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“oraÇÃo da 
MordoMia”

HÓriMoS, Senhores 
vereadores:

edurico nosso, que 
perpétuo sois,

Seja feita somente a tua 
vontade

aqui na câmara e também 
na Prefeitura

a benesse nossa de cada dia
dai-nos hoje

Perdoai as nossas dívidas
assim como nÃo perdoamos 

as dos nossos eleitores
Mas não nos deixei cair na 

“Fonte”
livrai-nos, pois, das 

publicações.
amém.

SugeStõeS
Para quem quiser fundar uma ONG, aí 
vão algumas sugestões:

ONG    Caixa Dois
ONG    Tô nem aí
ONG    S & S (Safados e Safados)
ONG    Amigos da Onça
ONG    Coração
ONG    Irmãos Metralha
e outros...
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juStiÇa braSileira?

ENQUETE FONTE ON LINE: RESULTADO

91,7% – NÃO
8,3% - SIM

laudÊMio:
eXPloraÇÃo ou 
iMPoSto Santo?

aaProcoM Perde 
PraZo Para 
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lagoa da dengue no 
bairro recreio doS 

bandeiranteS
“falcatrua” 
no cemitério 
Municipal de 
jaboticabal

faMiliareS foraM 
enterrar Parente 
e a carneira HaVia 
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a teMPorada 
de caÇa 

ao Voto jÁ 
coMeÇou

grandeS 
PerSonalidadeS
de jaboticabal:

guerino 
caPalbo
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a Verdadeira 
reVoluÇÃo:

lions clube de jaboticabal 
faz mutirão pela saúde

faleceu dia 28/04/07 
aoS 71 anoS irailde 

Paulucci alVeS. uMa 
MulHer de fibra
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EDITAL PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO 
A.P.B., EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE 
GUARDA DE MENOR REQUERIDA POR R.G.B. 
CONTRA A.P.B. - FEITO Nº 330/06 - 2ª VARA 
CIVEL. - PRAZO: 30(TRINTA) DIAS - “JUSTIÇA 
GRATUITA”. 
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 Alimentos requerida 
por R.G.B. contra A.P.B., feito nº 330/06 - 2ª Vara 
Cível. Assim constando dos autos que o requerido 
A.P.B., brasileiro, filho de José Gomes Batista e 
Maria Pereira da Cruz, 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: “O autor 
alega que, em acordo nos autos da Ação Revisional 
de Alimentos, autos nº 486/00, que tramitou perante 
a 2ª Vara desta Comarca, o executado ficou obrigado 
a pagar à exeqüente a título de pensão alimentícia ao 
requerente, 57% do salário mínimo vigente no país. 
Porém, o executado não vem realizando o pagamento, 
encontrando-se inadimplente com os meses de 
janeiro de 2005 a dezembro de 2005. Requerendo os 
benefícios da gratuidade processual. Dando a causa 
o valor de R$2.183,00”, para que no prazo legal de 
24 horas efetue o pagamento do débito mencionado 
na inicial, no valor de R$ 2.183,00, devidamente 
atualizado na data de seu efetivo pagamento e 
acrescido dos honorários advocatícios fixados em 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito e mais 
as custas processuais a serem calculadas ou nomeie 
bens a penhora no mencionado prazo. Decorrido o 
prazo legal sem o pagamento devido, proceda-se à 
PENHORA em bens do executado em tantos quantos 
bastarem para a garantia do débito ora executado, 
INTIMANDO-O da penhora realizada, bem como 
para que, querendo, apresente EMBARGOS dentro 
do prazo legal de 10 (dez) dias, contados da juntada 
aos autos da prova da intimação da penhora (Lei nº. 
8.952/94). E para que chegue ao conhecimento de 
todos em especial do requerido acima mencionado 
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 três (03) de abril de 2007. Eu (Luciano Carlos 
Montedor), 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 R.M.S. EM 
FACE DE J.C.S. - FEITO Nº 838/06 - 2ª VARA 
CÍVEL. - 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 R.M.S. em face de J.C.S., feito nº 838/06 - 2ª 
Vara Cível e, por sentença datada de 09.01.2007, 
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.S., brasileiro, 
casado, natural de Jaboticabal-SP., nascido aos 
21.07.1955, filho de J.C.S. e M.C.S., residente e 
domiciliado nesta cidade de Jaboticabal-SP., na 
Rua Salvador Turco, 201, certidão de casamento 
registrada sob nº 528, folhas 236, do livro nº B-11 
de Registro de Casamento do Cartório do Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
do 2º Subdistrito da Sede - Jaboticabal-SP., por ser 
ele portador de esquizofrenia, sendo incapaz de 
gerir seus bens e cuidar de sua própria vida civil, 
necessitando de amparo e cuidado constante de 
seus familiares, tendo-lhe sido nomeada Curadora 
Definitiva a requerente R.M.S., 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 dois (02) de março de 2007. Eu (Eleonara 
Cristina Zago), 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 J.F.B. EM 
FACE DE E.S.B. - FEITO Nº 308/06 - 2ª VARA 
CÍVEL. - 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 J.F.B. 
em face de E.S.B., feito nº 308/06 - 2ª Vara Cível e, 
por sentença datada de 09.01.2007, 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 E.S.B., brasileira, natural de 
Jaboticabal-SP., nascida aos 28.07.1984, filha de 
J.F.B. e M.R.S.B., residente e domiciliada nesta 
cidade de Jaboticabal-SP., na Rua João Petroucic, 
185, Bairro Santa Mônica, certidão de nascimento 
registrada sob nº 6920, folhas 46vº, do livro nº 32-A, 
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 ela atraso atraso no desenvolvimento, 
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 
Curador Definitivo o requerente J.F.B., devidamente 
qualificado 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 dois (02) de março de 2007. Eu (Eleonara 
Cristina Zago), 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 DE PRAÇA
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.
PROCESSO Nº 1404/03
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL
EXEQUENTE: MAGDA CECHINI DE 
MENDONÇA
EXECUTADOS: ANTONIO CAETANO
DATA DA 1ª PRAÇA: 11/JUNHO/2007, ÀS 14:00 
HORAS
DATA DA 2ª PRAÇA: 25/JUNHO/2007, ÀS 14:00 
HORAS
BEM: “um imóvel, matriculado sob o nº 122, no 
livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca de Jaboticabal – SP, constituído de uma 
casa de tijolos e coberta de telhas, em péssimo 
estado de conservação, e seu terreno com 171,60 
metros quadrados, dentro das seguintes medidas e 
confrontações: do lado direito confrontando com 
Iraki da Silva 22,00 metros; do lado esquerdo 
confrontando com Antonio da Silva 22,00 metros; 
pelos fundos confrontando com os sucessores de 
Sebastião Augusto de Oliveira, 7,80 metros e pela 
frente com a Rua 15 de Novembro, 7,80 metros, 
onde acha-se situada sob o nº 168, na Cidade de 
Taiúva, desta Comarca e 25,00 metros da  esquina 
mais próxima, reavaliado em 11.08.2006 em 
R$32.800,00.”.
ÔNUS: não há.
LOCAL: a porta principal do edifício do Fórum, 
situado na Praça do Café s/n, nesta Cidade e Comarca 
de Jaboticabal Sp. Nas datas supramencionadas, 
na primeira praça, o bem será levado a público 
pregão de venda e arrematação a quem mais der e 
o maior lance oferecer acima da avaliação feita nos 
autos; já na segunda, a quem mais der e o maior 
lance oferecer, independentemente da avaliação, 
desprezado o lance vil. “Quem pretender arrematar 
dito bem deverá comparecer no local, no dia e 
na hora mencionados, ficando ciente de que o 
arrematante deverá garantir seu ato com o sinal de 
vinte por cento (20%), completando o lanço em 24 
horas”. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e em especial do executado ANTONIO CAETANO, 
residente e domiciliado na Rua Antônio Lemos, 310 
– Taiúva - SP, que fica devidamente INTIMADO da 
designação supra e ninguém de futuro possa alegar 
iginorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado e afixado na forma da lei.  Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Jaboticabal, aos 
21 de março 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.

O anúncio do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
em 22 de janeiro, a posse dos novos 
deputados e senadores, no dia 1º de 
fevereiro, e mesmo o anúncio pelo 
presidente Lula de novos critérios 
para calcular as contas da Previdência 
Social (segundo os quais grande 
parte do alegado déficit passaria 
a ser considerado como despesas 
do Tesouro Nacional) indicam a 
vontade de colocar o país em um 
novo rumo de desenvolvimento, e 
também a constituição de uma base 
parlamentar capaz de apoiar esta 
busca.
A discussão pública provocada 
pelo anúncio do PAC obrigou os 
analistas e economistas neoliberais a 
exporem de forma clara os interesses 
que defendem em análises que 
tentam apresentar como técnicas ou 
supostamente científicas.
Numa mal disfarçada torcida pelo 
fracasso do plano de crescimento, 
o tom geral destes analistas foi 
de condenação à retomada do 
papel do Estado na indução do 
desenvolvimento. Como Paulo 
Leme, economista da corretora 
novaiorquina Goldman Sachs, que 
condenou “a ingerência do Estado 
na economia”. Charles Dallara, do 
Instituto de Finanças Internacionais, 
que reúne 360 bancos de 60 países, 
recomendou que o Brasil e o México 
“reafirmem o compromisso com o 
livre mercado”. Tasso Jereissati, 
atual presidente do PSDB, disse que 
“o grande agente de crescimento 
econômico” é a iniciativa privada, 
não o Estado.
Da burguesia industrial, por sua vez, 
vieram cautelosas manifestações 
de otimismo em relação ao plano. 
Paulo Skaf, presidente da Fiesp, 
disse que se “tudo o que foi 
anunciado efetivamente ocorrer”, 
ele não tem “a menor dúvida 
de que haverá investimentos 
privados”. Para Rogelio Goldfarb, 
presidente da Anfavea, embora 

não seja possível a previsão de 
um crescimento sustentável, o 
PAC representa “ o início de um 
processo”. Ivoncy Ioschpe, da 
Iochpe-Maxion, diz que “ o governo 
está criando condições para que os 
investimentos aconteçam”. E peso-
pesados da economia, como Jorge 
Gerdau Johannpeter e Antônio 
Ermírio de Morais, apoiaram o 
plano ou minimizaram as críticas 
feitas contra ele.
Estas manifestações, de dois setores 
importantes das classes dominantes, 
atualizam o velho conflito que opõe 
os que defendem o desenvolvimento 
aos partidários do travamento da 
economia.
Esse conflito que demonstra os 
poderosos interesses que o governo 
enfrentará para avançar nos 
propósitos desenvolvimentistas que 
vêm manifestando. São interesses 
contrários ao desenvolvimento, que 
fundamentam o programa neoliberal 
e que têm, na sociedade brasileira, 
uma parcela de poder que não pode 
ser negligenciada.
Há condições para este 
enfrentamento: o governo conseguiu, 
na Câmara dos Deputados, uma 
maioria inédita de 352 deputados 
(mais de dois terços do total).
No Senado, tem o apoio de 
49 dos 81 senadores (mais da 
metade), o que cria condições mais 
favoráveis do que as existentes no 
primeiro mandato para enfrentar 
as tempestades que podem vir pela 
frente.
E que podem permitir a formação, 
diz Renato Rabelo, presidente 
nacional do PCdoB, da ampla 
coalizão de governo necessária para 
criar um quadro político favorável 
ao seu trabalho. É preciso lembrar, 
alerta ele, que o PAC está refém da 
política econômica vigente, como 
mostrou o balde de água fria jogado 
pelo Banco Central ao reduzir em 
apenas 0,25% a taxa de juros logo 
após o anúncio do programa.

a luta contra a PobreZa 
deSafioS e ProMeSSaS do Segundo Mandato

Editorial Jornal Classe Operária
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por que nenhuma providência foi 
tomada por parte dos Órgãos e 
Autoridades competentes para que 
a Estação de Tratamento de Esgoto 
funcione? Não sabemos! Talvez 
por “razões que a própria razão 
desconhece”. Uma coisa é certa, 
independentemente de quem seja 
a culpa, se da Carlota ou do Hori, 
algo precisa ser feito para que o 
esgoto seja tratado e o nosso rico 
dinheirinho justificado, o povo não 
pode ficar apenas a mercê do bem 
aventurado.

denÚncia

A ETE (Estação de Tratamento de 
Esgoto) de Jaboticabal continua 
sem cumprir sua função, ou seja, 
sem tratar o esgoto desde a sua 
inauguração em 20 de agosto de 
2006, conforme denunciamos na 
edição 43 deste periódico com a 
seguinte manchete: ESTAÇÃO 
DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
– CONSUMIU R$ 5 MILHÕES, 
FOI INAUGURADA COM 
TODA POMPA EM 2006, ESTÁ 
“ABANDONADA”.
Na segunda-feira 30/04, a 
reportagem do Jornal Fonte foi até 
o local onde está instalada a ETE 
e constatamos que nada funciona, 
exceto a segurança que não permitiu 
nossa entrada no recinto. Na 
primeira vez que lá estivemos em 
fevereiro de 2007, chegamos a ser 
ameaçados pela segurança porque 

eStaÇÃo de trataMento de eSgoto
o PoVo continua Pagando Para Manter eSte

“elefante aZul”
joão teixeira de lima

teríamos invadido o 
local.

entenda o caSo

No segundo mandato 
da ex-prefeita Maria 
Carlota Niero Rocha 
(PT), o sitio Santo 
Antonio de 12 alqueires 
de propriedade dos 
irmãos José Paulo e 
Jorge Luiz Martinez, 
foi desapropriado por 

R$ 480 mil, valor este, abaixo 
do mercado, já que na época um 
alqueire custava entre R$ 60 e 70 mil, 
e, por essa razão, os proprietários 
estão lutando na justiça para que o 
município pague o preço justo.
Já naquela época, foi aprovado um 
projeto de lei pela Câmara Municipal 
proposto pelo Poder Executivo para 
que todos os munícipes pagassem 
15% sobre o consumo total de 
água e destinação final do esgoto, o 
chamado “Fundo de Investimento”, 
que perdura até hoje e se comenta 
que o governo do prefeito José 
Carlos Hori (PPS), pretende que 
se torne definitivo a exemplo da 
CPMF, que não sabemos para onde 
vai o dinheiro.
Esse fundo de investimento, 
cobrado do sofrido contribuinte 

jaboticabalense já pagou 
muitas ETE’s, que serve 
apenas de cartão postal. A atual 
administração põe a culpa na 
anterior, dizendo que o inicio 
da obra não seguiu as normas 
e por essa razão surgiu uma 
rachadura nas lagoas por onde 
vazaria o esgoto que seria 
prejudicial ao lençol freático 
(água do solo). Ocorre, porém, 
que Carlota teria feito 35% da 
obra e Hori 65%, segundo disse 
o ex-presidente do SAAEJ 
Ricardo Bueno Bellodi no dia 
da “inauguração”.  
Apesar de toda “capacidade” 
dos responsáveis pelo 
empreendimento e o 
envolvimento do professor da 
UNESP de Jaboticabal Roberto 
Alves de Oliveira “catedrático 
no assunto”, essa falha não 
foi observada, o que caracteriza 
incompetência, desrespeito e 
desperdício do dinheiro público, 
apesar do prefeito apregoar o 
contrário em matérias pagas nas 
“rádios e jornais mercenários”, 
como se isso fosse uma virtude e 
não uma obrigação.

coMentÁrio

Recentemente, em conversa com 
um amigo, este nos perguntou: 

Aproximadamente 60% dos imóveis de 
Jaboticabal não podem ser vendidos ou 
dados em pagamentos sem autorização 
prévia da Igreja Católica através do seu 
responsável maior (o Bispo), que tem 30 
dias para declarar, por escrito, que quer a 
preferência na alienação (compra) pelo 
mesmo preço e nas mesmas condições. 
Se dentro do prazo não houver resposta 
o imóvel poderá ser vendido para o 
interessado, e cujo vendedor pagará 
2,5% do valor total do imóvel. Isto é, 
se este for vendido por R$ 100 mil, o 
vendedor pagará para Igreja R$ 2,5 mil, 

laudÊMio:
eXPloraÇÃo ou iMPoSto Santo?

joão teixeira de lima

é o chamado “laudêmio”. Lembrando, 
que esse tributo será cobrado desse 
mesmo imóvel todas as vezes que ele 
for vendido.

origeM do laudÊMio

Sua criação é dos tempos coloniais, cerca 
de 200 anos atrás, mas permanece até 
hoje apesar das muitas ações movidas 
contra essa forma de exploração que 
também é praticada pelo governo 
federal nas terras a beira mar e rios 
navegáveis abrangendo 33 metros da 
margem que seriam de propriedade da 
marinha, e nesse caso a taxa é de 5%.

eM jaboticabal

O “laudêmio” é cobrado pela Igreja 
Católica na grande maioria dos 
bairros como, por exemplo: Vila 
Serra, Jardim Bela Vista, Loteamento 
Patrício (Bairro Aparecida), Vila Pedro 
Morello, Loteamento Perina, Jardim 

I ndependênc i a , 
todo centro da 
cidade, Jardim 
Santa Rosa, Santo 
Antônio, Santa 
Mônica, Patriarca, 
Jardim Paulista, 
Jardim Boa Vista, 
COHAB I e outros. 
Esse dinheiro 
arrecadado pela 
cúria, segundo 
informações, é 
totalmente utiliza-
do no próprio 
município. Em quê?

o PaÍS doS iMPoStoS

O Brasil está entre os cinco países 
que mais se cobra imposto no mundo, 
e esse tal de “laudêmio” é mais um 
para abocanhar do sofrido contribuinte 
brasileiro. Em outras palavras, a casa 
que você comprou com tanto sacrifício 

não é sua, pois além de ter que pedir 
autorização para vendê-la, tem que 
desembolsar boa parte do dinheiro 
da venda para Igreja Católica que 
tradicionalmente defenderia os fracos 
e oprimidos, sem falar dos outros 
impostos.  
O que diria Jesus Cristo a respeito do 
“laudêmio” para Igreja? Já que ele que 
combateu com veemência a cobrança 
em excesso de tributos especialmente 
dos mais pobres.

Vista aérea de Jaboticabal
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A antiga FEBEM (Fundação do Bem 
Estar do Menor), atual Fundação 
Casa, não renovou o convênio com a 
AAPROCOM (Associação de Apoio a 
Projetos Comunitários do Município de 
Jaboticabal), que se iniciaria a partir de 
1° de abril e atende 75 adolescentes na 
chamada liberdade assistida e cujo valor 
é de aproximadamente R$ 12,9 mil por 
mês. A falha na renovação do convênio 
teria sido da direção da AAPROCOM, 
que não enviou a documentação em 
tempo hábil.

eXPlicaÇõeS

A reportagem 
do Jornal Fonte 
procurou a 
secretária da 
assistência social, 
Tânia Rodrigues 
Braga Milani, que 
disse não conhecer 
as razões pelas 
quais o convênio 
não foi renovado 

e que inclusive estava aguardando as 
informações a respeito do assunto da 
presidenta da AAPROCOM, Izilda 
Costa.
Procuramos Izilda Aparecida Costa 
(foto), que nos concedeu a seguinte 
entrevista. Leia abaixo os trechos 
principais.
jornal fonte – O que de fato 

aaProcoM Perde PraZo Para 
renoVaÇÃo de conVÊnio coM 

a febeM
joão teixeira de lima

aconteceu?
izilda – Envia-
mos todos os 
d o c u m e n t o s 
em Janeiro/07, 
mas havia uma 
CND (Certidão 
Negativa de 
Débitos), que é o 
com-provante de 
que a entidade 
está em dia junto 
ao INSS e FGTS. No momento da 
assinatura essa CND estava vencida, 
constava débito junto ao INSS do 
mês de outubro, o que inviabilizou a 
renovação do convênio. Regularizamos 
a documentação com o INSS e enviamos 
para Fundação Casa e o convênio será 
retomado a partir de 1° de maio. O 
atendimento aos adolescentes não foi 
interrompido. 
jornal fonte – Quantos funcionários 
foram demitidos pela interrupção desse 
convênio?
izilda – O contrato foi reincidido com 
quatro funcionários.
jornal fonte – Quem são eles?
izilda – Tatiana Berchieri Palazzo, 
Valéria Aparecida de Souza, Fabrício 
Brandmart e Sandra Aparecida 
Bernardes Rosa.
jornal fonte – Esses funcionários têm 
condição de retornar as suas funções 
caso o convênio seja retomado?
izilda – Tem. Depende do interesse 
deles.

Tânia R. B. Milani

Izilda Costa

A Câmara Municipal de Jaboticabal 
reajustou os salários dos seus 
funcionários de carreira e também 
dos comissionados (assessores) 
em 10% a partir de 1° de maio. O 
ticket refeição passou de R$ 100 
para R$ 200, além da manutenção 
da cesta básica. Por outro lado, 
os servidores da Prefeitura (ainda 
não está definido), terão 3,5% e o 
abono de R$ 100 incorporado. Em 
se confirmando esse reajuste para 
os trabalhadores da Prefeitura e 
suas Autarquias, a diferença salarial 
entre o Legislativo e o Executivo 
será maior ainda do que a já 
existente, conforme publicamos na 
edição 041 de 26 de janeiro de 2007 
deste periódico, onde havia casos 
que essa diferença atingia mais de 
88%.

iSonoMia

o artigo 121 da lei orgânica do 
Município diz em seu parágrafo 
segundo o seguinte: “os 
vencimentos dos cargos e salários 
dos empregados da câmara 

funcionaliSMo PÚblico:
difrenÇa Salarial entre 

cÂMara e Prefeitura 
continua diScrePante

joão teixeira de lima

Municipal não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder 
executivo”. Portanto, o principio 
da isonomia, isto é, da igualdade 
não está existindo, mas é um 
direito liquido e certo, bastando 
para isso que a categoria se 
organize, constitua um advogado 
que seja do ramo e fatalmente 
seus direitos serão reconhecidos 
pela justiça.

faZendo aS contaS

Na edição 041, citamos absurdas 
diferenças salariais em algumas 
funções, porém a maior delas foi 
no caso de vigias, que agora se 
prevalecer a proposta da Prefeitura 
o vigia que antes ganhava R$ 
410,55 passará a ganhar R$ 528,30, 
enquanto o da Câmara que antes 
ganhava R$ 774,99 passará a 
ganhar R$ 852,48, e mais 100% 
sobre o ticket refeição além, da 
cesta básica. Lembrando que os 
funcionários da Prefeitura não 
têm ticket refeição, apenas a cesta 
básica. É um absurdo!

Após o prefeito de Jaboticabal José 
Carlos Hori (PPS), comprar um 
Vectra Elite por cerca de R$ 80 mil 
com dinheiro público, o secretário 
de governo Fernando Reis adquiriu 
com recursos próprios o mais novo 
modelo da FIAT, a perua IDEA 
ADVENTURE que tem um valor 
de mercado de aproximadamente 

o eXeMPlo do cHefe
João Teixeira de Lima

R$ 60 mil.
O veículo tem placas de Ribeirão 
Preto, o que significa dizer que 
todos os impostos como IPVA e 
outros entraram nos cofres daquele 
município, apesar de Fernando 
ganhar o seu gordo salário dos 
munícipes jaboticabalenses, ou seja, 
o moço cuspiu no prato que come.

Fernando Reis
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Nesse sábado 28/04, aconteceu na 
praça nove de julho a revolução 
pela saúde promovida como todos 
os anos pelo Lions de Jaboticabal, 
que contou com a colaboração 
de dezenas de voluntários, além 
do apoio de diversas empresas. 
O fisioterapeuta Sidney Carlos 
Barbosa conversou com nossa 
reportagem e explicou os objetivos 
desse trabalho. Leia abaixo trechos 
da entrevista.

jornal fonte – O que vocês estão 
fazendo hoje?
Sidney – O Lions todo ano 
organiza a feira da saúde. Neste 
ano nós estamos fazendo: consultas 
médicas para encaminhamento para 
mamografia, vacinação contra gripe, 
verificação de pressão arterial, 
taxa de glicemia para detecção de 
diabete, campanha antialcoólica, 
antitabagismo, exame de prevenção 

a Verdadeira reVoluÇÃo:
lions clube de jaboticabal faz mutirão 

pela saúde
joão teixeira de lima

de câncer bucal e doando árvores 
frutíferas e ornamentais.
jornal fonte – O mama móvel 
também está aqui?
Sidney – Exatamente. Ele tem 
esse nome, mas é mais comercial, 
no mama móvel são realizadas 
consultas médicas, não é realizada 
a mamografia, ou seja, a pessoa que 
apresentar algum tipo de problema 
será encaminhada para o exame 
propriamente dito com mastologista 
(especialista em mama).
jornal fonte – Tem algum custo?
Sidney – Tudo que é realizado aqui 
é totalmente gratuito.

aS eMPreSaS Que 
aPoiaraM

Usina Santa Adélia, A. Marconato 
e Irmãos Ltda., JZ – Peças e 
Acessórios, CEM – Imobiliária, 
Uniodonto, Unimed, Usina São 
Martinho e Refrigerantes Jaboti.

Dizem que havia um cego 
sentado numa calçada de Paris 
com um boné a seus pés e um 
pedaço de madeira que, escrito 
com giz branco, dizia:
“Por favor, ajude-me, sou cego”.
Um publicitário, da área de 
criação, que passava em frente 
a ele, parou e viu umas poucas 
de moedas no boné. Sem pedir 
licença, pegou no cartaz, virou-
o, pegou no giz e escreveu outro 
anúncio.
Voltou a colocar o pedaço de 
madeira aos pés do cego e foi-se 
embora.
Pela tarde, o publicitário voltou 
a passar em frente ao cego que 
pedia esmola. Agora, o seu boné 
estava cheio de notas e moedas.
O cego reconheceu as pisadas 
e perguntou se havia sido ele 
quem reescreveu o seu cartaz, 
sobretudo querendo saber o que 

a Vida É uMa PeÇa
de teatro

havia escrito ali.
O publicitário respondeu:
“Nada que não esteja de acordo 
com o seu anúncio, mas com 
outras palavras”. Sorriu e 
continuou seu caminho.
O cego nunca soube, mas o seu 
novo cartaz dizia:
“Hoje é Primavera em Paris, e eu 
não posso vê-la”.
Mudar a estratégia quando nada 
nos acontece... pode trazer novas 
perspectivas.
“a Vida É uMa PeÇa 
de teatro Que nÃo 
PerMite enSaioS. Por 
iSSo, cante, cHore, 
dance, ria e ViVa 
intenSaMente anteS 
Que a cortina Se fecHe 
e a PeÇa terMine SeM 
aPlauSoS.”                             

charlie chaplin 

Exame deverá ser feito até o 
primeiro mês de vida do bebê; em 
Jaboticabal, o teste da orelhinha 
será oferecido pela Apás
A Câmara de Jaboticabal 
aprovou, por unanimidade, na 
sessão de segunda-feira [dia 16], a 
obrigatoriedade da realização do 
exame de emissões otoacústicas 
evocadas, o popular teste da 
orelhinha, em crianças com até 
um mês de vida. De autoria do 
vereador Murilo Gaspardo [PV], 
o projeto recebeu duas emendas: 
uma feita pelo vereador Nereu 
Rodolfo Krieger da Costa 
[PMDB] e outra feita por todos 
os vereadores. Agora, a lei 
aguarda a sanção do prefeito 
José Carlos Hori para entrar em 
vigor. Defensora da aprovação 
do projeto, a Associação de Pais e 
Amigos de Surdos de Jaboticabal 
[Apás], usou a tribuna da Câmara 
para apresentar o trabalho da 
instituição e suas dificuldades. 
Vários integrantes da associação 
acompanharam a sessão, que foi 
traduzida para a Libras [Língua 
Brasileira de Sinais], através 
de intérpretes, uma vez que 
haviam muitos surdos presentes 
acompanhando o trabalho dos 
vereadores. O teste da orelhinha 
serve para detectar se o bebê 
apresenta algum nível de perda 
auditiva. De acordo com a 
Associação de Pais e Amigos dos 

jaboticabal aProVa teSte 
da orelHinHa eM bebÊS

Surdos de Jaboticabal 
[Apás], quanto mais 
cedo for identificada 
a perda auditiva, 
melhor o tratamento 
e acompanhamento 
do bebê e da família. 
“Por esse motivo 
o atendimento 
especializado é 
fundamental para que 
a criança receba uma 
estimulação precoce 
e possa ter um melhor 
d e s e n v o l v i m e n t o 

global, principalmente no que 
se refere ao desenvolvimento 
cognitivo e de linguagem. 
Assim, a criança terá chances 
infinitamente maiores de se 
tornar um adulto independente 
no futuro”, destacou Vanessa 
Travaini Peruzza, supervisora 
da Apás. Segundo a lei, o 
exame será realizado a partir 
da orientação técnica de 
pediatra, otorrinolaringologista 
e fonoaudiólogo. A família será 
informada sobre o resultado do 
exame. Em Jaboticabal, o teste 
será feito pela Apás, que em 
breve irá inaugurar o Centro 
de Avaliação e Reabilitação 
Audiológica [Cara]. 
TESTE
O teste da orelhinha é um 
procedimento rápido e indolor, e 
fundamental para a saúde do bebê. 
Só para se ter uma idéia, segundo 
a Apás, em cada mil nascimentos 
saudáveis, três apresentam algum 
grau de deficiência auditiva. 
Comparativamente, o teste do 
pesinho tem uma incidência 
menor – um em cada 10 mil 
nascimentos. Segundo a entidade, 
apenas 150 locais, distribuídos 
em dezenove estados, realizam a 
triagem auditiva. Porém, somente 
20 dessas unidades oferecerem o 
teste em maternidades públicas.

naS PrinciPaiS bancaS de noSSa cidade

assinaturas: (16) 3202-0291

Jornal Fonte
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Páginas da vida
Você sabia que...

-VocÊ Sabia que dizem que 
um poderoso recebe “ordens lá de 
cima” pra começar as frituras, o 
Banho-Maria, e o corte das cabeças? 
Será esse o estilo de “governo com 
transtorno bipolar?”
-VocÊ Sabia que tem outro 
poderoso pretendendo “reformar” a 
casa? E viva a folia dos reis!
-VocÊ Sabia que aquele que 
dizem ter aberto correspondência 
alheia, está agora fofocando em 
outro lugar? Nada como ser leva e 
traz. 
-VocÊ Sabia que tem uma 
dupla de darlings na terceira idade 
sorrindo à toa com o sucesso dos 
bailes e bares? Por que será?
-VocÊ Sabia que as peruas 
Kombi da Educação servem às 
famílias, amigos e conhecidos de 
alguns darlings? Com motorista 
particular e tudo!
-VocÊ Sabia que dizem que a 
grande conquista do quarteto que 
esteve em Brasília recentemente 
para trazer recursos para a nossa 
cidade foi conseguir um show com 
um deputado cantor? Que avanço!
-VocÊ Sabia que uma artista 
do rebolado se filiou a um partido 
político bem conhecido? Será que 
ela fará o próximo show por aqui? 
Será um verdadeiro Boomm!!!
-VocÊ Sabia que as tramas 
políticas com fins eleitoreiros já 
começaram: trocar de amigos, 
colocar os pés em várias canoas, 
jogar a pedra e esconder a mão, 
dar sorrisos aqui e alfinetadas ali. 
E haja espião para levar as fofocas 
para os poderosos! E haja dinheiro 
para adoçar alguns gananciosos!
-VocÊ Sabia que teremos 
surpresas nas candidaturas, em 
2008? Preparem o seu coração!
-VocÊ Sabia que aquele que está 
de olho na Secretaria de Governo, 
quer ser também o Primeiro 
Mandatário?
-VocÊ Sabia que o próximo 
round será entre EMURJA X 
Secretaria de Governo? Quem será 
o nocauteado?
-VocÊ Sabia que um darling da 
Administração está rindo sozinho? 
Mal acredita no salto de qualidade 
que deu na vida!
-VocÊ Sabia que o João Grandão 
está esperando para exercer novas 
atividades no palácio? Nada como 
saber fazer o jogo...

-VocÊ Sabia que a fila continua 
andando na Educação? Parece que 
teremos surpresas por aí.

MoSaicoS

Sugestões

Para quem quiser fundar uma ONG, 
aí vão algumas sugestões:

ONG    Caixa Dois
ONG    Tô nem aí
ONG    S & S (Safados e Safados)
ONG    Amigos da Onça
ONG    Coração
ONG    Irmãos Metralha

carreira Solo

Tem um poderoso dizendo que fez 
campanha eleitoral sozinho. Diz 
que não tinha recursos, que não 
precisou de ninguém, que não teve 
apoio algum, que não fez coligações 
e blá, blá, blá. Ah, me engana que 
eu gosto! Precisa ter cuidado na 
próxima campanha: é capaz de ficar 
mesmo sem ninguém!

brincando de educação

Projeto educacional em moda no 
momento: Kit escolar, camisetas, 
coelhinhos de Páscoa, balinhas 
e guloseimas.... . E o projeto 
pedagógico? E as capacitações? 
E o Estatuto dos Professores? E 
os salários dos profissionais da 
Educação? E as novas tecnologias 
para a aprendizagem? E a 
inclusão digital? E a formação de 
competências e habilidades nas 
crianças e jovens? E o preparo 
para o mundo do trabalho? E por aí 
vai... Parabéns ao vereador que está 
acertando na mosca!

títulos e títulos

Que tal começarmos a homenagear 
os poderosos mais Perfeitos na 
Política? 

- Perfeito Salto Alto   
- Perfeito Narciso
- Perfeito Milagreiro
- Perfeito Tudo por Dinheiro
- Perfeito Topete
- Perfeito Zé Bonitinho
- Perfeito Nó Cego
- Perfeito Profeta
- Perfeito Mui Amigo
- Perfeito Perfeito
- Perfeito Mais Que Perfeito

Slogan dos poderosos
    
“Reformas, já”
O canto do cisne

Música mais cantada lá pelas 
bandas da Praça 9 de Julho: “Daqui 
não saio, daqui ninguém me tira”

bunker 

Dizem por aí que grande parte dos 
complôs e acertos são feitos nos 
centros do poder. Na Casa Rosada 
ou na Casa Amarelada?

ai meus sais!

Fontes certeiras me contaram que 
as estrelas do coral de São Paulo 
capricharam nas exigências, que 
aliás foram todas atendidas. Ro-
có-có pra cá, ro-có-có pra lá. E 
os membros da Corte fizeram a 
cerimônia do lava-pés, do leva e 
traz, do senta e levanta, do abaixa 
e abaixa,... .

Mente fértil

Outro dia deram uma versão 
interessante para o QG do M.A.L. 
Seria: Quartel General da M.A e L.

amigos da criança?

Um dos significados da palavra 
amigo é “aquele que ampara ou 
defende, protetor”. Nesse sentido 
raras pessoas ou instituições 
conseguem realmente a amizade e 
a gratidão de nossas crianças. Elas 
são normalmente abandonadas, 
violentadas, assediadas, usadas 
politicamente, agredidas pela saga 
desumana da ambição e do poder, 
usadas para marketing político, 
espoliadas de uma infância saudável 
e respeitosa. Quando é que vamos 
parar com a hipocrisia e realmente 
darmos às nossas crianças o que 
elas têm direito como cidadãs? 
Por enquanto temos que abaixar os 
olhos de vergonha!

os dez hábitos dos políticos 
altamente ineficazes:

1 – dar nomes de ruas, títulos de 
cidadão e outras homenagens só 
para ganhar votos e dividendos 
políticos. 
2 – esbanjar cumprimentos a 
gregos e troianos nos aniversários 

e datas especiais esperando retorno 
nas eleições, de preferência  com 
telefone do povo. 
3 – chamar a todos de amor, irmão, 
querido, companheiro, etc.
4 – administrar apagando incêndios, 
sem ter metas ou planos.
5 – encher os bolsos com o dinheiro 
público e repartir o bolo com os 
seus comparsas.
6 – se achar o enviado divino, o 
predestinado, o insubstituível, o 
irresistível, o onipotente.
7 – menosprezar os talentos alheios 
e não suportar conviver com os 
competentes.
8 – querer dar saltos de qualidade, 
quando ainda nem tirou o pé do 
chão. 
9 – subestimar os eleitores dizendo-
se amante da pobreza e apresentando 
sinais de riqueza.
10 – ter síndrome de Pilatos ou seja, 
lavar as mãos, e de preferência, o 
dinheiro.

Para reflexão
lembrando o economista Mário 

Henrique Simonsen 

“De fato uma pequena corrupção 
não é grave, é só como uma pequena 
gravidez”

Vieira

Vieira é um molusco bivalve (que 
tem duas valvas ou duas conchas). 
A valva direita é branca e a esquerda 
é vermelha e tem aspecto de leque. 
Vive no fundo do mar, mas não se 
fixa nas rochas. 
Foi encontrado recentemente um 
novo tipo de Vieira: tem a valva 
direita amarela e a esquerda, 
vermelha. Poderíamos dizer que 
tem uma concha em cada canoa; 
caso uma afunde, tem a outra. 
Atualmente está usando a concha 
amarela, mas pode vir a usar a 
vermelha.
Ah, quase ia me esquecendo, 
Vieiras são usadas como alimento 
e servidas nas melhores bandejas, 
principalmente as de muitos 
poderosos. 
Atenção! Novo cardápio no 
palácio!
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A policia militar de Jaboticabal 
recebeu uma informação de que 
três homens haviam  passado notas 
falsas em um “bar noturno” no dia 
03/04. De posse das características 
do autores a policia abordou um 
veículo GM Vectra, de cor Prata, nele 
estavam: Wilian Leite de Araújo, 
29 anos, Paulo Cezar Amarante, 34 
anos. Escondido na placa traseira do 
carro foi encontrado um envelope 
e dentro, R$ 5.550 em cédulas de 
R$ 50, todas falsificadas. Foram 
encontradas ainda cédulas de Euro 
(moeda da Europa), Paraguaia, e 
Romena.

PlantÃo Policial
três são presos por passar notas falsas em jaboticabal-SP

Conduzidos ao plantão da policia 
civil confessaram que um outro 
comparsa estava envolvido, em 
diligencias os  policiais localizaram 
Moisés Dinis, 27 anos, com ele 
foram localizados mais R$ 850,00 
em cédulas de R$ 50, todas 
falsificadas.
 
Os três foram presos em flagrante 
e estão a disposição da justiça na 
cadeia publica local.

andré luís, repórter policial da 
rádio athenas jovem Pan Sat

Todos os dias ouvimos comentários 
acerca dos eventuais candidatos a 
prefeito em 2008, uma coisa é certa, 
o atual José Carlos Hori (PPS), se 
considera reeleito. As conversas 
de bastidores dão conta de que não 
há páreo para ele, se os candidatos 
forem os mesmos do passado de 
2004.
No entanto, o que não se imagina, 
ou não se imaginava é que muita 
gente de peso, tanto no nome quanto 
na grana está correndo por fora, 
e algumas dessas pessoas podem 
surpreender. Mesmo porque, todas 
elas ou quase todas estiveram na 
linha de frente para eleger Hori, 
mas com a passar do tempo ficaram 
decepcionadas com o prefeito, e 
estão dispostas a seguir carreira 
solo. Como é o caso segundo dizem 

a teMPorada de caÇa ao 
Voto jÁ coMeÇou

joão teixeira de lima
de: Roberto Cestari – presidente da 
Coplana, Sergio Ferreira – diretor 
da Usina Santa Adélia e Tadeu Faria 
– atual vice-prefeito.

VereadoreS

Virou rotina encontrarmos 
vereadores que estão oferecendo 
churrascos de carneiro e 
freqüentando lugares que jamais 
freqüentaram.  Apesar de que, esses 
não precisam usar dessas artimanhas 
porque a grande maioria se elege 
e se reelege fazendo festa com o 
chapéu dos outros, principalmente 
usando os carros da Câmara como 
meio de transporte para eleitores, e 
em muitos casos concedendo títulos 
de cidadão como moeda de troca, 
respeitando-se as raras exceções. 

O sr. Domingos Sacco (já falecido), 
comprou há 24 anos atrás uma 
carneira (sepultura para 1 só 
pessoa) no Cemitério Municipal 
de Jaboticabal para enterrar sua 
mulher. No dia 02/05/2007, faleceu 

o sr. Geraldo dos Santos, de 77 
anos, sogro de uma filha do sr. 
Domingos, que optou em sepultá-
lo na carneira da família, e para 
surpresa geral foi descoberto 
que esta já não existia, em seu 
lugar foi construido um jazigo. 
Após algumas discussões em 
torno do assunto, funcionários do 
cemitério providenciaram uma 
outra carneira.
Não é de hoje que “falcatruas” 
desse tipo e outras vêem 
acontecendo no último refúgio 
que infelizmente não está sendo 
respeitado pelos amigos do 
alheio. 

“falcatrua” no cemitério 
Municipal de jaboticabal

faMiliareS foraM enterrar Parente e a 
carneira HaVia SuMido!

joão teixeira de lima

Prefeito Hori visita Cemitério

O jovem Matheus Viana Melo é 
o único representante da região e 
o primeiro surdo de Jaboticabal 
a integrar o Conselho Estadual 
para Assuntos da Pessoa com 
Deficiência [CEAPPD]. Aos 24 
anos de idade, ele foi empossado 
junto com outros 19 conselheiros, 
em cerimônia realizada no dia 
19 de março no Palácio dos 
Bandeirantes, evento que contou 
com a presença do governador 
José Serra [PSDB]. “Estou muito 
feliz porque será mais uma forma 
de defender o cumprimento dos 
direitos
 das pessoas portadoras de 
deficiência”, afirmou. De caráter 
consultivo, o conselho é um dos 
mais importantes instrumentos de 
atuação política junto à Câmara, 
ao Senado e à presidência da 
República, instâncias onde 
são definidas as normas que 
garantem os direitos dos 
deficientes. A assistente social 
do ABC Down, Laura Badra, é 
outra moradora de Jaboticabal 
que faz parte do Conselho 
Estadual, mas como suplente. 
Matheus está animado e ciente 
da responsabilidade que a nova 
função exige. “Vou defender a 
implantação de política públicas 
que ofereçam qualidade de vida 
para os deficientes”, disse. Ele 
adiantou algumas prioridades, 
que deverão fazer parte da 
pauta de reivindicações, como a 
implantação de ônibus adaptado 
para deficiente, telefones 
públicos para surdos, sinalização 
para que os cegos se orientem 
quando estiverem próximos 
a alguns obstáculos urbanos, 
como por exemplo, um orelhão 

joVeM rePreSenta regiÃo 
eM conSelHo eStadual Para 

deficienteS

e a lei que garante intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais em 
escolas, universidades e locais 
de atendimento ao público. 
Matheus atua na administração 
da Associação de Pais e Amigos 
dos Surdos de Jaboticabal 
[Apás], é instrutor de Libras 
para surdos e seus familiares e 
ensina informática no projeto 
desenvolvido pela entidade. Na 
Apás, Matheus é um exemplo 
de como é possível ter uma 
vida comum, apesar da surdez. 
Casado com Daniela Farineli 
Melo [também surda], tem uma 
filha, a pequena Beatriz, que é 
ouvinte [como é conhecida a 
pessoa que não é portadora de 
surdez].

UM JORNAL É FEITO DE 
VERDADES, DE INDEPENDÊNCIA 
E COMPROMISSO. ESSE É O 
PAPEL DO JORNAL FONTE, O 
MAIS LIDO; O MAIS ODIADO POR 
PESSOAS INESCRUPULOSAS, 
AMIGAS DO ALHEIO E DO 
INTERESSE DA ALIENAÇÃO.
FIQUE BEM INFORMADO, ASSINE 
O JORNAL FONTE POR APENAS 
R$ 60 POR ANO, OU O ADQUIRA 
NAS BANCAS DA NOSSA CIDADE 
POR R$ 1,50, E CONTRIBUA COM 
A LEGITIMA DEFESA DO POVO 
JABOTICABALENSE.
ALCANCE SUCESSO NA 
VENDA DOS SEUS PRODUTOS 
ANUNCIANDO NO JORNAL 
FONTE.

A SUA FONTE DE 
INFORMAÇÕES (16) 3202-0291

jornalfontejab@yahoo.com.br 
www.jornalfonte.com.br
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Nascido em Jaboticabal no 
dia 19 de novembro de 1913, 
Guerino Capalbo fez apenas 
o primeiro e segundo ano 
primário, porque aos dez anos 
foi obrigado a abandonar os 
estudos para trabalhar com o 
pai. Foi aprendiz de marceneiro 
e trabalhou em uma charutaria, 
e por volta de 1928, tornou-se 
jornaleiro ambulante. 
Em 1931 fundou a “Livraria 
Acadêmica” e foi um dos 
maiores conhecedores e 
vendedores de livros do Brasil. 
Homem correto que a todos 
inspirava confiança, soube ele 
traçar uma vida de êxito pleno. 
Foi Presidente do “Jaboticabal 
Atlético”, da “Associação 
Comercial”, Vice-Presidente da 
“Sociedade Filarmônica Pietro 
Mascagni”, e sócio fundador do 
Clube de Xadrez de Jaboticabal. 
Participou também como sócio 
majoritário da “Empresa de 

grandeS PerSonalidadeS
de jaboticabal:

guerino caPalbo
luiz augusto Stesse 

Cinema de Jaboticabal”.
Casado com Júlia Gallati Capalbo 
teve com ela três filhos: Rosa 
Terezinha, Miriam Aparecida e 
Clóvis Roberto Capalbo, este na 
foto com a mãe e o pai.

O casal Guerino Capalbo e Júlia 
Capalbo com seu filho Clóvis, com 
4 anos de idade.

A Festa da Criançada
Bianca Ariane Martuccio (a 
esquerda) que completa 3 
anos neste dia 04/05, ao 
lado da sua irmã Beatriz. 
Seus pais, tios e avós 
e demais parentes lhes 
desejam muitas saúde, 
paz e felicidade.

Maria Carolina Martinez 

completa hoje 8 anos. Seus 

pais, amigos e familiares lhes 

desejam votos de muita paz, 

alegria e saúde.

Pedro Henrique Moretti de 
Lima, completará no dia da 
abolição da escravatura (13 de 
maio) 3 anos. Todos da família 
e amigos lhes desejamos tudo 
de bom.

Isabelle Victória Oliveira 
Eustáquio que no próximo 
dia 09/05 comemora mais 1 
ano de vida. O papai Eder e a 
mamãe Luciana desejam-lhe 
muitas felicidades. 


