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- Você sabia que “aquela” da “AAPROCOM”, 
aquela sem competência por excelência, deu lugar 
para outra darling? Parece que não adiantou nada 
viver adulando os poderosos. Demorou, heim?

Hori: ProMeSSa e 
nada MaiS...

Há exatamente um ano atrás, 
o prefeito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori (PPS),  es-
teve reunido com mora-
dores do bairro Parque do 
Bosque, na presença de as-
sessores do SAAEJ, quando                        

PROMETEU água e outras 
melhorias para o bairro. Quan-
to à água, nada... nada mesmo, 
quanto às demais melhorias só 
promessa. Portanto, podemos 
chamar o prefeito de HORI 
DA PROMESSA. 

Luiz Augusto Stesse

Fonte
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Sustentabilidade

Unimed e Gota Limpa: biodiesel social
para a sustentabilidade. Página 07.

Pág. 05

Pág. 04

500 kg de peixe 
serão soltos no lago 

para Pescaria em 
jaboticabal

Pescaria no Lago acontece dia 
20 de março, a partir das 18h.

alunos da faculdade 
São luis de 

jaboticabal, estão 
indignados, porque 
estariam pagando 

por quatro aulas e só 
são ministradas três.
Matéria completa na 

próxima edição.

carrefour eM 
jaboTicabal?

“Passamos toda a nossa vida nos 
julgando escravos do sistema,

mero jogo de um esquema em que 
somos meras peças desse xadrez 
politico, mas será que estamos 

mesmo acorrentados? 
É chegada a hora da única salvação, 

nossa única solução, então todos 
demos as mãos pra que juntos 
declaremos REVOLUÇÃO!!!”

2008 ano de ELEIÇÃO.

PenSaMenTo

FaiN
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o jornal fonte não se responsabiliza 
pelos conceitos emitidos em artigos 
assinados. a reprodução, no todo ou em 
parte, de suas matérias só é permitida 
desde que citada a fonte.

EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO 
S.J.S.O. EXTRAÍDO DOS AUTOS DA 
AÇÃO DE SEPARAÇÃO QUE LHE MOVE 
R.M.F.O. FEITO Nº 1087/2007 – 3ª VARA – 
PRAZO TRINTA DIAS.
O DOUTOR ALEXANDRE GONZAGA 
BAPTISTA DOS SANTOS, M.M. Juiz de 
Direito Titular da 3ª Vara desta Cidade e 
Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc.,.
F A Z  S A B E R  a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por este Juízo e Cartório da 3ª 
Vara se processam os termos da Ação de 
SEPARAÇÃO, movida por R.M.F.O.contra 
S.J.S.O. feiTo nº 1087/2007 – 3ª Vara. 
Assim dos autos constando que o requerido 
SidneY junior da SilVa oliVeira, 
natural de Santo Antonio do Aracangua-SP, 
nasc. Aos 04.03.1969, filho de Cícero Gomes 
de Oliveira e de Percides da Silva Oliveira, 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
é expedido o presente edital, pelo qual fica 
a mesma devidamente ciTada por todo o 
conteúdo da Ação supramencionada, cujo teor 
da petição inicial, em síntese, é a seguinte: 
“Reqte casou-se c/ reqdo em 20.07.2001, 
tiveram 2 filhos que residem com a autora, não 
possuindo mais o casal vida comum requer 
a separação, a guarda dos filhos, a divisão 
dos bens móveis, 50% do capital social da 
empresa, condenação do requerido no ônus 
da sucumbência, dá a causa o valor de R$ 
10.000,00.”, bem como para que, querendo, 
apresente conTeSTaÇÃo  dentro do prazo 
legal de QuinZe diaS sob pena de serem 
tidos e confessados como verdadeiros os fatos 
alegado pelo requerente em seu pedido inicial. 
E para que chegue ao conhecimento de todos 
e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
especialmente a requerida acima qualificada 
é expedido o presente edital, com prazo de 
TRINTA DIAS, que será publicado e afixado 
na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade 
e Comarca de Jaboticabal, Estado de São 
Paulo, aos 19.02.08. Eu, (Marli Ap Amaral 
Faria), Escrevente Técnico Judiciário, digitei 
e subscrevi. Eu, (Vadeci Aparecido Damião), 
Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) 
ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS 
SANTOS, M.M.Juiz de Direito.

O DOUTOR aleXandre Gon-
ZaGa baPTiSTa doS SanToS, 
MM.JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 
3ªVARA CIVEL, desta cidade e Comar-
ca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc........................
FAZ SABER a todos quantos o presente 
virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Cartório da 3ª Vara, feito 
nº 177/2007 foi decretada a interdição de 
IIZAURA DE FÁTIMA SILVA,brasileira, 
portadora do RG. nº.38.962.504-8 SSP/
SP, residente à Rua Ângelo Retondim nº 
149 Jardim Boa Vista, Jaboticabal-SP, fi-
lha de João Paulo da Silva e de Margarida 
Peres da Silva, nascido aos 04.11.1970 em 
Primeiro de Maio - PR a requerimento de 
sua mãe MARGARIDA PERES DA SIL-
VA, conforme apurado através do Laudo 
Pericial, a requerida acima qualifi cada é 
incapaz de gerir os atos da vida civil e seus 
bens, por ser ela portadora de “Deficiência 
Mental retardo neuro-psico-motor, com 
retardo mental permanenter”, tudo nos 
termos da r. sentença proferida por este 
Juízo, datada de 02.10.2007, com trânsito 
em julgado datado de 30.10.2007, sem a 
interposição de quaisquer recursos , ten-
do sido nomeada Curadora Definitiva sua 
mãe, MARGARIDA PERES DA SILVA, 
brasileira, casada, do lar, portadora do RG. 
nº.36.151.954-0 do CPF nº.098.884.098-
75 , residente no mesmo endereço supra. 
E, para que chegue ao conhecimento de to-
dos e, no futuro, ninguém possa alegar ig-
norância, é expedido o presente edital que 
será publicado por 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passa-
do nesta Cidade e Comarca de Jaboticabal, 
Estado de São Paulo, aos 31 de outubro 
de 2007. Eu, Marli Apda do Amaral Faria, 
Escrevente Técnico Judiciário, digitei e 
subscrevi. Eu, Valdeci Aparecido Damião, 
Diretor de Serviço, conferi, dou fé e assi-
no. (a) ALEXANDRE GONZAGA BAP-
TISTA DOS SANTOS, Juiz de Direto.

caloTeira “SeGurou” 
eMiSSÃo de cHeQueS

joão Teixeira de lima

Na última pes-
quisa realiza-
da dia 25/02 
por nossa re-
portagem, a 
quantidade de 
cheques sem 
fundos emitidos 
do Banco Nos-

sa Caixa de Jaboticabal, pela famosa 
trapaceira continuava igual, ou seja, 
121. Porém, descobrimos que muitas 
pessoas enganadas por essa “cidadã”, 
após as denúncias do Jornal Fonte 
não depositaram seus cheques por-
que sabiam que seriam devolvidos 
por insuficiência de fundos.
O comparsa dessa “mulher” MAR-
CIO ROBERTO BOLDRIM (foto), 
está preso na cadeia pública de Ja-
boticabal desde 16/01/08, por tráfi-
co de drogas conforme o Boletim 
de Ocorrência 046/08. É importante 

salientar, que essa caloteira só assi-
nava os cheques, e um dos que se 
encarregava de efetuar pagamentos 
com os “borrachudos” era Boldrim, 
segundo dezenas de pessoas que 
foram enganadas, e ouvidas pelo 
Jornal Fonte. Também, é de co-
nhecimento público que Boldrim, 
utilizou “laranjas” para abrir con-
tas bancárias em outras instituições 
financeiras de Jaboticabal, e usa-
va seus talões de cheques para dar 
golpes na praça. Oficialmente, um 
desses “laranjas” emitiu 15 cheques 
sem fundos do Banco Itaú agência 
de Jaboticabal.
Portanto, Boldrim não agia sozi-
nho, até porque, muitos que foram 
lesados, receberam cheques assina-
dos pela caloteira e por “laranjas” 
das mãos de elementos ligados a 
Boldrim.

joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br 

O vereador Pepa Servidone (DEM), 
participou de um “CONGRESSO” 
em Salvador – Bahia no período de 
21 a 24 de maio de 2007, e gastou 
cerca de R$ 4 mil, se considerarmos 
que só de passagem aérea ida e volta 
o custo foi de aproximadamente R$ 
1.570, até aí nenhuma novidade.
O que nos chamou a atenção, é que 
o ilustre vereador, viajou 1893 qui-
lômetros para ouvir o presidente da 
Câmara Municipal de Jaboticabal 
Edu Fenerich, que foi o palestrante 
naquele “CONGRESSO” conforme 
o Jornal Fonte denunciou em sua 

PePa SerVidone Viajou 
1893 KM, Para aSSiSTir PaleSTra 
de edu fenericH coM dinHeiro 

da cÂMara
joão Teixeira de lima

edição 067 de 1° de fevereiro de 
2008.
Ninguém em sã consciência pode 
conceber tal absurdo, já que Pepa 
convive diariamente com Edu, e, 
portanto, conhece muito bem as 
“idéias” do poderoso presidente.
Só nos resta acreditar que Pepa é 
um fã incondicional de Edu, ou foi 
passear na capital baiana com o 
minguado dinheiro do contribuinte.
Quem será que fez os 54 telefone-
mas para a Bahia do telefone da 
Câmara?

joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br 

Muitos pais de alunos da Escola Es-
tadual Rosa Mari de Souza Simielli, 
localizada no bairro Sorocabano, te-
lefonaram para a redação do Jornal 
Fonte, para externarem suas preo-
cupações com elementos estranhos 
que circundam a Escola, e estariam 
vendendo drogas ilícitas para os 
alunos.
Nossa reportagem entrou em contato 
com a vice-diretora da instituição de 
ensino Professora Silvia, que também 
externou essa preocupação. Porém, 
deixou claro que internamente existe 
vigilância assídua tanto dos professo-
res quanto dos funcionários. Portan-
to, eximiu qualquer possibilidade de 
ocorrer venda ou distribuição de dro-
gas nas dependências da Escola. “Ex-
ternamente, a responsabilidade passa 
a ser dos próprios pais e em especial 
da polícia. Nós fazemos um trabalho 
com a polícia, mas ultimamente as 
rondas têm sido menos freqüentes”, 
disse a professora. Aliás, sobre essa 
redução das rondas policiais na Esco-
la, os pais que nos procuraram tam-
bém reclamaram.
Nossa reportagem tentou falar por te-
lefone com o sargento Pires, mas ele 

o PeriGo ronda aS eScolaS
joão Teixeira de lima

estava em patrulha pela cidade, infor-
mou a soldado PM Patrícia.
Sempre é bom lembrar, que o proble-
ma das drogas não está só na Esco-
la Simielli, e sim no seio de grande 
parte da nossa sociedade, matando e 
mutilando, principalmente os nossos 
jovens. No entanto, as policias civil e 
militar de Jaboticabal, tem se desdo-
brado, apesar de todas as dificuldades 
que enfrentam, primordialmente no 
que tange a falta de material humano, 
já prenderam nesses 2 meses de 2008, 
17 traficantes.
Outra preocupação é o excesso de 
presos, pois, a cadeia de Jaboticabal 
comporta cerca de 54, e conta com 
mais de 110, o que demonstra um 
desrespeito generalizado do governo 
do Estado com as pessoas que infe-
lizmente cometeram delitos, mas que 
devem ser tratadas como gente, e 
não é o caso. Essa situação vem ge-
rando protestos, inclusive, da juíza 
corregedora do presídio Ana Paula 
Franchito Cypriano, que reconhece a 
desumanidade existente na cadeia, e 
tem tomado providências para rever-
ter essa situação. Não seria o caso de 
interdição?
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O carnaval jaboticabalense no ano 
de 2008 teria custado aos cofres pú-
blicos cerca de R$ 500 mil, é o que 
diz alguns políticos e grande parte 
da população ouvida pelo Jornal 
Fonte.
Fazendo uso da tribuna na primei-
ra sessão ordinária de 2008 da Câ-
mara, o vereador Jan Nicolau (PP), 
disse que o carnaval foi superfatu-
rado, ou seja, a Prefeitura pagou 
preços bem mais altos do que os 
praticados pelo mercado especial-
mente com equipamentos de som 
e arquibancadas. No caso do som, 
que custou R$ 39 mil, Jan mostrou 
um contrato onde alugou seu cami-
nhão de som para a Prefeitura de 
Taiaçu por um período de 4 dias ao 
custo total de R$ 1,3 mil. Lembrou 
o vereador que o valor pago pelo 
aluguel das arquibancadas (R$ 139 
mil), daria para comprá-las. 
Na mesma sessão, o vereador Car-
linhos Santiago (PT), (cujo cami-
nhão de som que acompanhou as 
escolas de samba pertence a sua fa-

carnaVal de jaboTicabal Teria conSuMido cerca 
de r$ 500 Mil doS cofreS PÚblicoS

Superfaturamento é roubo, disse jan nicolau na Tribuna da câmara
joão Teixeira de lima

mília) disse que recebeu apenas R$ 
9 mil pelos 2 dias da festa de momo 
na avenida. 
No programa de rádio “vereador em 
ação” de 25/08, o vereador Mauro 
Cenço (PPS), líder do governo, dis-
se que Jan responderá judicialmen-
te pelas acusações maldosas.

ouTro lado
O secretário de governo da Prefei-
tura e presidente da festa, Fernando 
Reis, em conversa com a reportagem 
do Jornal Fonte negou o valor de R$ 
500 mil, mas confirmou os gastos 
com arquibancadas e som, e acres-
centou que o custo total do carnaval 
foi de R$ 300 mil. Sobre as denún-
cias de Jan, o secretário não quis 
opinar, mas lembrou que ele (Jan), é 
pré-candidato a prefeito, e essa seria 
uma das razões das “agressões” do 
vereador. O secretário lembrou ain-
da, que as pessoas que estavam nos 
camarotes receberam uma camiseta, 
um ticket para cerveja e refrigeran-
te, e uma tábua de frios, mas isso foi 

doado pela cervejaria patrocinadora 
do carnaval. 

coMenTÁrio
Fernando Reis, não nos apresentou 
um balanço completo dos gastos 
com o carnaval, talvez por falta 
de tempo hábil. Mas o comentário 
nos quatro cantos da cidade é que 
o valor é bem maior do que R$ 300 
mil podendo chegar a R$ 500 mil. 
Outra unanimidade entre a popu-
lação, especialmente para aquelas 
pessoas que foram assistir os des-
files de perto, é que foi um grande 
espetáculo merecedor de elogios. 
Mas quando se fala do volume de 
dinheiro, todos são unânimes em 
considerar um exagero pela carên-
cia existente em algumas áreas, 
principalmente na saúde que deixa 
muito a desejar com a falta de mé-
dicos especialistas e a demora para 
se conseguir um exame, como por 
exemplo: uma endoscopia ou algo 
mais simples como um teste ergo-
métrico (o exame de esteira para 

avaliar o coração), que neste últi-
mo, a espera pode chegar a 7 me-
ses e ambos só podem ser feitos no 
Hospital das Clínicas em Ribeirão 
Preto. O que é um absurdo, dizem 
os necessitados.
Nossa reportagem fez uma pesqui-
sa de mercado, e levantou que a 
aparelhagem completa para o teste 
ergométrico tem um custo de apro-
ximadamente R$ 17 mil, e funcio-
na muito bem em uma sala de 16 
metros quadrados. Ou seja, essa 
aparelhagem que pode salvar vidas 
tem quase o mesmo valor da má-
quina de café comprada por Edu 
Fenerich para a Câmara Municipal 
que custou R$ 14,5 mil.
Imaginemos então, se houvesse um 
pouco de economia nos gastos com 
o carnaval quantos aparelhos im-
portantes para salvar vidas pode-
ríamos comprar, para não ficarmos 
dependendo mais ainda do Hospi-
tal das Clínicas. Cada um sabe o 
que faz.

joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br 

A Lei de imprensa, criada em 1967 
pelo então presidente, o Marechal 
Humberto de Alencar Castello 
Branco, o primeiro militar a gover-
nar o Brasil após o golpe de 1964, 
está perdendo a paternidade por ser 
incompatível com a democracia.
A imprensa brasileira, especialmen-
te a do interior que não tem poder 
de fogo é cerceada pelos coronéis 
da política para evitar que suas ma-
zelas venham a público, e todas as 
vezes que um periódico interiorano 
como é o caso do Jornal Fonte ousa 
combater os “donos do poder” sofre 
represália de todos os flancos. Nes-
ses três anos de existência do Jornal 
Fonte (completados dia 25/02/08), 
já sofremos quase duas dezenas de 
processos por falarmos a verdade 
ou se aproximar dela. Felizmente, a 
grande maioria desses processos foi 
arquivada pela justiça que entendeu 
se tratar de perseguição e o interes-

lei de iMPrenSa: 
filha da ditadura está perdendo a paternidade

luiz augusto Stesse

se nítido de nos calar. Outra repre-
sália são as propagandas no Jornal, 
alguns empresários entendem que 
relacionar as suas empresas com 
o Fonte seria prejudicial para suas 
vendas junto ao Poder Público, só 
que se esquecem que o povo tam-
bém é consumidor, e o Fonte quei-
ram ou não é o Jornal mais lido e 
mais vendido em Jaboticabal, além 
de estar inserido na rede mundial de 
computadores através do www.jor-
nalfonte.com.br – o que possibilita 
que seus produtos sejam vistos no 
mundo inteiro.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Na quinta-feira 21/02, o ministro 
Carlos Ayres Britto, do STF (Su-
premo Tribunal Federal), concedeu 
liminar (decisão provisória) revo-
gando 20 dos 77 artigos da lei de 
imprensa, em atendimento a uma 
ação impetrada pelo deputado fe-

deral Miro Teixeira (PDT-RJ), que 
pedia a revogação de toda a lei, sob 
o argumento de que ela “é incompa-
tível com a Constituição de 1988”. 
Na liminar o ministro determinou 
a juizes e tribunais a suspensão 
imediata de processos judiciais e 
“efeitos de decisões judiciais” que 
tenham relação com 20 dos 77 arti-
gos da Lei de Imprensa.
Estão suspensos processos contra 
jornalistas e órgãos de imprensa por 
crime contra a honra (calúnia, difa-
mação e injúria) que tenham usado 
como base, exclusiva ou não, a Lei 
de Imprensa. 
A liminar também suspende a exigên-
cia de que órgãos de comunicação e 
jornalistas que pretendessem recorrer 
de uma condenação por danos morais 
e materiais tivessem que depositar o 
valor em juízo até a decisão.

fonte: jornal folha de S. Paulo – 
matéria de ranier bragon

O PPS (Partido Popular Socialis-
ta) de Jaboticabal, que agrega o 
prefeito José Carlos Hori, o pre-
sidente da Câmara Edu Fenerich, 
o líder do Governo Mauro Cenço, 
Carmo Jorge, Rita Martinez, Ser-
ginho Ramos, e outros, teria feito 
uma “pesquisa” interna, e se de-
parou com um quadro desespera-
dor especialmente para o prefeito, 
que estaria com apenas 36% na 
preferência dos eleitores para sua 
reeleição.
Entre os eventuais candidatos a 
vereador, Edu Fenerich seria o 6° 
colocado na preferência popular. 
Esse resultado teria deixado o vi-
talício chefe do Poder Legislati-
vo em frangalhos, até porque, se 
permanecer essa tendência, o todo 
poderoso “língua com fimose” 
segundo o programa “Pânico na 
TV”, estará fora do “Palácio Ân-
gelo Berchieri” em 2009. 
O povo é sábio.

PeSQuiSa inTerna 
do PPS deiXa 
caciQueS eM 
PolVoroSa

                         joão Teixeira de lima
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reSoluÇÃo da coMiSSÃo PolÍTica nacional do Pcdob
 
o governo e as forças que o apóiam têm que retomar a iniciativa política
As forças conservadoras e a grande mídia insistem de forma cínica nas temáticas de que o fim da CPMF foi correto porque “educa” o governo a gastar 
menos (“parar a gastança”) e de que o presidente Lula não pode romper o “acordo” de não aumentar impostos. Escondem a verdade de que os gastos com 
a dívida pública subiram mais do que as despesas com pessoal, com benefícios previdenciários ou com programas sociais (segundo estudo do Ipea, Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 15/01/08). Essas forças conservadoras impuseram uma agenda política contrária ao governo no ano passado, 
em contraste com o prestígio popular e os êxitos de Luis Inácio Lula da Silva.
 
No rastilho da crise econômica mundial e da abrupta perda de arrecadação querem continuar impondo uma situação de defensiva ao governo e às suas 
forças apoiadoras, levando o país a maior arrocho fiscal e ao aprofundamento das desigualdades, para defender seus enormes ganhos. 
 
Para amarrar o governo na condição de defensiva política já montaram um quadro de epidemia de febre amarela (chegou-se ao displante de afirmar que 
“o governo não tem credibilidade para negar tal epidemia”) causando pânico na população, e de que é irremediável o apagão energético. O PAC é um 
“desastre”, o governo só faz “maquiagem” desse projeto. É preciso mudar essa agenda conservadora e retomar a iniciativa política.
 
os banqueiros e os milionários que paguem mais impostos
Atravessamos um momento decisivo em que o governo e as forças democráticas e de esquerda, não extremistas, precisam se unir em apoio às medidas 
do governo de aumento do IOF e CSLL, defesa e aplicação urgente de uma reforma tributária justa e progressiva (quem tem mais renda e riqueza que 
pague mais imposto), da manutenção do aumento real do salário mínimo, de avanço dos PACs e programas sociais e levar o governo a adotar iniciativas 
de redução do superávit fiscal e juro real. O Partido Comunista do Brasil propôs a luta em torno de seis reformas democráticas - tributária, política, de-
mocratização da mídia, urbana, agrária e da educação -, caminho de mudanças estruturais e de uma plataforma de cunho popular e democrática, que têm 
merecido apoio dos partidos de esquerda e de correntes progressistas. O bloco de esquerda e o PT -- através de suas respectivas Fundações -- já fixaram a 
data de 20 de fevereiro, em Brasília, para realização de um evento em defesa dessas reformas. Os partidos da base do governo no Congresso e nos meios 
de comunicação ao seu dispor precisam travar importante debate político e de idéias em torno destas questões. 
 
Esse é o momento em que devemos contribuir para definir o papel da CMS (Coordenação dos Movimentos Sociais), tornando-a um instrumento de ampla 
mobilização popular. Mas para isso é preciso reunir no curso da luta as forças políticas que compõem o campo do governo Lula e se identificam no seu 
apoio, mas, ao mesmo tempo, compreendem que é preciso impulsioná-lo para superação das políticas neoliberais, o fortalecimento do Estado nacional, 
da ampliação democrática e do progresso social. As propostas de mobilização com base em questões candentes -- como as apresentadas acima -- devem 
ter seqüência e persistência na busca de amplitude, mesmo que no início não tenham ainda grande dimensão.
 
A diretriz de apoiar o movimento por uma central classista, democrática e plural, colocando a luta pela unidade sindical e dos trabalhadores em novas 
condições, com base em plataformas comuns e fóruns que reúnam as diversas centrais, foi alcançada com êxito. Desse modo, a CTB (Central de Traba-
lhadores e Trabalhadoras do Brasil) foi fundada em 14 de dezembro do ano passado, em concorrido Congresso em Belo Horizonte, com base na Corrente 
Sindical Classista (CSC) e vários outros setores sindicais representativos, demonstrando desde a sua fundação um lastro de apoio de 563 sindicatos em 
todo país. Na fase atual assume papel primordial a tarefa de contribuir para constituir a CTB em todos os Estados. Fortalecer e ativar o Fórum que con-
gregue as centrais sindicais em torno das suas bandeiras especificas e dar enfoque à consecução de uma reforma tributária justa e progressiva.
 
construir as candidaturas majoritárias do Partido
As tarefas políticas e partidárias relativas às eleições municipais deste ano, indicadas pelas últimas plenárias do Comitê Central, vêm sendo assumidas 
pelo Partido em todos os Estados; a apresentação de candidaturas majoritárias, expressivas, em 17 capitais, com chapas consistentes de vereadores, so-
mando ao todo pré-candidaturas de prefeitos em 400 municípios, deu importante margem de iniciativa ao trabalho eleitoral ao PCdoB, que já começa o 
ano de 2008 bem encaminhado para o pleito municipal. 
 
A fase atual neste começo de ano consiste na tarefa de construir as candidaturas apresentadas, sobretudo as indicadas como prioritárias. Com este fim, 
primeiro, devemos procurar entendimentos que levem à composições políticas de sustentação dessas candidaturas no âmbito do Bloco de Esquerda e de 
outros partidos da base do governo Lula, levando em conta os interesses e pleitos dos aliados do PCdoB; segundo, juntamente com aliados e amigos será 
preciso montar os meios de discussão e proposições referentes a um programa atual, simples e nítido de desenvolvimento, humanização e modernização 
das cidades, que responda às aspirações mais sentidas da população nos municípios.
 
aprimorar a mobilização Partidária para a ação política em 2008
O PCdoB deve realizar entre março e abril próximos, em todos os Estados, plenárias de militantes, filiados, apoiadores e amigos, com uma ampla mobi-
lização para reunir centenas e milhares de pessoas em cada região. Essa atividade terá como alvo uma ampla campanha partidária voltada para aplicação 
das tarefas políticas imediatas, tendo como centro a mobilização para as eleições de outubro, para apoiar a constituição da CTB em todos os Estados, e 
para pôr em marcha as campanhas pelas reformas democráticas relacionadas pelo Comitê Central, dando ênfase neste momento à consecução de uma 
Reforma Tributária justa e progressiva. Ao mesmo tempo, a mobilização estará centrada na conclamação por maior zelo e empenho com a vida partidária 
aproveitando as comemorações dos 86 anos de fundação do Partido, dando começo à implementação em maior escala da Carteira Nacional Militante-
2008. A idéia central é que nenhum quadro, militante ou filiado fique sem tarefa definida, e se estruture de forma organizada. 
 
O PCdoB vem de um processo acelerado de ampliação de suas fileiras com muitos êxitos em 2007. Esse influxo permanece e deve ser considerado em 
2008, em termos eleitorais, de levar o partido a uma maior escala junto às grandes parcelas do povo, e por maior número de filiações. Devemos realizar, 
nesse sentido, uma ampla campanha publicitária do PCdoB no primeiro semestre, divulgando a legenda 65 e conclamando a militância às tarefas políticas 
e às filiações. Será lançada edição especial do jornal A Classe Operária. Deveremos aproveitar o esforço do Congresso da UJS e da Conam, bem como 
aquele relacionado à CTB e ao impulso promovido pelo Partido na frente da luta emancipacionista das mulheres. Deve ser intensificada também, com o 
mesmo fim, a realização de Cursos Básicos de Vídeo massivos e mesmo os cursos de capacitação para quadros intermediários. Na frente internacionalista 
e de solidariedade com os povos em luta pela paz e contra o imperialismo, o Partido deverá se mobilizar para participar em Caracas, na Venezuela, de 8 
a 13 de abril próximo, do Congresso Mundial da Paz.
 
Esse esforço de mobilização partidária é compreendido como um teste da capacidade mobilizadora do Partido. Pode ser mensurada com esse propósito. 
Pode-se por essa via, levar o esforço de direção para maior apoio aos escalões intermediários do Partido como forma de atingir uma base mais extensa. 
Exige das direções em todos os níveis empenho, determinação e capacidade organizativa. Chegamos em 2007 a 230 mil filiados e 90 mil militantes. É 
preciso pôr em movimento plenamente essa estrutura, como base para alcançar os objetivos programados. 

      
São Paulo, 25 de janeiro de 2008. 

Comissão Política Nacional do PCdoB
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Dia 08 próximo passado, as 
Diretoras da COOPERSERV 
(Cooperativa de Crédito Mútuo 
dos Servidores Públicos de 
Jaboticabal), Maria Regina 
Marques Carregari e Adriana de 
Oliveira Trinca, acompanhadas 
do funcionário da entidade Valter 
Ribeiro de Andrade Jr., o Ziza, 
estiveram na capital do Estado 
para aparentemente resolverem 
problemas da Cooperativa, mas 
se utilizaram o carro da Câmara 
que lhes foi cedido pelo Vereador 
César Tomé Sonzão (PDT).
A reportagem do Jornal Fonte 
entrou em contato por telefone 
com o vereador Tomé e ele 
confirmou que foi o responsável 
pela liberação do veículo, e disse 
que outros vereadores usam o 
mesmo método, mas não quis 
citar os nomes dos seus colegas 
que fazem festa com o chapéu dos 
outros. Tomé ainda afirmou que 
levou as pessoas de carona e que 
foi junto no mesmo veículo, porém 
fontes seguras dão conta que não 
é verdade, o carrão com motorista 
da câmara transportou apenas os 3 
passageiros. No entanto, mesmo 
que isso fosse verdade, ou seja, 
Tomé tivesse ido junto, essa prática 
utilizada por alguns vereadores 
para atender seus correligionários 

TranSPorTe de Qualidade e 
de GraÇa

amigos de Vereadores de jaboticabal viajam em 
carros da câmara

joão Teixeira de lima

é muito conhecida, e sempre que 
recebemos informações a esse 
respeito procuramos denunciar, 
objetivando que o dinheiro público 
não seja gasto com protegidos de 
parlamentares. Até por que, essa 
prática é terminantemente proibida 
pela justiça que entende que os 
carros da Câmara só podem ser 
utilizados pelos vereadores e por 
funcionários da Casa, conforme 
parecer aposto em uma ação movida 
pelo advogado Ricardo Coletes, 
contra o ex-vereador Luiz Augusto 
Stesse que na época autorizou 
que um veículo da Câmara 
transportasse para São Paulo 
funcionários do IML (Instituto de 
Medicina Legal) e IC (Instituto de 
Criminalística) para entregarem 
documentos na sede dos Institutos. 
Stesse foi condenado a devolver o 
dinheiro gasto com a viagem. Isto 
é o que chamamos de dois pesos e 
duas medidas.
Ainda sobre o assunto, enviamos 
e-mail (correio eletrônico) para o 
presidente da Câmara, mas como 
sempre não houve resposta. 
Por telefone, tentamos falar com 
a presidente da Cooperativa, não 
conseguimos, deixamos recado, 
mas não houve retorno até o 
fechamento desta edição.  

joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br 

O PSB (Partido Socialista Brasileiro) 
de Jaboticabal, sob a presidência 
de Juracy Ziviani (Tim), fez sua 
primeira reunião na noite de quarta-
feira 20/02, no auditório do Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Jaboticabal, com 
a presença de mais de 90 pessoas, 
inclusive representantes do partido 
na região.
Segundo o presidente Tim, o PSB 
já conta hoje com cerca de 30 
pré-candidatos a vereador para o 
próximo pleito que acontecerá em 
5 de outubro de 2008, dentre os 
quais, Orlando Labella, Salvador 
De Marco (Badô), Prof. Hemerson, 
Gilberto de Faria e José Roberto 
Nuno.  

PSb reune MaiS de 90 
MiliTanTeS

joão Teixeira de lima

Na sessão da Câmara de Jaboticabal 
realizada na noite de 18/02, o 
presidente do Legislativo, Edu 
Fenerich (PPS), em alusão a notícia 
publicada na capa do Jornal Fonte 
mostrando uma fotografia de um 
ônibus da viação piracema que 
afundou na manhã de 12/02, na rua 
Floriano Peixoto (centro), disse que 
torce para que um ônibus afunde 
por dia em Jaboticabal, desde que 
existam obras em andamento como 
as que estão sendo executadas. 
O todo poderoso presidente se 
esqueceu de um pequeno detalhe. 
O coletivo só não tombou porque 
estava vazio, e conforme informou 
o motorista Geraldo dos Santos, 
naquele horário, por volta das 
5:40 horas o veículo vem lotado 
de crianças que ficam na casa da 
criança em frente onde aconteceu 
o acidente. O que significa dizer 
que, se a meninada estivesse sendo 

“TorÇo Para Que uM ÔnibuS 
afunde TodoS oS diaS”: 

diZ edu fenericH
joão Teixeira de lima

transportada o ônibus tombaria e 
poderia causar ferimentos e até algo 
pior. Provavelmente Edu falou isso 
porque seus filhos são transportados 
em carrões como, Pajero, Fusion, 
Vectra e outros, ou seja, estão fora 
dos atropelos cotidiano de meninos 
e meninas pobres que precisam 
da benevolência do Poder para 
chegarem até as escolas, às vezes em 
conduções superlotadas e inseguras 
como se fossem gados indo para o 
matadouro.

OFF ROAD (Fora da Estrada)
Ainda sobre o assunto e 
mencionando a buraqueira existente 
na cidade, o vereador Dr. Nereu 
(PMDB), disse que os Jipeiros que 
gostam de praticar off road (fora 
da estrada), não precisam procurar 
trilhas esburacadas pois Jaboticabal 
oferece essa possibilidade. 

joaoteixeiradelima@itelefonica.com.br 

A Prefeitura de Jaboticabal e o CEA 
– Centro de Educação Ambiental, 
realizam do dia 20 de março, a 
partir das 18h, até o dia 23 de 
março, domingo de Páscoa, às 18h, 
a Pescaria no Lago. 
A pesca no Lago 
Municipal é um evento 
tradicional na cidade e 
acontece no feriado da 
Semana Santa. Para a 
pescaria, serão soltos, 
amanhã, dia 21 de fevereiro, às 14h, 
500 kg de peixe no Lago.
A Prefeitura promove uma 
premiação em três categorias: o 

500 kg de peixe serão soltos no lago 
para Pescaria em jaboticabal

Pescaria no Lago acontece dia 20 de março, a partir das 18h.

pescador mais idoso, aquele que 
pescar mais peixes e o que conseguir 
o maior.
Qualidade da água e do peixe
Para a liberação da Pesca no Lago, 

foram feitos exames para 
garantir a qualidade da 
água e também da carne 
dos peixes. 
A Pesca no Lago 
proporciona mais uma 
opção de lazer em 

Jaboticabal durante o feriado e 
reúne famílias, crianças e amigos, 
além de garantir alimento nutritivo 
a muitos pescadores.
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Páginas da vida
Você sabia que...

coluna do beija-flor

(16) 3203 - 5572
Rua Quintino Bocaiuva, 180
Aparecida - Jaboticabal-SP

Marmitas, Marmitex, 
 Massas, Carnes
e muito mais...

Para votar na enquete entre no 
site: www.jornalfonte.com.br 

enQueTe

- Você sabia que contaram que um 
poderoso não anda dormindo direito e 
chega ao Paço às 5hs da manhã? Insô-
nia, já á á?!
- Você sabia que gente lá de dentro 
anda dizendo que um vereador anda 
mal humorado com certas pesquisas? 
Apostam que ele vai jogar todas as 
cartas escondidas na manga e... sai de 
baixo.
- Você sabia que dizem que o príncipe 
Charles em seu novo cargo terá fun-
ções meramente ilustrativas? Ficará só 
representando, enquanto outros ficarão 
trabalhando, por ele é claro.
- Você sabia que o João Carnavalesco, 
o Magnânimo anda com seu prestígio 
desmoronando depois que a másca-
ra caiu? João, João, ninguém gosta de 
traição.
- Você sabia que por falar nisso, dizem 
que um certo João anda garganteando 
por aí que terá todos os votos do Par-
que 1º de Maio? Ele tem como favas 
contadas, centenas de votos (sic).
- Você sabia que uma ex-coordenado-
ra, membro do complô, que vivia adu-
lando o Secretário da Educação, ofere-
cia festas em sua chácara, presentes e 
elogios; foi pressionada a se aposentar? 
Puxaram seu tapete e ela levou a clás-
sica “rasteira humanista”. Que tombo, 
heim?
- Você sabia que comentam por aí que 
outras coordenadoras, antigas darlings 
do rei também receberam pressão da 
conhecida “mão grata”. Aquela mão, 
que paga a fidelidade com a traição. 
Será verdade!
- Você sabia que “aquela” da “AA-
PROCOM”, aquela sem competência 
por excelência, deu lugar para outra 
darling? Parece que não adiantou nada 
viver adulando os poderosos. Demo-
rou, heim?

- Você sabia que um certo marketeiro 
anda preocupado com o seu futuro pro-
fissional? Dizem que ele vive dizendo 
o que será dele se os imbatíveis não 
o reelegerem? Será que a oposição o 
aceitará? Chi i i....
- Você sabia que um certo radialista, 
bastante cotado para eleger-se verea-
dor, é o novo alvo do bombardeio dos 
caciques políticos? Dizem que essa tal 
pesquisa antecipou a guerra. 
- Você sabia que andam oferecendo 
“oportunidades de trabalho” para fe-
char a boca dos descontentes? 
- Você sabia que me confidenciaram 
que tem uma “assessora” que vem ga-
nhando sem trabalhar; dizem que é pelo 
caráter fraterno de um poderoso. Que 
tal ser fraterno com todos nós e fazer 
caridade com o próprio bolso?
- Você sabia que falam nos corredores 
da Escola de Artes sobre a paradeira 
cultural? Andam pasmos com a falta 
de preparo do “filósofo” e da “xodozi-
nho”. Isso sem falar no total fracasso 
da gestão do Secretário da Educação, 
da Cultura,... Calma gente, ainda tem 
Vanda & Asia.

MoSaicoS

o Quinto elemento
Um bem-te-vi me contou sobre o resul-
tado de uma certa pesquisa de um certo 
partido; um ranking eleitoral, por assim 
dizer. Diz ele que um certo candidato a 
vereador, que já se achava eleito, está 
em 5º lugar na intenção de votos, atrás 
até de alguns novatos. 
Parece que ele anda dando pulos de rai-
va. Será que seus cabos eleitorais não 
estão apresentando resultados ou estão 
com os pés em outras canoas?
A vida anda difícil e nada como ajudar 
a gregos, troianos, fenícios...

diálogo de campanha
(Viche; e não é lá de cima, não!)
- O meu Rei, você viu como painho 
anda arretado?
- Foi?!?
- Foi.
- E será por quê? 
- Sei não meu Rei, mas mainha disse 

que é banzo...
- E será por quê? 
- Há fuxico por aí dizendo que tem gen-
te mangando (gozando) dele. 
- E será por quê?
- Ele ta só que rolando, ta só que des-
cendo, ta só que caindo.
- Foi?!?
- Foi. 
- Ô moleque porreta, faz mais um agra-
do pra seu Rei, faz? Coloque mais azei-
te de dendê na ladeira, viu?

atendimento vip
Quem inventou a forma de atendimento 
à população, uma vez por mês, no vão 
de passagem do Paço Municipal, andou 
se esquecendo das mais corriqueiras re-
gras de respeito ao próximo.
As pessoas (diga-se contribuintes) saem 
indignadas e até a impossibilidade de 
entrar na área mais nobre do palácio: o 
gabinete do Prefeito.
Se a intenção foi a de dar um tom popu-
lista, de “humildade e simplicidade” ao 
mandatário, não funcionou.
A impressão que fica é: os pobres no 
saguão banal, os nobres no salão real. 
E pensar que todos nós pagamos os mó-
veis, a decoração, o ar condicionado, o 
café e o suco...
Quanto humanismo!

de volta para o futuro
O governo do futuro é aquele que go-
verna para 2009 / 2012, em que:
- serão construídas pontes na cidade;
- serão construídas casas populares;
- serão gerados centenas de empregos;
- será construído mais um CIAF;
- será asfaltada a cidade;
- será inaugurado o restaurante popu-
lar;
- será construída mais uma creche;
- será implantado um projeto educacio-
nal inovador;
- será remodelada a biblioteca pública 
e criada a biblioteca virtual;
- serão reformados: os prédio da Igreja 
São Judas Tadeu, do Coronel Vaz, da 
Concha Acústica.
- será dado o salto de qualidade. 
- serão, será, terá...
O que será que será de nós?

alegria, alegria
Dizem que alguns darlings andam 
saltitando de alegria esperando ansio-
samente o dia do afastamento para as 
candidaturas. Uma mistura de alívio 
com ansiedade tem tomado conta de 
quem sempre sentiu o peso do cargo em 
seus frágeis ombros. Contam dia após 
dia, na ânsia de ficarem livres de algo 
que não tinham condições de assumir. 
Pessoas “lá de dentro” comentam que 
parecem peixes fora d’água, com medo 
dos tubarões. 
Fiquem tranqüilos, vocês ainda têm o 
restante a cumprir: dar a cara pra bater 
e servir de escada aos maiorais.

o sumilher
Esse termo “sumilher” refere-se à cria-
do da casa real a quem compete cerrar 
os reposteiros (cortinas das portas inte-
riores da casa)
- Quem será o sumilher quando a nobre-
za sair do palácio? Porque todos nós sa-
bemos que um dia a corte cai, ou a casa 
cai, ou a turma sai. Já pensaram nisso?
- Quem fechará as cortinas e apagará 
as luzes?
- será que algum mui amigo ficará para 
fechar a porta e sair ao lado do rei? Du-
vido!
Pelo que falam por aí, o rei já anda so-
zinho porque os darlings já estão cui-
dando da própria campanha. Agora é 
cada um por si. 
Ah, ia me esquecendo, tem alguns se 
aproximando da oposição e distribuin-
do sorrisos e cumprimentos para quem, 
outrora, fingiam não ver.
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Aniversariantes...
João Bianco. 

Muitos anos de vida, saúde 

e paz. São os votos de 

familiares e amigos.
Parabéns...

Rosana Macri. Muitos anos de vida, saúde e paz. São os votos de 
familiares e amigos.

Parabéns...

Parabéns 
Miucha Carregari dos Santos, 
pela sua formatura em Psicologia. 
Extensivo aos orgulhosos pais 

Anésio e Izabel...

curioSidade: 
Por que não copiar?

Consta que numa reunião com 
pessoas ligadas ao programa renda 
mínima, o prefeito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori (PPS), estaria 
em negociações para que o 
Hipermercado Carrefour se instale 
na cidade. Todos já ouviram 
falar ou conhecem o Carrefour, e 
como o nome diz trata-se de um 
hipermercado, portanto, os clientes 
não precisam se deslocar para 
outro ponto comercial para adquirir 
qualquer produto seja um bem 
durável ou de consumo. 
Se for verdade, como ficam os 
comerciantes de Jaboticabal? 

carrefour eM 
jaboTicabal?

joão Teixeira de lima

Aconteceu terça-feira 19/02, no 
Taiwan Centro de Eventos. O novo 
projeto tem o nome de “Assim Vive 
Um Cowboy” e teve a participação 
especial das duplas Zé Henrique 
& Gabriel, Jorge & Matheus, 
João Bosco & Vinicius, Teodoro e 
Sampaio e Matogrosso & Mathias, 
além do Grupo Calcinha Preta.

Zé: Bença padre.
Padre: Deus o abençoe meu filho.
Zé: Padre, o sr. lembra do João pintor?
Padre:  É claro meu filho. 
Zé: Pois é Padre, o João veio a falecer.
Padre:  Que pena, morreu de quê? 
Zé: Olha, Padre. Eu moro numa rua sem 
saída e minha casa é a última. Ele desceu 
com o carro e bateu no muro lá de casa.  
Padre: Coitado, morreu de acidente. 
Zé: Não, ele bateu com o carro no muro e 
voou pela janela. Caiu dentro do meu quarto 
e bateu a cabeça no meu guarda-roupa de 
madeira. 
Padre: Que pena, morreu de traumatismo 
craniano.
Zé: Não Padre, ele tentou se levantar 
pegando na maçaneta da porta que se soltou 
e ele rolou escada abaixo. 

RECADINHO...  
Deus não trabalha na ansiedade do homem. 

As coisas acontecem na hora certa! 
As coisas acontecem exatamente quando devem acontecer!  

Leia a primeira linha com atenção.  
Se Deus trouxe isto a você, Ele lhe trará algo através disto!  

Momentos felizes, louve a Deus. Momentos difíceis, busque a Deus. 
Momentos silenciosos, adore a Deus. 
Momentos dolorosos, confie em Deus.  

Cada momento, agradeça a Deus.  
Passe esta mensagem para algumas pessoas, exceto você e eu.  

Você receberá algo que precisa amanhã (apenas faça).  

PIADA - MORREU DE QUÊ?  
domínio Público

Padre: Coitado, morreu de fraturas 
múltiplas. 
Zé: Não Padre, depois de rolar a escada ele 
bateu na geladeira, que caiu em cima dele. 
Padre:  Que tragédia, morreu esmagado.
Zé: Não, ele tentou se levantar e 
bateu as costas no fogão que tombou  
derramando a sopa que estava fervendo em 
cima dele. 
Padre:  Coitado, morreu queimado
Zé: Não Padre, no desespero saiu 
correndo, tropeçou no cachorro e foi 
direto na caixa de força.  
Padre:  Que pena, morreu eletrocutado. 
Zé: Não Padre, morreu depois d’eu dar dois 
tiros nele.
Padre: Filho, você matou o João?
Zé:     uai, o desgraçado tava destruindo 
a minha casa!!!... 
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A produção e realização desse 
mega evento foi do jaboticabalense 
Estephan Hani, que vem se 
destacando no cenário nacional 
pelos brilhantes eventos que 
promove, dentre eles: Rodeio Show 
de Jaboticabal, Festa do Cavalo 
de Colina, Festa do Peão de Terra 
Roxa e tantos outros.


