golpes de 
machado, desferidos por sacerdotes 
pagãos, por se recusar a prestar 
culto à deusa Diana. 
Devido ao seu martírio, São Judas 
Tadeu é representado em suas 
imagens/estátuas segurando um 
livro, simbolizando a palavra que 
anunciou, e uma machadinha, o 
instrumento de seu martírio. 
Suas relíquias atualmente são 
veneradas na Basílica de São 
Pedro, em Roma. Sua festa litúrgica 
celebra-se, todos os anos, na data 
de sua morte: 28 de outubro de 70 
DC. 
 


