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Em programa de rádio no dia 19 do 
mês corrente, V.S. alegou que existe 
um professor da UNESP que não 
trabalha e que persegue os vereadores 
da Câmara Municipal de Jaboticabal. 
Disse ainda que tal professor não tem 
o que fazer e que necessita trabalhar. 
Tal afirmação sua vem corroborar com 
informações do diretor da unidade da 
UNESP em Jaboticabal, Professor Dr. 
Roberval Dailton Vieira, o qual alega 
(gravação em meu poder) que devido 
ao grande número de docentes da 
UNESP desta cidade que nada fazem 
o dia inteiro, não teria ele condições 
morais de tomar providências contra 
aqueles que cumprem suas obrigações 
na UNESP mas desrespeitam o regime 
de dedicação exclusiva à docência 
e pesquisa,  trabalhando em clínicas 
veterinárias particulares, rodeios, 
empresas privadas, fazendo uso de 
fundações para manterem empregos 
irregulares, etc. Tal situação contraria, 
por exemplo, meu caso, que mesmo 
afastado de minhas funções por 
culpa exclusiva da universidade, 
venho cumprindo minhas obrigações, 
desenvolvendo pesquisas as quais são 
regularmente publicadas em periódicos 
internacionais (sugestão: ir até a 
biblioteca da UNESP e pesquisar no 
site www.webofscience.com) e não em 
pseudo revistas científicas brasileiras, 
editadas para disfarçar claramente a 
desqualificação profissional de muitos 
supostos pesquisadores brasileiros.
Portanto, com o intuito de preservar 
direitos e apurar responsabilidades, 
com fulcro no Art. 5o, Incisos XXX e 
XXXIV, e no Art. 37o da Constituição 
da República Federativa do Brasil, 
e também nos Art. 111 e 114 da 
Constituição do Estado de São Paulo, 

Sobre ProfeSSoreS 
VaGabundoS da uneSP

SoLICITAção PúBLICA DE INFoRMAçõES:
SR. VEREADoR ADEMILSoN APARECIDo (PEPA) SERVIDoNE

venho publicamente requerer que V.S. 
informe, dentro do prazo regulamentar 
de dez dias úteis, o nome desse professor 
“vagabundo” que persegue V. S. e outros 
vereadores, para que eu encaminhe 
adendo a denúncia em andamento no 
Ministério Público Estadual, a respeito 
de outros “vagabundos” da UNESP, 
conforme o adjetivo usado por V.S..
Cabe lembrar que caso V.S. se negue a 
dar essa informação, além de cometer 
ato ilícito civil e penal, deixará a nítida 
impressão que agiu de má fé e foi 
extremamente burro ao afirmar um fato 
do qual nada conhece, como quando 
criminosamente caluniou a bela e 
simpática atriz Luana Piovani. 
Sem mais para o momento, para 
esclarecer V.S. e todos os leitores, 
abaixo estão listadas minhas 
últimas publicações em periódicos 
internacionais, desde que voltei a 
residir em Jaboticabal há dois anos e 
meio, constantes no site citado:
- chronopotentiometric Stripping 
analysis using Gold electrodes, an 
Efficient Technique for Mercury     
Quantification in Natural Waters 
Electroanalysis  17  (2005), 755-760.
- fast ultrasound-assisted 
Treatment Of Urine Samples For 
chronopotentiometric Stripping 
Determination Of    Mercury At Gold 
film electrodes Analytica Chimica 
Acta 571 (2006), 93–98.
- Analytical Procedure For Total 
Mercury Determination In Fishes And 
Shrimps by chronopotentiometric    
Stripping analysis at Gold film 
Electrodes After Microwave 
digestion
Food Chemistry 101 (2007), 579-584.

Prof. Dr. Marcio Antonio Augelli 
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Na sessão da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, realizada na noite 
de segunda-feira 19/03, o vereador 
Pepa Servidone (PFL), que também 
é funcionário da UNESP, em seu 
discurso na tribuna, disse que alunos 
da Universidade moradores de 
algumas repúblicas têm sido alvo de 
reclamações por parte de vizinhos 
que reclamam do barulho, e que algo 
precisa ser feito para amenizar essa 
situação. Aliás, para informação de 
Sua Excelência já que ele não lê o 
Jornal Fonte, e só sabe das notícias 
aqui publicadas por outras pessoas. 
Um problema semelhante ocorreu 
no bairro Recreio dos Bandeirantes e 
estudantes que ali moram através de 
boa conversa esse impasse foi sanado, 
não tendo sido necessário envolver o 
ilustre parlamentar que tem muitos 
afazeres e não pode perder seu 
precioso tempo com coisas menores. 
Sem querermos desmerecer os 
reclamantes que tem suas razões, se 
é que isso aconteceu. Mesmo porque, 
qualquer bobagem que acontece é 
motivo para Pepa falar besteirol em 
forma de discurso, com o intuito 
único e exclusivo de aparecer.

SAUDADES DE CHICÃO

Em complemento ao besteirol de 
Pepa, o presidente da Câmara Edu 
Fenerich (PPS), “o língua com 
fimose, segundo os humoristas do 
pânico na TV”, disse que a saída é a 
polícia agir como um ex-delegado de 
polícia conhecido como Chicão, que 
por motivos banais mandava e batia 
nas pessoas aleatoriamente. 
Contam os mais antigos que certa 

a PolÍcia deVe SeGuir o 
EXEMPLO DE DOUTOR CHICÃO E 

DESCER O BORRACHÃO
Disse Edu Fenerich na Câmara, referindo-se aos 

estudantes das repúblicas de Jaboticabal
João Teixeira de Lima

feita, Chicão viu um casal de 
namorados em uma determinada 
praça de Jaboticabal se beijando, e 
o rapaz teria beijado os seios da sua 
namorada. Chicão mandou prender o 
casal e na delegacia mandou buscar 
um litro de leite e fez o rapaz bebê-lo 
por inteiro.
Se Chicão ainda estivesse em 
atividade, provavelmente faria 
“o língua com fimose, segundo o 
pânico”, tomar 10 litros de pinga, 
no lugar da garrafa de amarula que 
eles (os vereadores) beberam com o 
dinheiro do povo.
Se Chicão ainda estivesse em 
atividade, faria “o língua com fimose, 
segundo o pânico”, mostrar as notas 
frias existentes na Câmara conforme 
denunciou o vereador Jan Nicolau 
(PSC). Se comprovada a falcatrua, 
Chicão o faria comê-las após a 
devolução do dinheiro supostamente 
surrupiado.
realmente “o língua de fimose, 
segundo o pânico”, é uma figura 
sui generis que só pode existir em 
jaboticupira. Tomara que um Chicão 
surja, mas para combater os abutres 
do dinheiro do povo, e não para bater 
em jovens que cometem seus deslizes 
porque estão longe de casa, e estão 
passando pela melhor fase de suas 
vidas, que é justamente o período de 
estudante e o frenesi da liberdade. 
Porém nada que um bom diálogo não 
possa resolver.      

COMENTÁRIO

Pensando nisso “língua com fimose, 
segundo o pânico”, para seu próprio 
bem, não tenha saudades do Chicão.

sábado 17/03, aconteceu no 
Recinto de Eventos “Cora 
Coralina” (Varejão), um leilão 
de “veículos” da Prefeitura 
com público reduzido, ou seja, 
poucos interessados, isto porque, 
boa parte desses veículos deixou 
de existir, não passavam de 
carcaças.
01 fusca sem rodas e outros 
equipamentos, 01 pá carregadeira 
sem a pá, diferencial e motor, 01 
caminhão basculante sem motor 
e porta, 01 micro-ônibus também 
sem motor e outros “carros” que 
não servem nem para o ferro 
velho, conforme mostram as 
fotos.
A pergunta é a seguinte: que gato 

ASSASSINATO DO
BEM PÚBLICO

João Teixeira de Lima

que comeu esses equipamentos? 
Não era o caso de se apurar 
quem cometeu essas aberrações? 
afinal são bens comprados com 
dinheiro público e que merecem 
respeito. 
Logicamente que essas perguntas 
e afirmação são utopia da nossa 
parte, se partirmos de premissa 
que coisas muito mais sérias são 
jogadas para debaixo do tapete e 
ninguém sabe ninguém viu.
Comentários dão conta que o 
sucateamento desses veículos 
vem desde do Governo da petista 
Maria Carlota Niero Rocha, o 
que não justifica e muito menos 
explica. Pois “quem pariu Mateus 
que o embale”.

o prefeito José Carlos Hori 
(PPS), alardeia que adquiriu 
10 alqueires de terra à margem 
da rodovia Faria Lima por R$ 
1 milhão para o novo distrito 
industrial. o novo que é velho, 
pois até o momento pelo 
menos que saibamos nenhuma 
empresa de Jaboticabal ou de 
fora demonstrou interesse em se 
instalar naquele local, ou seja, 
como dissemos anteriormente, 
“uM MilHÃo GasTo EM 
TERRA IMPRoDUTIVA”.
a afirmação do prefeito não 
condiz com a verdade absoluta, 

DISTRITO INDUSTRIAL:
Prefeitura de Jaboticabal detém apenas três alqueires

João Teixeira de Lima

pois dos 10 alqueires apenas 3 são 
da Prefeitura, os outros 7 estão 
sub judice, isto é, aguardando 
decisão judicial, porque os 
proprietários não concordaram 
com a desapropriação. Portanto, 
a Prefeitura não pode usufruir 
dessa área, que inclusive está 
sendo utilizada para cultivo de 
cana.

COMENTÁRIO

Será que um dia podemos 
acreditar nos feitos que essa 
administração apregoa? 

EXCURSÃO PARA O
TERMAS DE OLíMPIA

Dia 25/03 (domingo) saída às 6 horas com retorno às 
18 horas. ainda há algumas vagas. Falar com Gaúcho

fone: (16) 3204-1774
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EDITAIS

DENÚNCIA

o Vectra-Elite prata metálico, 
comprado pela Prefeitura de 
Jaboticabal para uso do prefeito José 
Carlos Hori (PPS), custa no mercado 
R$ 84.690, segundo informações 
obtidas em revendedora. Porém 
esse preço poderá sofrer desconto 
de até R$ 7 mil se for comprado 
em licitação em nome de empresas 
públicas ou privadas. 

EQUIPAMENTOS DE FÁBRICA
o veículo que é dirigido pelo 
próprio chefe do Executivo possui: 
câmbio automático, acabamento em 
couro, airbags frontais e laterais, ar 
condicionado com dutos traseiros, 
banco do motorista com regulagem 
de altura, computador de bordo, 
direção hidráulica, espelhos 
eletrocrômicos, ou seja, não reflete 
a luz do carro que vem atrás, faróis 
com regulagem de altura, freios 
ABS, piloto automático, porta malas 
com abertura elétrica, CD Player 
com MP 3 com controle no volante, 
sensor de chuva, aviso de inspeção, 
vidros elétricos, travas nas quatro 
portas, rodas de alumínio aro 17 e 
etc.

SAÚDE
Recentemente o escritório de 
advocacia composto pelos advogados 
Augusto Júlio César Campana, Elton 
Cláudio amaral e rafael altafin 
Galli, procurou a redação do Jornal 
Fonte para adquirir um exemplar 
da edição 44, que denuncia que a 
Prefeitura gastou mais de R$ 350 
mil com o carnaval de 2007. 
A edição do Jornal Fonte serviu 
para ser juntada em mandado de 
segurança (processo nº 1513/06), que 
Marcos Antonio Pinto Ferreira da 
Silva, um cidadão carente, portador 
de “diabetes tipo 1” ingressou na 
justiça contra a Prefeitura, já que 
esta se negou administrativamente a 
comprar o medicamento insulina que 
tem um custo mensal de R$ 100.
nEGaTiVas
08/06/06 – “Da assistência 
Farmacêutica – À Secretaria 
de Saúde: A Insulina Lantes 
não faz parte da Padronização 
de Medicamentos da Farmácia 
Municipal e nem do Programa de 
alto Custo do Governo”.
13/06/06 – “Da secretaria de 
Saúde: Não dis-pomos de dotação 
orçamentária para aquisição de 
medicamentos padronizados”.

Diante dessas absurdas negativas, 
os advogados em sua exposição no 
pedido inicial do processo citam 
como exemplo o Artigo 196 da 
Constituição Federal que diz: “A 
saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal 

PREFEITURA DE JABOTICABAL ADQUIRE VEíCULO 
PARA USO DO PREFEITO NO VALOR DE R$ 84 MIL,

MAS NEGA R$ 100 PARA COMPRA DE REMÉDIO
João Teixeira de Lima

e igualitário as ações e serviços 
para sua promoção, proteção e 
recuperação”.

ARGUMENTO DA 
PREFEITURA

“na ausência de recursos suficientes 
não há como a Administração atender 
satisfatoriamente às necessidades 
farmacêuticas na sua área de gestão, 
sob pena de prejuízo e desequilíbrio 
orçamentário. A impossibilidade 
de atendimento à totalidade das 
n e c e s s i d a d e s 
dos Munícipes 
não caracteriza, 
a principio, 
ilegalidade ou 
afronta a Lei 
c o m p l e m e n t a r 
101/00, em 
observância ao 
principio da 
legalidade, sob 
pena de prevalecer 
o interesse 
individual sobre o 
interesse coletivo 
no que tange ao 
equilíbrio das 
contas públicas”.
ao final, pede JusTiÇa 
para não fornecer o medicamento e 
assinam: José Carlos Hori – Prefeito 
Municipal de Jaboticabal e Elias de 
souza Bahia – Procurador Geral – 
oaB/sP 139.522.

MINISTÉRIO PÚBLICO
o promotor de justiça Hamilton 
Fernando Lisi, em parte da sua 
explanação diz: “Desta forma, 
evidente que o Município de 
Jaboticabal está obrigado a 
suprir essa deficiência de saúde 
do impetrante, fornecendo o 
medicamento necessário para 
sua sobrevivência, preservando, 
assim, a vida humana, tutelada 
constitucionalmente, tendo em vista 
a gravíssima doença que acomete o 
paciente”.   

DECISÃO
o juiz Antonio Roberto Borgatto, 
acolheu os argumentos dos 
advogados e do promotor 
e determinou a compra do 
medicamento em 48 horas, 
desconsiderando por completo 
a insensatez do prefeito e de seu 
procurador, e ao final disse: “posto 
isso, JulGo ProCEDEnTE 
a presente ação, concedendo a 
segurança para tornar definitiva a 
tutela antecipada que determinou à 
Prefeitura Municipal o fornecimento 
ao impetrante dos medicamentos de 
que necessita e que foram descritos 
na inicial”.

COMENTÁRIO
Seria desnecessário, não fosse a 
petulância das justificativas de José 

Carlos Hori, chefe do Executivo e 
seu procurador, que mesmo diante 
do desperdício do dinheiro público, 
têm a “cara-de-pau” de afirmarem 
que esses R$ 100 para salvar uma 
vida, provocarão um desequilíbrio 
orçamentário. Porém para não 
falarmos o óbvio, deixemos que 
nossos leitores tirem suas próprias 

conclusões sobre o caso. Lembrando, 
no entanto, que prefeito recorrerá 
da decisão do juiz Borgatto junto a 
TJ (Tribunal de Justiça), causando 
despesas para os cofres da Prefeitura 
que superarão muitas vezes os R$ 
100 daa insulina. só nos resta afirmar 
que com esse procedimento Hori 
não merece sequer andar a pé pelas 
ruas da nossa cidade, quanto mais 
em um veículo de quase R$ 85 mil, 
comprado com dinheiro inclusive de 
Marcos Antonio Pinto Ferreira da 
Silva, que como nós paga também 
seus impostos e que impostos.
E por fim, parabenizar Marcos 
Antonio, que foi atrás dos seus 
direitos, o que todos devem fazer, 
os Advogados, o Promotor e o 
Magistrado.  A Drª. Ana Paula Franchito Cypriano, MMª. Juíza de 

direitoda 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 E.N.S. 
em face de V.n.s., feito nº 1133/06 - 2ª Vara Cível e, 
por sentença datada de 27/09/2006, 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 
V.n.s., brasileiro, solteiro, servente, deficiente mental, 
nascido em 12/11/71, portador do rG nº. 30.322.328-5, 
residente e domiciliado na cidade de Jaboticabal - SP, 
em razão do mesmo estar incapacitado e sem condições 
de responder pelos atos da vida civil, por apresentar 
quadro compatível com retardo mental moderado, 
necessitando de amparo e cuidado constante de seus 
familiares, tendo-lhe sido nomeado Curador Definitivo 
o requerente E.n.s., devidamente qualificados nos autos 
acima mencionados. Sendo assim, 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 28 de fevereiro de 2007. Eu 
(Renata Ijanc Fernandes Azevedo), Escrevente Técnico 
Judiciário, digitei. Eu (Milton Alberto Manfredini), 
Diretor Técnico de Serviço conferi, dou fé e assino. - 
Ana Paula Franchito Cypriano - Juíza de Direito

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
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No próximo dia 25 de março de 2007, o 
PCdoB (Partido Comunista do Brasil), 
completará 85 anos de muitas glórias.
“o PCdoB é essencialmente um partido 
de idéias e de lutas. Bebe das fontes 
da ciência e da cultura para fazer para 
fazer a ponte entre as lutas  de hoje e os 
seus objetivos revolucionários.
Constrói laboriosa e democraticamente 
sua coesão para fazê-la sólida, 
resistente aos embates da vida. 
Trabalha pela unidade das forças 
avançadas, patrióticas e democráticas, 
sem renunciar à sua independência. 
Busca elevar seus vínculos com os 
trabalhadores e as grandes massas 
do povo, porque sabe que essa é 
a força motriz das transformações 
reclamadas pelo Brasil. o PCdoB 
canaliza essas diferentes frentes de 
lutas para a realização de seus objetivos 
programáticos: a soberania nacional, 
a democracia para o povo, direitos 
sociais ampliados, a integração latino-
americana e o socialismo. Comissão 
Política Nacional do PCdoB”.
Aproveitando esta data, gostaríamos 
de homenagear também um comunista 
jaboticabalense, cuja história foi 
descoberta pelo professor Antonio 
Andrade, presidente municipal 
do PV (Partido Verde), na rede de 
computadores Google.

Joaquim Câmara Ferreira 
Cidade: São Paulo 
Estado: SP 
País: Brasil 

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PCdoB  
 85 anos DE luTa Por uM PaÍs soCialMEnTE iGualiTÁrio

João Teixeira de Lima

Data: 5/9/1913 
Dados da Militância
organização: Partido Comunista 
Brasileiro - PCB
Ação Libertadora Nacional - ALN
Corrente Revolucionária de Minas 
Gerais - CorrEnTE
Nome falso: Velho, Walter
Codinome: Toledo
Prisão: 14/3/1940
Dados coletados em ficha pessoal do 
DoPs/sP. Motivo da prisão: tentativa 
de rearticulação do PCB. 
Prisão: 1964; Preso por realizar uma 
palestra para operários. 
Prisão: 23/10/1970, av. lavandisca, 
Bairro de Indianópolis 
Morto ou Desaparecido: - Morto. 
Segundo a presa política Maria de 
Lourdes Rego Melo, foi morto sob 
tortura. 23/10/1970, sítio do Delegado 
sérgio Fleury; - Morto. Versão oficial: 
morte por problemas cardíacos 
decorrente de briga no momento da 
prisão. 23/10/1970; 
Dados da repressão
Órgão de repressão: 
(envolvido na morte/desaparecimento) 
- Departamento (Estadual) de ordem 
Política e social/sP. DoPs/sP ou 
DEoPs/sP
Agente da repressão: (envolvido na 
morte/desaparecimento)
Nome: Sérgio Paranhos Fleury
Médico legista:  (envolvido na morte/
desaparecimento) Mário Santalúcia, 
Paulo Augusto Queiroz Rocha
 
Biografia
Comandante da Ação 
LIBERTADoRA NACIoNAL (ALN).
Nasceu a 5 de setembro de 1913 em São 
Paulo, sP, filho de Joaquim Baptista 
Ferreira Sobrinho e Cleonice Câmara 
Ferreira.
Vereador em Jaboticabal pelo Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e 
jornalista.

Toledo, codinome de Câmara Ferreira, 
dedicou sua vida à causa da libertação 
do povo brasileiro. Entrou para o 
Partido Comunista em 1933. Foi 
diretor de diversos jornais do Partido e, 
em 1937, quando do golpe de Getúlio 
Vargas, passou a atuar de forma 
clandestina, concentrando seu trabalho 
fundamentalmente no setor ferroviário. 
Esteve por vários anos preso, tendo 
sido torturado pelo DoPS paulista. 
sua prisão se deu na gráfica do Partido, 
onde se encontrava trabalhando. Dessa 
época, teve como seqüela da tortura a 
inexistência de unhas nas mãos.
Em 1946, elegeu-se vereador em 
Jaboticabal, cidade do interior de São 
Paulo. Mas no ano seguinte, com a 
cassação do registro eleitoral do PCB, 
perdeu seu mandato.
Em 1948, viajou para a União Soviética 
para realizar estudos sobre política.
Em 1953, Toledo atuou de forma 
destacada na greve geral em São 
Paulo.
Chegou a ser também vogal da Justiça 
do Trabalho.
Em 1964, foi preso pelos órgãos 
policiais por realizar uma palestra 
para operários, em São Bernardo do 
Campo, sobre “o papel da Imprensa 
na luta pelas reformas de base”, sendo 
libertado pouco depois.
Foi condenado, à revelia, pela ditadura 
militar a 2 anos de reclusão.
Em 1967, foi um dos principais 
signatários do “Manifesto do 
Agrupamento Comunista de São Paulo” 
- que se tornou o embrião da ALN.
Em novembro de 1969, quando do 
assassinato de Marighella, encontrava-
se em Cuba. De imediato, retornou ao 
Brasil, assumindo o comando da ALN.
Transitava com certa tranqüilidade 
pelas ruas de São Paulo, pois suas fotos 
nos órgãos repressivos eram antigas. 
Nos apartamentos de militantes que lhe 
davam abrigo, devido à clandestinidade, 

preparava saborosos carreteiros - sua 
especialidade.
no arquivo do DoPs/sP foi encontrada 
sua ficha aberta em 1940, escrita à caneta 
em letras garrafais “Falecido” com 
as informações: “14/3/40 foi preso... 
por ser um dos cabeças das últimas 
rearticulações do PCB”; “25/11/51 .. 
condenado a pena de prisão por seis 
meses, por crime de injúrias contra 
o ex-Presidente da República”; “em 
11/3/70 ... fazia parte do Movimento de 
Guerrilhas ‘Corrente’...”
Foi preso no dia 23 de outubro de 
1970, na Av. Lavandisca, Bairro de 
Indianópolis, São Paulo, por volta de 19 
horas. Do local de sua prisão, Câmara 
foi levado, já sob torturas, para o sítio 
clandestino do delegado Sérgio Fleury. 
No sítio, continuou sendo torturado, 
morrendo algumas horas após sua 
prisão.
Antes de morrer, Câmara foi atendido 
por um médico trazido pelo delegado 
Fleury, que o queria vivo para torturá-lo 
por mais tempo e ter a chance de tentar 
arrancar-lhe alguma informação.

A presa política Maria de Lourdes 
Rego Melo é testemunha de que 
Joaquim Câmara Ferreira foi preso 
vivo e levado ao sítio clandestino do 
delegado assassino e que a sua morte 
se deu como conseqüência da violência 
das torturas.
a nota oficial emitida pelo delegado 
Fleury dizia que Joaquim Câmara 
Ferreira havia morrido devido a 
problemas cardíacos no ato de sua 
prisão, visto que entrara em luta 
corporal com os policiais e isto lhe 
fora fatal. Ver mais detalhes na nota 
referente a Eduardo Collen Leite.
o depoimento de Maria de Lourdes 
desmascara a versão oficial. assinam o 
laudo de necropsia os médicos legistas 
Mário Santalúcia e Paulo Augusto de 
Q. Rocha.
Foi enterrado pela família no Cemitério 
da Consolação, em São Paulo.

A juíza Ana Paula Franchito 
Cypriano, do Juizado Especial Cível 
de Jaboticabal, condenou a CPFL 
(Companhia Paulista de Força e 
Luz), a indenizar o consumidor 
João Teixeira de Lima, por danos 
morais no valor correspondente a 
20 salários mínimos, devidamente 
corrigidos, a partir da propositura 
da ação, com juros de mora de 1% 
ao mês, a partir da citação.

ENTENDA O CASO
Quando João Teixeira de Lima se 

CPFL É CONDENADA A INDENIZAR
CONSUMIDOR POR DANOS MORAIS

luiz augusto Stesse

mudou para imóvel que ora reside, 
havia um débito relativo há meses 
anteriores junto a CPFL que não era 
do seu conhecimento. A primeira 
atitude tomada pelo novo inquilino 
foi transferir para seu nome as contas 
de energia vindouras. Passados 
alguns dias a empresa terceirizada 
da CPFL, B. Tobace, através de 
seus funcionários foram até a casa 
de João para efetuarem o corte do 
fornecimento de energia elétrica. No 
entanto, com o contrato em mãos, 
João provou que aqueles débitos 
não eram de sua responsabilidade. 

Uma semana depois sem a presença 
do inquilino o fornecimento de 
energia foi cortado, causando um 
grande transtorno. no final da tarde 
daquele dia por interferência da 
imobiliária a energia foi religada, 
aproximadamente 15 dias após, 
obedecendo a ordem da CPFL a 
B. Tobace procedeu a novo corte 
provocando mais desgastes e 
prejuízos para o morador.

PROCEDIMENTO
Sem alternativa para o problema 
João Teixeira de Lima procurou o 

escritório de advocacia de André 
Bottino, que moveu uma ação 
pedindo reparação dos danos 
causados o que culminou com a 
decisão da Magistrada favorável ao 
consumidor.
É claro que a CPFl irá recorrer da 
decisão, porém de qualquer forma 
isso demonstra que se cada um de 
nós procurarmos nossos direitos 
junto à justiça sob todos os aspectos, 
mais cedo ou mais tarde ela será 
feita.
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o despacho de um Juiz de Direito 
ganhou espaço na Internet e, 
conseqüentemente, passou a circular 
pela rede mundial de computadores. 
Segundo noticiado (www.hotmail.
com.br), rafael Gonçalves de 
Paula, da 3ª Vara Criminal da 
Comarca de Palmas (To), é o autor 
da sentença, que pede liberdade 
para dois homens, acusados de 
furtar melancias. Confira, a seguir, 
reprodução do texto, veiculado em 
setembro de 2006, com o título 
“Despacho pouco comum do juiz 
rafael Gonçalves de Paula”. 
“A Escola Nacional de Magistratura 
incluiu, na sexta-feira (30/06), 
em seu banco de sentenças, o 
despacho pouco comum do juiz 
rafael Gonçalves de Paula da 
3ª Vara Criminal da Comarca de 
Palmas, em Tocantins. A entidade 
considerou de bom senso a decisão 
de seu associado, mandando 
soltar Saul Rodrigues Rocha e 
Hagamenon Rodrigues Rocha, 
detidos sob acusação de furtarem 
duas melancias:
   

DECISÃO
 Trata-se de auto de prisão em 
flagrante de saul rodrigues rocha 
e Hagamenon Rodrigues Rocha, 
que foram detidos em virtude do 

“DESPACHO JUDICIAL POUCO COMUM”
VIRA NOTíCIA

Sentença atribuída ao Juiz de Direito Rafael Gonçalves de Paula, de Palmas (TO) gerou repercussão na Internet

suposto furto de duas (2) 
melancias. Instado 
a se manifestar, o 
Sr. Promotor de 
Justiça opinou 
pela manutenção 
dos indiciados na 
prisão.
Para conceder 
a liberdade 
aos indiciados, 
eu poderia 
invocar inúmeros 
fundamentos: os 
ensinamentos de Jesus Cristo, 
Buda e Ghandi, o Direito natural, 
o princípio da insignificância ou 
bagatela, o princípio da intervenção 
mínima, os princípios do chamado 
Direito alternativo, o furto 
famélico, a injustiça da prisão de 
um lavrador e de um auxiliar de 
serviços gerais em contraposição 
à liberdade dos engravatados e 
dos políticos do mensalão deste 
governo, que sonegam milhões 
dos cofres públicos, o risco 
de se colocar os indiciados na 
Universidade do Crime (o sistema 
penitenciário nacional)... Poderia 
sustentar que duas melancias não 
enriquecem nem empobrecem 
ninguém. Poderia aproveitar 
para fazer um discurso contra a 
situação econômica brasileira, que 

mantém 95% da população 
sobrevivendo com o 

mínimo necessário 
apesar da promessa 
deste presidente 
que muito fala, 
nada sabe e pouco 
faz. 
Poderia brandir 

minha ira contra 
os neoliberais, 

o consenso de 
Washington, a cartilha 

demagógica da esquerda, a 
utopia do socialismo, a colonização 
européia,... Poderia dizer que 
George Bush joga bilhões de 
dólares em bombas na cabeça dos 
iraquianos, enquanto bilhões de 
seres humanos passam fome pela 
Terra – e aí, cadê a Justiça nesse 
mundo?
Poderia mesmo admitir minha 
mediocridade por não saber 
argumentar diante de tamanha 
obviedade. Tantas são as 
possibilidades que oUSAREI 
agir em total desprezo às normas 
técnicas: não vou apontar nenhum 
desses fundamentos como razão de 
decidir. Simplesmente mandarei 
soltar os indiciados. Quem quiser 
que escolha o motivo. 
Expeçam-se os alvarás. Intimem-

se.”
COMENTÁRIO 

Luiz Augusto Stesse

observando os termos desta r. 
decisão não podemos deixar de 
manifestarmos, pois, este texto é 
exatamente o que nós do Jornal 
Fonte estamos sempre a buscar e a 
nos perguntar: quando Jaboticabal 
(seu brilhante povo) e suas 
autoridades vão colocar na cadeia 
os verdadeiros ladrões do dinheiro 
que você, eu e todos nós pagamos 
de impostos?  Vejam nesta edição 
e em outras passadas, quanto se 
joga de dinheiro público nos ralos 
dos esgotos e nada acontece. Até 
quando? ACoRDA PoVo DE 
JaBoTiCaBal, os BurGuEsEs 
E SEUS AFILHADoS ESTão 
NoS RoUBANDo NA CARA 
DURA... Vendo a mãe e o pai 
daquele garoto assassinado de 
forma cruel no Rio de Janeiro, onde 
os marginais conduziram o veículo 
com o garoto para fora do carro 
chegando ao final quase apenas 
a sua pele, portanto, totalmente 
escalpado, fico a me perguntar: 
Será que escalpar virou moda, até 
porque o povo de lá, do Rio, não 
compareceu às manifestações como 
se devia; e sequer os políticos vão 
fazer algo, infelizmente, este é o 
nosso país. 

o aterro sanitário foi inaugurado na 
segunda gestão do governo Maria 
Carlota (PT) e contou com a presença 
na inauguração do ex-ministro das 
cidades olívio Dutra. Mas o que era 
para ser um exemplo para Jaboticabal, 
o Estado de São Paulo e até para 
o Brasil, está jogado as traças, ou 
melhor, aos urubus.
Na época, foi formalizada uma 
cooperativa de catadores de lixo que 
tirariam seus sustentos e das suas 
famílias do lixo reciclável. Máquinas 
e caminhões foram adquiridos, mas 

TERCEIRIZAÇÃO DO 
ATERRO SANITÁRIO

João Teixeira de Lima
se encontram totalmente 
fora de serviço por falta de 
peças e manutenção.

SEGUNDA INTENÇÃO

Como diz o velho ditado 
“tudo tem uma razão de 
ser”, e no caso do aterro 
sanitário que virou lixão, 
a principal razão é porque 
a atual administração 
pretende privatizá-lo e para 
isso, estudos técnicos já 
estão sendo elaborados. 

Havia comentários que a varrição 
e recolhimento de todo lixo seriam 
privatizados, mas segundo o 
secretário de administração e recursos 
humanos Dé Berchielli, apenas o 
“aterro sanitário” dependendo desse 
estudo terá esse destino. Inclusive, se 
comentou que um forte empresário 
do ramo de transporte de Jaboticabal 
estaria abrindo uma empresa que 
seria a detentora do monopólio do 
lixo, o que foi desmentido por Dé 
Berchielli.

É língua corrente entre o funcionalismo 
público municipal de Jaboticabal, que 
o prefeito José Carlos Hori (PPS), 
pretende reajustar os salários dos 
servidores em 12% a partir de 1° maio de 
2007 quando ocorre o acordo coletivo. 
Mas retirará o abono de R$ 100 que 
todos os trabalhadores recebem. Abono 
este, que vem desde o governo da ex-
prefeita Carlota (PT), que era de R$ 80, 
e Hori aumentou para R$ 100.
Se isso de fato acontecer, será uma 

CONVERSA DE BASTIDORES:
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DEVERÃO TER 

12% DE REAJUSTE, MAS PERDERÃO O 
abono de 100 reaiS

João Teixeira de Lima
desgraça para a grande maioria dos 
servidores que ganha em média R$ 700 
porque: 12% sobre R$ 700 representará 
um reajuste de R$ 84, com a retirada 
do abono de R$ 100, os trabalhadores 
sairão perdendo R$ 16.
Isso é o que chamamos de dar com 
uma mão e retirar com as duas. Porém 
como se trata de boatos, aguardemos as 
negociações. Por outro lado não custa 
nada os funcionários da Prefeitura 
ficarem de olhos bem abertos.

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 procesam regularmente 
os autos da Ação de INTERDIção requerida por 
M.l.V.M. em face de J.M., feito nº 1.445/05 - 2ª 
Vara Civel e, por sentença datada de 11/12/2006, 
proferida pela doutora ANA PAULA FRANCHITo 
CYPRIANo, MMa. Juíza de Direito, a qual transitou 
regularmente em julgado, sem qualquer recurso, foi 
decretado a INTERDIção de J.M., brasileiro, casado, 
rG nº 12.516.972-ssP/sP, CPF nº 019.829..08-94, 
natural de Taquaral-sP., nascido aos 21/09/1946, 
filho de J.M. e l.M.M., residente e domiciliado 
nesta cidade de Jaboticabal-SP., na Rua Laurinda da 
Conceição Braguin, nº 21, Planalto Itália, por ser ele 

portador de enfermidade psiquiátrica, sendo incapaz 
de gerir seus bens e cuidar de sua própria vida civil, 
necessitando de amparo e cuidado constante de 
seus familiares, tendo-lhe sido nomeado Curadora 
Definitiva a requerente M.l.V.M., 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, em um (01) de março de 2007. Eu (Takeo 
Naka), Escrevente Tecnico de Serviço que digitei. 
Eu (Milton Alberto Manfredini), Diretor Técnico de 
Serviço conferi, dou fé e assino.

ANA PAULA FRANCHITo CYPRIANo
 Juíza de Direito
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Páginas da vida
Você sabia que...

- Você Sabia que os doces e 
salgados servidos em ocasiões 
especiais são feitos na mini-usina? 
Até em aniversários estão presentes. 
Será que pelo menos eles compram 
os ingredientes?
- Você Sabia que as churrascadas 
dos poderosos continuam a acontecer 
só que em novos endereços? As 
edículas são muito requisitadas...
- Você Sabia que falam por aí 
que foi preciso contratar um assessor 
de fora (ou será por fora) para 
assessorar a cúpula da Educação? 
A assessoria inclui desde as partes 
jurídica e administrativa até a 
pedagógica. Pode?
- Você Sabia que tem sido 
motivo de comentários os ofícios 
que a Secretaria de Educação 
responde aos requerimentos dos 
vereadores. 
Dizem que são verdadeiras pérolas. 
oi amor, será que não dá pra 
caprichar mais, ou será que precisa 
contratar outro assessor também 
para isso?
- Você Sabia que tem um 
assessor do assessor que parece ter 
transtorno bipolar. Dizem que oscila 
entre momentos de euforia e raiva, 
alegria e revolta. 
- Você Sabia que o do Pronto 
Atendimento, o “falamansa” é que 
sabe se equilibrar na corda bamba? 
Agrada a gregos e troianos, amarelos 
e vermelhos. 
- Você Sabia que tem um mui 
amigo dos poderosos que anda 
muito descontente porque queria 
um cargo de destaque? (não, não é 
o da escola de samba, não). Mas o 
que lhe deram foi o de sempre: cabe 
em qualquer lugar e não serve pra 
nenhum. 
- Você Sabia que por falar 
em cargos dizem que, na surdina, 
andam disputando a Secretaria de 
Governo? a panela já começou 
a ferver. Será que outro irmão vai 
cair?

MOSAICOS

Pergunta inocente:
- Luanópolis ou Fernandópolis?

STOP

Parece que a Estação de Eventos 
Cora Coralina está virando garagem 
particular. Dizem que um certo carro 
de som de um certo darling tem sido 
guardado no local. Nada como ter 
estacionamento preferencial de 
graça, com vigia e tudo. Será que 
outros contribuintes não poderiam 
fazer o mesmo?

Regência Trina em Amarantes

Para esperar a Maioridade de D. 
Pedro II, criou-se no Brasil um 
governo de regentes. Três poderosos 
regentes governaram o país à espera 
do crescimento do Imperador. 
Parece que a história se repete e 
ainda temos Regências por aí: três 
poderosos governam esperando 
o rei amadurecer. Vai demorar..... 
vai demorar..... A Regência Trina 
que era para ser Provisória virou 
permanente. E vivam os Regentes!
E danem-se os súditos! (que dizer 
o povo)

ainda na berlinda

Joãozinho Trinta anda freqüentando 
assiduamente as bandas do Paço 
Municipal. Será que foi tudo 
cenário? Será que foi o jogo do “faz 
que vai mas não vai”?
Se perguntarmos vão responder: to 
por fora, to por fora, to por fora!

oi amor i

A assessora “oi Amor” está se 
achando o máximo com o tal de Kit 
escolar que inclue mochila e parcos 
materiais. 

oi amor ii

a assessora “oi amor” fica na 
defesa sempre usando métodos 
nada éticos para saber das fofocas. 
Dizem que tem olheiros espalhados 
nas creches, escolas, etc. sondando 
quem fala mal do chefe. 
Quanto suor, heim?

bolero

São dois pra cá e três pra lá.

fuga espetacular

Sabem quem escapuliu? 
- o Fernandinho Beira Rio.

Seja sério

Me contaram que um poderoso 

encontrou um (a) indesejável que 
não via há muito tempo. Com o 
seu melhor estilo santo do pau oco 
soltou um sonoro “Boa Tarde...! 
para que todos na sala pudessem 
ouvir sua fraternal generosidade.
oh, quanta hipocrisia!

Segurando a bienal

Dizem que o darling que está 
assessorando a Bienal “por fora” é 
o mesmo do Carnaval. Êta garoto 
esperto!

fox trote

Dizem por aí que foi de 
brincadeirinha a saída de um 
darling junto com a equipe, que 
foi jogo de cena para inglês ver. É 
a chamada assessoria clarividente, 
com contrato inexistente e hollerith 
transparente (será?). 
Esse é o cara!

Valsa

É o ritmo mais tocado nos salões 
imperiais do Reino, reservado só 
para os nobres. E o povo que dance 
miudinho.

Por onde andam?

1 – o Secretário...?
- Administrando..., administrando...
2 – E o Secretário.....?
   - Comprando..... comprando..... 
3 – E o Secretário.....?
   - Descansando... descansando...
4 – E o Secretário...?
   - Sofrendo... sofrendo...
5 – E o Secretário...?
   - Arquitetando... arquitetando...
6 – E o .....?
   - Gastando... gastando...
7 – E a .....?
   - Comendo... comendo...
8 – E o povo?
   - Pagando... pagando...

POR ONDE ANDARÃO
EM 2009?

1 – o Secretário...?
   - Adulando... adulando...
2 – E o Secretário...?
   - Vendendo... vendendo...
3 – E o Secretário...?
   - Confabulando... confabulando...
4 – E o Secretário...?
   - Plantando... plantando...
5 – E o Secretário.....?
   - Trabalhando... trabalhando...
6 – E o ...?
   - Ajoelhando... ajoelhando...
7 – E a ...?
   - Cozinhando... cozinhando...
8 – E o povo?
   - Sorrindo... sorrindo...

PARA REFLEXÃO

SERMÃO DO BOM LADRÃO
(Padre Antonio Vieira referindo-se 

aos governantes)

“São companheiros dos ladrões 
porque os dissimulam, são 
companheiros dos ladrões porque 
os consentem, são companheiros 
dos ladrões porque lhe dão os postos 
e os poderes, e são finalmente 
seus companheiros porque os 
acompanham e hão de acompanhar 
no Inferno, onde os mesmos ladrões 
os levam consigo”
“Conjugam por todos os modos 
o verbo rapio, porque furtam de 
todos os modos da arte... tanto que 
lá chegam começam a furtar pelo 
modo indicativo... 
furtam pelo modo imperativo... 
furtam pelo modo mandativo... 
furtam pelo modo optativo... 
furtam pelo modo potencial... 
furtam pelo modo permissivo... 
furtam pelo modo infinitivo, porque 
não tem fim o furtar com o fim do 
governo, e sempre lá deixam raízes 
em que se vão continuando os 
furtos.”
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o presente texto se refere ao trabalho 
de graduação em Agronomia de 
Natália Freire Bellentani, realizado 
no Departamento de Economia 
Rural da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias (Unesp), 
sob a orientação do Prof. Dr. José 
Gilberto de souza, e trata dos 
indicadores de desenvolvimento 
humano em assentamentos rurais 
e periferia urbana: estudo de caso 
dos assentamentos de Córrego 
Rico (Jaboticabal - SP), Reage 
Brasil (Bebedouro- SP) e área 
periférica urbana (Jardim Alvorada) 
Jaboticabal.
Em Córrego Rico são 47 as 
famílias assentadas e que recebem 
assistência técnica da Fundação 
ITESP (Instituto Terras do Estado 
de São Paulo), cada lote com 
aproximadamente 7 hectares com 
base de produção de subsistência, 
como o milho, arroz, feijão, além de 
hortaliças (orgânicas), silagem, café, 
entre outros. Este assentamento não 
possui escola nem posto de saúde. 
o assentamento rural Reage Brasil 
conta com 83 famílias numa área 
agricultável de 967 hectares, a 
base de produção é próxima a do 
Assentamento Córrego Rico. Esse 
assentamento conta ainda com uma 
carvoaria herança da monocultura 
do eucalipto feita pela FEPASA, que 
ocupava as terras antes da Reforma 
Agrária. Este assentamento possui 
escola, mas não conta com o Centro 
de saúde.
A área urbana escolhida se localiza 
no município de Jaboticabal, 
bairro periférico chamado Jardim 
Alvorada, onde vivem 249 famílias 

Qualidade de Vida na Periferia urbana de 
JABOTICABAL E NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DA REGIÃO

        Aline Carolina Galvão
em lotes de 10 x 20 m. Esta área está 
em litígio judicial sobre a posse e a 
propriedade. A rede de água e esgoto 
abastece todos os domiciliados, mas 
a pavimentação não chega a todas 
a ruas e não há posto de saúde e a 
escola está em construção.
o trabalho foi elaborado a partir 
de indicadores que levam ao 
IDH (Índice de Desenvolvimento 
Urbano), a abordagem da autora 
envolve indicadores de caráter 
quantitativo do IDH, sobre 
educação, longevidade e renda, 
mas apreende elementos de ordem 
qualitativa sobre estes aspectos.
na educação fica exposto que os 
filhos freqüentam mais a escola que 
seus pais e há um esforço maior dos 
genitores para que isso aconteça. 
A média de freqüência escolar das 
crianças é de até três vezes mais que 
a dos adultos. No Jardim Alvorada 
a taxa de pessoas alfabetizadas 
acima de 15 anos é de 79%, já 
nos assentamentos Córrego Rico 
e Reage Brasil, é de 86% e 88%, 
respectivamente. Fica explicito 
que a preocupação com a educação 
tem papel diferenciado nos dois 
grupos sociais: rural e urbano. 
Nos assentamentos a educação é 
vista como agente transformador 
do meio, capacita para o trabalho 
e promove a autonomia do ser. Já 
no setor urbano há um vínculo 
direto com a empregabilidade 
e uma preocupação meramente 
burocrática com a obtenção do 
diploma exclusivamente, sem 
tocar no aspecto da formação e do 
conhecimento.
o quesito longevidade nos trás 

médias muito baixas. No Jardim 
Alvorada a taxa é de 60 anos e nos 
assentamentos para ambos é de 63 
anos. Nos dois casos a expectativa 
média de vida é inferior a da média 
brasileira que é de 70 anos. Deve-
se destacar que a consciência da 
medicina preventiva é inexistente, 
as consultas médicas se dão somente 
em casos de necessidade. Ressalta-
se também que os assentamentos 
recebem visitas periódicas de 
agentes de saúde e assistente 
social.
no quesito renda fica evidente o 
estado de carência em que vivem 
essas famílias, pois a renda média 
anual é de r$ 2.229,50 (185,79/
mês) em Córrego Rico, R$ 2.333,27 
(194,43/mês) para reage Brasil 
e r$ 2.089,07 (174,08/mês) na 
periferia de Jaboticabal, inferior 
ao assentamento, sendo que estes 
ainda estão livres de aluguel e conta 
de água.
Ainda com relação à renda, nos 
assentamentos ela baseia-se na 
policultura de subsistência, o 
trabalho sazonal no corte da cana e 
a carvoaria no Reage Brasil geram 
renda para todos os lotes. Na área 
urbana além de trabalhadores 
agrícolas, há ainda pessoas inseridas 
em outros setores da economia 
como o comércio e a indústria. 
Também na área urbana 13% dos 
moradores dependem integralmente 
de programas assistencialistas 
do governo, o que confirma a 
necessidade de oportunidades de 
empregos para essas famílias. o 
grau de dependência das famílias 
de periferia dos programas 

governamentais assistenciais atinge 
patamares superiores a 70%.  Nos 
assentamentos grande parte das 
famílias recebe algum tipo de bolsa, 
mas a participação desses auxílios 
na renda total é baixa em função 
da produção comercial agrícola 
e da agricultura de subsistência 
praticada nas áreas rurais. Daí 
se vê a importância de políticas 
públicas de desenvolvimento nas 
áreas urbana e rural e o papel da 
Reforma Agrária como instrumento 
de inclusão social.
E que pese as críticas sobre a 
metodologia do IDH, conforme a 
autora expõe, estes indicadores se 
apresentam como uma classificação 
média do índice, ficando assim: 
a periferia do município de 
Jaboticabal com IDH igual a 0,695, 
o assentamento de Córrego Rico 
0,703 e o Reage Brasil 0,734, 
são padrões médios, mas ainda 
precários, sobretudo na área urbana. 
As condições das famílias divergem 
pelos mais variados motivos, que 
vão desde a educação e de como ela 
se insere nos dois meios sociais, as 
condições de saúde, o forte apelo 
consumista da área urbana em 
contraposição a uma vida alimentar 
mais autônoma nos assentamentos.
Conclui a autora que estes 
indicadores são as melhores 
provas de que a Reforma Agrária 
é necessária e garante um menor 
grau de dependência dos Programas 
Sociais do Estado, promovendo 
maior autonomia aos cidadãos do 
campo.

Água que nasce na fonte serena 
do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e 
deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios que levam 
a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias e 
matam a sede da população
Águas que caem das pedras 
no véu das cascatas, ronco de 
trovão
E depois dormem tranqüilas 
no leito dos lagos, no leito dos 
lagos
Água dos igarapés, onde iara, a 
mãe d’água é misteriosa canção
Água que o sol evapora, pro 
céu vai embora, virar nuvens de 
algodão

PLANETA ÁGUA
composição: Guilherme arantes

Gotas de água da chuva, alegre 
arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva, 
tão tristes, são lágrimas na 
inundação
Águas que movem moinhos são 
as mesmas águas que encharcam 
o chão
E sempre voltam humildes pro 
fundo da terra, pro fundo da 
terra
Terra, planeta água
Terra, planeta água
Terra, planeta água
Água que nasce na fonte serena 
do mundo
E que abre um profundo grotão 
Terra, planeta água...
Água que faz inocente riacho e 
deságua na corrente do ribeirão

Águas escuras dos rios que levam 
a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias e 
matam a sede da população
Águas que movem moinhos são 
as mesmas águas que encharcam 
o chão
E sempre voltam humildes pro 
fundo da terra, pro fundo da 
terra
Terra, planeta água

OPINIÃO
Luiz Augusto Stesse

Que bom se realmente 
pudéssemos na data de ontem 
(22.03 – dia Internacional da 
Água) ter o que comemorar, 
ou seja, a limpeza das águas de 
nossos riachos, rios, oceanos, 

enfim, todas elas. será que 
você ao orar para o DEUS que 
reconhece lembra-se de pedir por 
ELE mesmo? Minha opinião é de 
que DEUS necessita de orações 
também, porque se DEUS é a 
TErra, o Mar, a ÁGua, 
o FoGo, o uniVErso, 
enfim tudo, e estamos vendo a 
TERRA doente, o que podemos 
fazer? Sermos menos egoístas, 
sermos menos arrogantes, tratar 
a natureza como se fosse nossos 
pais, nossos  irmãos, nossos 
amigos, enfim, com muito 
amor. A realidade da água está 
ai e a culpa é nossa. Vamos 
cuidar do nosso meio ambiente 
urgentemente, pois ela é o nosso 
DEUS.
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Aniversariantes
do Mês

A cantora Alini Motta lançou seu CD que 

se encontra a venda por R$ 10,00, para 

adiquirí-lo ligue (16) 3204-3825 / 9607-

0549. Aline comemorou seu aniversário 

dia 22/03. Parabéns! 

Zezé completou mais um ano dia 
19/03 e comemorou ao lado do 
marido José Roberto Pastorelli 
e as filhas e neta. O casal é 
proprietário do Bar da Bocha

No próximo dia 26/03, Luciana completará 

mais um ano de vida. Seu esposo éder e 

sua filha Isabelle desejam-lhe muita paz, 

saúde e muitos anos de vida. Te amamos!

Ademir (Dema), comemorará mais um ano de vida no próximo dia 27/03. Seus familiares e amigos da Gráfica Santa Terezinha lhes parabenizam.  Saúde e Paz!

Jonas churrasqueiro, completou mais um 

ano de vida, parabéns de familiares e 

amigos. Para contratá-lo: 9776-7820.

Rudy Henrique comemora dia 28/03, mais um aniversário. Seus  familiares e amigos desejam-lhe votos de felicidade, saúde e muita alegria.

Mineiro da Prefeitura, mais uma 

melancia colhida na horta do 

japonês, dia 23/03. Parabéns e 

muita paz.

Comida Árabe Jaboticabal shopping

Carretas trafegam livremente pelo 
centro da cidade de Jaboticabal 
e enfernizam o trânsito. As 
autoridades não tomam quaisquer 
providências independentemente 
das reclamações dos munícipes 
que na maioria das vezes se quer 
chega a dormir com o barulho 
causado por essas jamantas 

TERRA SEM LEI
João Teixeira de Lima

transportadoras “da riqueza 
nacional”.
Por outro lado, as motos estacionam 
nos locais reservados aos veículos 
e nada acontece, segundo policiais 
militares não existem placas de 
sinalização, o que os impedem 
de mutar tais conduções. onde 
esta o departamento de trânsito do 
município?

A lindinha Julia Yngredy, filha do 

Rapper Leandro completa hoje 

mais um ano de vida. Parabéns 

muitas felicidades são os votos de 

seus familiares e amigos.


