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EDITAL PARA CoNHECIMENTo DE TERCEIRoS, 
EXPEDIDo NoS AUToS DE INTERDIÇÃo REQUERIDo 
PoR E.D.S.b. EM fACE DE T.V.D.S. - fEITo Nº 627/06 - 
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 INTERDIÇÃo requerida por E.D.S.b. em face de 
T.V.D.S., feito nº 627/06 - 2ª Vara Cível e, por sentença 
datada de 20.04.2007, 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 T.V.D.S., brasileira, solteira, 
natural de Taiaçu – SP, nascida aos 17/12/1942, filha de 
f.V.D.S. e C.g.D.S., residente e domiciliada nesta cidade 
de jaboticabal-SP., na Rua Domingos Valério, 281 – bairro 
Santa Luzia, por ser ela incapaz de reger sua pessoa e seus 
bens, impressão que se colheu, ainda, em seu interrogatório 
judicial, constatando a perícia que ela é portadora de patologia 
que a impede de compreensão verbal, bem como deficiência 
mental associada, de modo que é desprovida de capacidade 
de fato, tendo-lhe sido nomeada Curadora Definitiva a 

requerente E.D.S.b., 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 doze (12) de junho de 
2007. Eu (Luciano Carlos Montedor), Escrevente Técnico 
judiciário, que digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), 
Diretor Técnico de Serviço conferi, dou fé e assino.
ANA PAULA fRANCHITo CYPRIANo - juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃo DA REQUERIDA M. DE L. M. 
EXTRAÍDo DoS AUToS DA AÇÃo DE EXoNERAÇÃo 
DE ALIMENToS REQUERIDA PoR D. f. - fEITo Nº 
1.412/06 - PRAzo: 30 (TRINTA) DIAS - 2ª VARA.-
A DoUToRA ANA PAULA fRANCHITo CYPRIANo, 
MMa. juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal 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 judicial se processam regularmente os autos da ação 
de EXoNERAÇÃo DE ALIMENToS requerida por D. f. 
em face de M. DE L. M., feito nº 1.412/06 - 2ª Vara Cível e 

A senhora olga Aparecida Marques 
(foto), moradora na rua Monteiro 
Lobato esquina com a avenida Carlos 
Berchieri, teve a grade da sua casa 
arrebentada por um caminhão que não 
conseguiu subir a ladeira. Desgovernado 
para trás e também para não cair no rio, 
o motorista achou por bem usar a grade 
da casa da senhora olga como apoio. 
Revoltada com a situação a dona-de-
casa procurou a reportagem do Jornal 
fonte, até porque não é primeira que 
isso acontece.

Fonte – o que aconteceu?
Olga Aparecida Marques – é a 
terceira vez que isso acontece. Como a 
subida é muito inclinada, os caminhões 
não conseguem subir e para evitar a 
marginal eles (os motoristas) jogam o 
veículo na minha casa.

RECLAMAÇÕES DE MUNICÍPES
João Teixeira de Lima

Conversei com o prefeito Hori 
há cerca de um mês, ele mandou 
colocar uma placa de trânsito que 
proíbe a passagem de caminhões 
nesta parte da rua. Mas o prefeito 
me disse que se o problema 
não fosse resolvido, para eu 
procurá-lo novamente. E como 
não foi resolvido, os caminhões 
trafegam normalmente por 
aqui, não respeitam sinalização. 
Telefonei na Prefeitura, e pedi 
para o Leonardo agendar uma 
conversa com o prefeito, e isso 
não ocorreu, e me disse que o 
que deveria ser feito já foi feito. 
Não sou idiota, e gostaria que 
o prefeito soubesse que a placa 
simplesmente não resolveu e que 
fosse tomada outra providência. 

Leonardo não quis marcar para eu 
conversar com ele.
Fonte – Qual seria a solução?
Olga – Além do problema com 
caminhões, carros entram em alta 
velocidade na curva e perdem o controle 
vindo a colidir na parede e na grade, 
talvez a solução fosse colocar uns 
trilhos para proteger a casa, porque aqui 
virou uma “festa”, portanto, quem tem 
que resolver é a administração através 
do responsável pelo trânsito que tem 
que ter vontade e mostrar serviço. Mas 
ninguém toma providência, agradeço 
o prefeito que me atendeu muito 
rápido, mas infelizmente, a solução 
encontrada não resolveu. Entrei com 
um pedido de indenização da grade 
junto a Prefeitura, mas disseram que foi 
erro humano, e eu vou pagar pelo erro 

dos outros? E disseram 
ainda que isso é caso de 
polícia, para eu anotar os 
números das placas dos 
veículos. Não sou agente 
de trânsito, e tenho o que 
fazer sou dona-de-casa e 
comerciante, e não posso 
ficar na esquina anotando 
placas, isso é serviço do 
departamento de trânsito, 
que para isso são pagos.

OUTRO LADO

o diretor de trânsito 
orlando Labella, 
confirmou que o que 
poderia ser feito já foi e 
que a colocação de trilhos é proibida.

COMENTÁRIO

Não adianta colocar placas proibitivas 
se não existe fiscalização, é comum 
vermos jamantas transitando pelas 
ruas de nossa cidade, apesar das 
promessas dos governantes que seriam 
tomadas providências para coibir esses 
transtornos para os moradores que 
têm suas casas danificadas por esses 
veículos, além do barulho infernal.

RODOVIÁRIA

No último dia 06/07, um caminhão 
baú da empresa Stéfani, derrubou dois 
toldos que são três, no total do ponto 
de táxi da rodoviária, e o para brisa 
traseiro de um carro foi quebrado. A 

ferragem de sustentação ficou retorcida 
no local e os próprios motoristas de 
táxi se encarregaram de desmontá-la 
e a colocaram sob uma árvore. Até o 
dia 26/06, esse material continuava no 
mesmo lugar e os motoristas estão ao 
relento.
Esses toldos foram instalados no 
ponto de táxi na atual administração, 
no entanto, o material de cobertura 
é transparente e não protege do sol, é 
apenas um enfeite para “inglês vê”, e 
segundo um motorista que não quis 
se identificar teria custado aos cofres 
públicos cerca de R$ 50 mil.
o telefone que serve ao ponto de táxi 
também fica ao relento, e toda vez que 
chove entra em pane.
Muitas reclamações já foram feitas 
junto a Prefeitura, mas até o presente 
nenhuma providência foi tomada.

Criminal. Assim constando dos autos que a requerida M. DE 
L. M., brasileira, divorciada, serviços gerais, filha de M. A. 
M. e A. C. M., nascido aos 16.04.51, natural de Manduri-
SP., 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 o seguinte: “o 
requerente contraiu matrimônio com a requerida, em 
20.02.75, separando-se após 23 anos, e ingressado com ação 
de divórcio em 2.004, onde fora fixada a pensão alimentícia 
na proporção de 1/3 (um terço) sobre o valor do benefício 
que o requerente recebe junto ao INSS, estando hoje o autor 
com dificuldade de continuar arcando com o pagamento da 
pensão alimentícia, em razão de estar com problemas sérios 
de saúde, ou seja, Cardiomiopatia Isquêmica, tendo altos 
gastos com medicação, ficando assim impossibilitado de 
continuar a pagar a pensão alimentícia estipulada nos autos 
da ação de divórcio acima mencionada, requerendo assim, a 
citação da REQUERIDA, sob pena de confissão e revelia, 
dando-se à causa o valor de R$ 2.051,76”. Assim constando 
dos autos que a requerida M. DE L. M., encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, é expedido o presente edital, pela qual, 
fica a mesma devidamente CITADA, por todo o conteúdo da 
ação, podendo contestá-la sob pena de revelia e confissão, 
dentro do prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de serem 
tidos e confessados como verdadeiros os fatos articulados 
pelo requerente em sua petição inicial. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, em especial DA REQUERIDA M. 
DE L. M. 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, em 13 de junho de 2.007. 
Eu, (Ribamar Rossi), Escrevente Técnico judicial, que 
digitei. Eu, (Milton Alberto Manfredini), Diretor Técnico de 
Serviço conferi.
ANA PAULA fRANCHITo CYPRIANo - jUÍzA  DE  
DIREITo

EDITAL EXPEDIDo NoS AUToS DA AÇÃo DE 
INTERDIÇÃo REQUERIDA PoR C.S.C em face de 
R.M.j.C., PRoCESSo 994/2006 – 3ª VARA
o DoUToR ANTÔNIo RobERTo boRgATTo, MM. 
jUIz DE DIREITo TITULAR DA 3ª VARA CIVEL, desta 
cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
etc... SABER a todos quantos o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem que por este juízo e Cartório  da 3ª 
Vara,  foi decretada a interdição de RAIMUNDA MARIA 
DE jESUS CoNCEIÇÃo, brasileira, viúva, aposentada, 
portadora do R.g. 34.231.492-0, filha de josé Domingos 
Soares e francisca Domingo Soares, natural de juazeiro do 
Norte, Estado do Ceará, nascida aos 14 de junho de 1918, 
residente e domiciliada no Assentamento Córrego Rico, 
lote 40, km 113,5,  nesta cidade e comarca de Jaboticabal 
- SP, a requerimento de seu neto, conforme apurado através 
do Laudo Pericial, RAIMUNDA MARIA DE jESUS 
CoNCEIÇÃo incapaz de gerir os atos da vida civil e seus 
bens, tudo nos termos da r. sentença proferida por este 
juízo, datada de 01 de dezembro de 2006, com trânsito em 
julgado datado de 09 de janeiro de  2007, sem a interposição 
de quaisquer recursos , tendo sido nomeado Curador 

Definitivo  CRISTIANo SAES CLEMENTE, portador do 
Rg. de nº 40.233.860-1 -SSP-SP, brasileiro, solteiro, filho 
de josé Clemente e Luiza de Castro Saes, nascido aos 27 
de ABRIL do ano de 1988, residente e domiciliado na na 
cidade de jaboticabal - SP, no Assentamento Córrego Rico, 
lote 40, km 113,5. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e, no futuro, ninguém possa alegar ignorância, é 
expedido o presente edital que será publicado por 03 (três) 
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, 
aos 13 de fevereiro de 2007. Eu, fátima Travaini de Lima, 
Escrevente Técnico judiciário, digitei e subscrevi. Eu, 
Valdeci Aparecido Damião, Diretor de Serviço, conferi, dou 
fé e assino. (a) ANToNIo RobERTo boRgATTo, juiz de 
Direto.

EDITAL DE ARRECADAÇÃo EXTRAÍDo DoS AUToS 
DA AÇÃo DE DECLARAÇÃo DE AUSÊNCIA, MoVIDA 
PoR gERCINA MARIA DA CoNCEIÇÃo bARboSA - 
fEITo N.º 214/2004 – CÍVEL - 3ª VARA.
o DoUToR ANTÔNIo RobERTo boRgATTo, 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 Declaração de 
Ausência, movida por gercina Maria da Conceição barbosa 
contra josé Dionízio barbosa filho – feito n.º 214/2004 – 3ª 
VARA. Assim dos autos constando que o requerido: joSé 
DIoNÍzIo bARboSA fILHo, CPf 402.157/SSP/AL, CPf 
029.484.998-01, brasileiro, casado, pedreiro,  encontra-se 
em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital, 
anunciando a arrecadação dos bens abaixo descritos: 01 (um) 
rack pequena folheada, 0l televisor marca CCE, com controle 
quebrado, 01 (um) rádio toca CD marca Aiwa, 01 (uma) 
mesinha pequena com tampa de madeira e pés de ferro de 
criança, 01 (uma) mesa de madeira com 04 (quatro) cadeiras, 
01 (um) guarda-roupa de três portas de madeira, 01 (um) sofá 
de dois lugares cor vinho de plástico, danificado, 02 (dois) 
guarda-roupas de madeira com quatro portas e três gavetas 
e duas portas e três gavetas, 02 (duas) camas de solteiro de 
madeira com colchões, 01 (um) ventilador pequeno marca 
britânia, 01 (uma) geladeira marca Cônsul 30 litros de cor 
branca, 01 (um) armário de cozinha compensado sete portas 
e três gavetas bem estragado sem os pés, 01 (um) pequeno 
pedaço de guarda-louças de madeira, 01 (um) tanquinho 
branco sem funcionamento um pouco rachado,02 (duas) 
cadeiras de área sendo uma de ferro e outra de plástico, 
ficando como fiel depositária a requerente gercina Maria da 
Conceição barbosa, ficando o ausente CoNCLAMADo a 
entrar na posse de seus bens acima descritos e, para chegue 
ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância, especialmente a requerida acima mencionada, é 
expedido o presente edital, que será publicado e afixado na 
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de 
Jaboticabal, Estado de São Paulo, aos 09 de Agosto de 2.006. 
Eu, (fátima Travaini de Lima), Escrevente Técnico, digitei 
e subscrevi. Eu, (Valdeci Aparecido Damião), Diretor de 
Serviço, conferi, dou fé e assino. (a) ANTÔNIo RobERTo 
boRgATTo, M.M.juiz de Direito.
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No afã de ver a Emenda que 
alterava os Artigos 190 e 192 de 
Lei orgânica do Município de 
jaboticabal, leia a matéria completa 
na página 3 “CoMo AS CobRAS 
SE MATAM!”, o vereador jan 
Nicolau (PSC) teria recebido uma 
ligação no celular pedindo seu voto 
favorável à aprovação da Emenda 
em troca de dinheiro e outros 
“benefícios”.

A LIGAÇÃO

No intervalo de 10 minutos na 
sessão de 18/06, por pedido de vista 
do vereador Dr. Nereu (PMDb), 
para melhor apreciação da Emenda, 
um secretário telefonou para jan 
pedindo que mantivesse seu voto de 
apoio. o vereador negou alegando 
que na sessão de 04/06, não havia 
compreendido a real intenção do 
prefeito, a qual, no entender de Jan 
seria demitir o atual secretário de 
saúde josé Donizete Thomazini, 
e por essa razão mudou de idéia e 
votou contra a Emenda. 
Logo após o recebimento da ligação 
e o reinicio dos trabalhos, Jan pediu 
a palavra e solicitou que o líder de 
governo vereador Mauro Cenço 
(PPS), esclarecesse se havia ou 
não, pressão do prefeito josé Carlos 
Hori (PPS) para aprovação da 
Emenda, sob pena de falar o nome 
da pessoa que o telefonou e o teor 
da conversa. Cenço confirmou o 
interesse do prefeito na aprovação 
da Emenda.  

A OFERTA

Uma pessoa que não quis se 
identificar nos informou que o 

JAN NICOLAU TERIA RECEBIDO
OFERTA DE PROPINA

João Teixeira de Lima

secretário teria dito a jan que se 
ele votasse favorável a Emenda, 
todos os artistas contratados para a 
festa do quitute seriam hospedados 
na Instância Santa Amélia (Hotel 
da família baakline), e mais R$ 
2 mil em dinheiro. Procurado pela 
reportagem do Jornal Fonte, Jan não 
confirmou a oferta, mas também 
não desmentiu, disse apenas que 
recebeu a ligação. “Para mim foi 
uma surpresa, esse moço nunca 
havia me telefonado antes, e vai 
ser a minha palavra contra a dele”. 
Acrescentou sem citar nomes.
Vereadores que se encontravam 
próximos a jan Nicolau 
confirmaram para a reportagem do 
Jornal Fonte que o ouviram dizer: 
“Não, não aceito, vou votar contra”. 
E ouviram o nome do secretário, 
mas não quiseram revelá-lo para a 
reportagem.
Segundo o mesmo informante, o 
presidente da Câmara foi avisado 
que se tratava de um secretário do 
governo Hori conversando com Jan 
ao telefone.

OUTRO LADO

o jornal fonte enviou 3 e-mail 
(correio eletrônico) para a Prefeitura, 
pedindo esclarecimentos, mas até o 
fechamento desta edição não obteve 
resposta.

COMENTÁRIO

Até quando essa pouca 
vergonha vai continuar sem que 
ninguém apure a veracidade de 
eventuais irregularidades no 
seio da administração pública de 
jaboticabal?

o vereador Wilsinho 
Locutor (DEM), que 
é vice presidente do 
Legislativo jaboticaba-
lense (foto), faltou à 
sessão ordinária da 
noite 04/06, e segundo 
informações teria ido 
pescar porque estava 
estressado. ocorre 
que faltar nessas ses-
sões sem motivo 
justificado acarreta desconto no 

FALTA INJUSTIFICADA NA 
CÂMARA MUNICIPAL

João Teixeira de Lima

subsídio/salário, e ainda 
segundo informações o 
desconto não aconteceu. 
Enviamos e-mail (correio 
eletrônico), para o 
parlamentar perguntando 
sobre o assunto, mas 
não houve resposta até o 
fechamento desta edição.

COMENTÁRIO

Sem comentário.

Joupaz
aulas de xadrez

É mais fácil do que você pensa.
Ligue (16) 9137-8489

o professor Roberto Mangabeira 
Unger, foi empossado Ministro da 
secretaria de planejamento de longo 
prazo da presidência da república. 
Sem desmerecer as habilidades de 
Mangabeira que tem um currículo 
invejável, este homem em artigo 
publicado no Jornal “Folha de São 
Paulo”, datado de 15/11/05, disse 
o seguinte: “o governo Lula é o 
mais corrupto de nossa história. é 
obrigação do Congresso Nacional 
declarar prontamente o impedimento 
do presidente”. Mesmo com essas 
afirmações, Unger foi nomeado ministro 
por Lula, com uma pequena diferença, 
não recebeu o tradicional abraço do 
presidente no dia da sua posse, recebeu 
apenas um longo aperto de mão.

JABOTICABAL
No inicio do governo Hori, o vereador 
Pepa Servidone (PFL) descia a “lenha” 
no prefeito e na sua administração, 
chegando a ponto de quase sair às vias 
de fato com o diretor de obras Daniel 
branco, que é ex-concunhado de 
Hori. A pancadaria só não aconteceu 

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ!
João Teixeira de Lima

Não é novidade alguma que o atual 
presidente da república Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) é oriundo do movimento 
sindical, sua fama se alastrou pelo 
Brasil e o mundo a partir das greves do 
ABC na região da grande São Paulo nas 
décadas de 70 e 80, promovidas pelo 
sindicato dos metalúrgicos que tinha 
como principal líder, Lula da Silva, que 
se destacou por sua coragem, porque 
na época vivíamos em plena ditadura 
militar. Trabalhadores foram mortos e 
outros foram presos, inclusive o próprio 
Lula.
o tempo passou, Lula foi candidato a 
governador de São Paulo, posteriormente 
se elegeu deputado federal constituinte. 
Em seguida se candidatou a presidente 
da república contra Fernando Collor, 
foi derrotado e novamente por duas 
vezes contra Fernando Henrique. Na 
quarta tentativa se elegeu presidente 
contra josé Serra e novamente contra 
geraldo Alckmin.

O POVO
Qualquer trabalhador se orgulha ou se 
orgulhava de ter como seu presidente 
um profundo conhecedor das suas 
necessidades, e não se pode negar que 
Lula conhece. No entanto, sem deixar 
de reconhecer os avanços obtidos por 
esse governo, até porque, a avaliação de 
Lula perante a opinião pública atinge a 
marca de 64%, enquanto seu governo 
não passa de 47%, isso quer dizer que 
o presidente é mais importante que sua 
administração, o que também não é 
novidade.
A novidade e a decepção ficam por 
conta dos seus correligionários, que 
acreditaram em um Brasil melhor, 
sob a presidência de Lula da Silva, 
especialmente os servidores públicos 
federais, dos quais entre 10, 9 votaram 
em Lula e estão vendo seus sonhos de 
uma vida melhor ir para o brejo.
A exemplo de Fernando Henrique 
(PSDb), Lula tem sido um péssimo 
patrão para os trabalhadores do serviço 
público federal, e para fechar com chave 
de ouro o presidente sindicalista mandou 
cortar o ponto (dias não trabalhados) 

TODOS TÊM SEU MANGABEIRA UNGER
João Teixeira de Lima

porque o “príncipe do lago” intercedeu, 
mas esse desentendimento gerou um 
boletim de ocorrência na delegacia de 
polícia. Hoje Pepa é o fiel escudeiro do 
mandatário jaboticabalense e o trata de 
o iluminado.
Na legislatura anterior da Câmara 
Municipal, Pepa e Edu fenerich (PPS), 
se agrediram verbalmente na imprensa 
falada. o primeiro afirmava que o 
segundo não trabalhava e só vivia 
viajando por conta do erário municipal. 
Edu então respondeu que se Pepa não 
calasse o “bico”, trazia a tona a história 
de uma certa reunião que aconteceu 
em um barzinho em frente à Igreja da 
Aparecida e que Pepa teria participado 
para tratar da eleição para presidência da 
Câmara, do então vereador Waldemar 
Martins, dando a conotação de que 
haveria ocorrido suposta propina. Pepa 
se calou e na legislatura atual tem sido 
um companheirão de viagens de Edu 
Fenerich.

COMENTÁRIO
Há coisas que nem Sigmund freud 
explica.

daqueles que o apoiaram. Isto porque, 
sem alternativa de melhores condições 
de trabalho e salários resolveram partir 
para a greve, como única alternativa 
para solucionar suas dificuldades. já 
que seus salários estão defasados em 
mais de 100%, incluindo-se as perdas 
acumuladas dos 8 anos de fHC.  Porém, 
os cerca de 22 mil cargos em comissão 
(contratados sem concurso) tiveram 
reajustes em seus salários que variaram 
de 35 a 140%.
outro fato lamentável, é que Lula 
encaminhará até agosto de 2007, a 
regulamentação da lei de greve para o 
setor público das três esferas (federal, 
Estadual e Municipal), onde faz 
exigências extremamente descabidas, 
como por exemplo, que a greve tem que 
ser aprovada em assembléia por 2/3 da 
categoria, o que significa dizer, que em 
uma base de 100 mil trabalhadores, 70 
mil devem estar presentes à reunião, 
ou seja, jamais ocorrerá greve nesses 
setores, e os governantes ficarão a 
vontade para massacrarem cada vez 
mais os servidores públicos.

LÁ COMO CÁ
A polícia civil do Estado de São Paulo 
anunciou que entrará em greve a partir 
de 12/07 por melhores condições de 
trabalho e reajuste salarial, pois estão, 
há 13 anos sem reajustes e pedem apenas 
38% de aumento, o que é muito pouco 
se somarmos a inflação acumulada de 
todos esses anos, coincidentemente 
o tempo que os tucanos (PSDb) 
governam São Paulo.
o movimento paredista dos policiais 
civis pode se estender para outras 
categorias que se encontram na 
mesma situação, e nada mais justo 
do que a união de todos para forçar o 
governo a pagar o que é devido aos 
trabalhadores.
A greve na maioria das vezes, só 
prejudica a classe mais pobre, mas é 
importante que a população entenda, 
que a greve é a única e a última arma 
que os também pobres trabalhadores 
têm para verem seus direitos 
reconhecidos, já que os mandatários 
não os reconhecem.
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A tradicional Empresa de Jaboticabal 
Máquinas operatrizes zocca Ltda., 
fundada na década de 20 por Plínio 
zocca e Atílio Ariodante zocca, 
e chegou a empregar mais de 800 
trabalhadores, foi leiloada neste mês 
por R$ 2,5 milhões, dinheiro este que 
não paga sequer o passivo trabalhista, 
segundo o presidente do STIMMMEj 
– (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Industrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de jaboticabal), 
Alberto César Pereira que juntamente 
com o tesoureiro da entidade Cláudio 
Del Vecchio, concederam entrevista ao 
Jornal Fonte nesta sexta-feira 22/06.

Fonte – Presidente. A zocca fabricava 
exatamente o que e quantos empregados 
tinha na sua época áurea?
Alberto César Pereira – A zocca 
começou com a fabricação de plainas 
limadoras, vários modelos, e chegou 
a ter cerca 800 empregados em três 
turnos.
Fonte – o que é plaina limadora?
César – Hoje é pouco utilizada, está 
praticamente obsoleta no ramo de 
usinagem devido aos novos projetos 
que criaram as fresas ferramenteiras, 
ou seja, os serviços que eram feitos em 
plainas são feitos em fresas.
Fonte – Como o senhor disse, a zocca 
tinha 800 funcionários trabalhando em 
três turnos, a empresa exportava?
César – Sim. Esses três turnos foram 
na época áurea, foi o maior número 
de funcionários que a zocca teve e 
exportava muito para o Chile, México, 
Equador, Iran e outros países. A zocca 
é conhecida mundialmente.
Fonte – o senhor lembra qual é a data 
do seu registro em carteira?
César – Até hoje estou na ativa e tenho 
um único registro que é na zocca, e 
data de 19 de abril de 1973.

O QUE RESTOU DA EMPRESA ZOCCA FOI LEILOADO POR R$ 2,5 MILHÕES
João Teixeira de Lima

Fonte – o senhor lembra quando 
começou a decadência da empresa e o 
que teria provocado?
César – Na verdade houve duas crises 
fortes para as industrias nacionais. 
Uma em 1981 e outra por volta de 
1992, e dali para frente a zocca não se 
reergueu.
Fonte – A zocca era uma empresa 
familiar?
Cláudio Del Vecchio – Sim. Eram 
todos muito unidos. o patrão estava 
sempre com a gente carregando peças.
Fonte – Quando o senhor começou na 
zocca?
Cláudio – Não é mentira. Comecei em 
1° de abril de 1966.
fonte – A zocca foi leiloada. Qual o 
seu sentimento?

Cláudio – Começamos na Rua Rui 
barbosa ali onde está instalado o 
bingo, e a mudança para o bairro da 
nova Jaboticabal aconteceu em 1973. 
Em 1989 quando sai estava tudo 
bem. Sinto-me muito magoado com a 
política, jaboticabal era o eixo e hoje 
perde espaço para outros municípios, 
e a zocca quando começou era irmãos 
zocca, que era muito pequena e cresceu, 
cresceu e ficamos muito felizes, então 
a mágoa e a tristeza não é só pelo 
aconteceu com a zocca, mas da política 
de jaboticabal, dói muito.
fonte – Presidente e o seu sentimento?
César – A máquinas zocca, sempre 
foi uma família para todos nós, lá foi 
a nossa casa e é como se estivéssemos 
sendo despejados. Ali nasceram muitos 
profissionais, que hoje estão atrás 

de balcões de bares e mercearias. 
Jaboticabal perdeu muito com essa 
crise que culminou na derrocada da 
zocca, porque acumulou dívidas para 
todos os lados e processos trabalhistas 
que acarretaram no leilão, perdemos a 
nossa casa de trabalho. Tomara que a 
gbA dê continuidade nem que seja em 
outro ramo de atividade, mas dentro 
da metalurgia para que Jaboticabal 
não se torne menor ainda. A mágoa 
é grande, jaboticabal, como disse o 
companheiro Cláudio, sempre foi o 
eixo e compreendia um pólo de vários 
municípios que já nos ultrapassaram, e 
agora perdemos a nave mãe, o que nós 
tínhamos de principal em jaboticabal 
vimos aterrissar terça-feira passada.
Fonte – A gbA – Caldeiraria e 

Montagens Industriais Ltda., empresa 
situada em guariba, que emprega mais 
600 trabalhadores, e tem como diretor 
josé Augusto Marconato, que é de 
Jaboticabal, comprou o que restava 
da zocca, o senhor acredita que trará 
quantos empregos?
Cláudio – Não tenho conhecimento 
exato. Mas se é como dizem, espero 
que crie pelo menos 200 empregos já 
estaria de bom tamanho.
Fonte – Esses profissionais que o 
presidente se referiu, e que trabalham 
em outras áreas, teriam condições de ser 
reaproveitados nessa nova empresa?
Cláudio – Muitos já estão com a idade 
avançada, mas os ex-funcionários da 
zocca são mão-de-obra extremamente 
especializada que podem contribuir, 
apesar de estarem aposentados.

Fonte – o sindicato pretende procurar 
a gbA, para oferecer suporte na 
contratação dessa mão-de-obra 
especializada?
Cláudio – A empresa deveria nos 
contatar e sem dúvida forneceríamos 
informações de excelentes profissionais, 
isso se não fugir da área de máquinas 
operatrizes, porque o ramo da gbA é 
caldeiraria.
Fonte – E o senhor presidente, o que 
acha?
César – Eu ficaria muito mais contente 
se mantivesse o ramo de metalurgia de 
grande escala de máquinas operatrizes. 
Que se comprasse o know-how da família 
zocca, porque ela é única no mercado 
em máquinas computadorizadas, então 
a probabilidade de obter sucesso é 
muito maior na mesma atividade, essa 
seria a salvação para esses profissionais 
que estão quase que marginalizados.
Fonte – A gbA arrematou a zocca por 
R$ 2,5 milhões. o senhor acha que esse 
dinheiro paga o passivo trabalhista? o 
senhor tem idéia do total da dívida?
César – o passivo trabalhista é muito 
maior que isso, inclusive impostos, a 
dívida da zocca é muito complicada. 
Para se ter uma idéia, uma certa época 
o fgTS não foi depositado por 12 anos, 
aí houve acordos e foi resolvido. No 
entanto, já faz 6 anos que não é mais 
depositado sem contar INSS e outras 
pelo que temos conhecimento.
Fonte - Então esses R$ 2,5 milhões não 
dá nem para o “cheiro”?
César – Isso paga um bloquinho de 
direitos trabalhistas.
fonte – Mais alguma coisa?
César – Só queria dizer que falei muito 
em manter o mesmo ramo de atividade 
da zocca, mas se a gbA do meu amigo 
Marconato, mantiver Caldeiraria que é 
sua especialidade, abrirá novos postos 
de trabalho em Jaboticabal o que nos 
deixa felizes e a sociedade e o município 
vão agradecer.
Fonte – E o senhor quer acrescentar 
alguma coisa?
Cláudio – Não. Vamos esperar o que 
vai acontecer.

OUTRO LADO
A reportagem do Jornal Fonte tentou 
por diversas vezes falar com a autal 
diretoria da empresa zocca, mas não 
obteve êxito.

fachada da empresa zocca

E/D César e Cláudio

No dia 18/06, o prefeito josé Carlos 
Hori (PPS), esteve na radio 101 
fM, que, aliás, tem comparecido 
a essa rádio toda segunda-feira por 
volta de meio dia, após o famoso 
“programa vereador em ação” da 
mesma emissora para falar das suas 
ações de governo, e naquele dia 18, 
Hori disse que conseguiu junto a 
deputados através de emendas R$ 
100 mil para comprar um RX, e cujo 
dinheiro já está na conta da Prefeitura 
que entrará com uma contra partida 
de aproximadamente R$ 35 mil, e o 
RX será ultramoderno.
o que nos deixou intrigados com 

MENTIRA TEM PERNAS CURTAS
João Teixeira de Lima

essa afirmação do prefeito, é que 
o vereador Carmo Jorge Reino 
(PR-ex-PL), alardeou e alardeia 
incansavelmente que a verba para 
compra desse RX veio do governo 
do Estado por sua solicitação, junto 
ao deputado Rafael Silva (PR). 
Afinal de contas, foram adquiridos 
2 RX, ou tem alguém enganando o 
povo?
A reportagem do Jornal Fonte tentou 
por duas vezes falar com o vereador 
em seu gabinete sem sucesso, e 
também não houve retorno das 
nossas ligações até o fechamento 
desta edição.

MAIS MENTIRAS

Em 06 de abril de 2.000, o ex-
vereador josé Mafra filho (binho 
Mafra), apresentou requerimento 
acompanhado da minuta do projeto 
de lei, para que a Prefeitura de 
jaboticabal celebrasse convênio 
com o governo do Estado para 
instalação do Banco do Povo no 
Município.
o jornal fonte teve acesso a esses 
documentos, que provam que a 
iniciativa de trazer o Banco do 
Povo para Jaboticabal foi de Binho 
Mafra. No entanto, o vereador Pepa 

Servidone (DEM), se vangloria 
que foi o autor desse projeto, e 
pior ainda, nunca citou o nome do 
verdadeiro responsável. 
outra investida de Pepa para ficar 
com as glórias é o projeto que 
regulamenta os motos táxi. Segundo 
informações, Pepa comentara que 
esteve em brasília para tratar desse 
assunto. Como fica a situação do 
vereador César Tomé (PHS), que 
seria o “pai da criança”. Não é 
mais correto dar a César o que é de 
César? E parar com essa história de 
assumir a paternidade só quando o 
filho é bonito?
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Terça-feira 19/06, um cachorro da 
raça pit bull, invadiu a escola Cel. 
Vaz no centro de Jaboticabal, e quase 
causou uma tragédia. Nessa escola 
estudam centenas de crianças, e 
três delas teriam sido atacadas sem 
maiores danos. Exceto o susto.
Na quarta-feira 20/06, a reportagem 
do Jornal Fonte fotografou uma faixa 
que anunciava a venda de filhotes 
dessa raça de cães, bem ao lado da 
escola, nas esquinas das ruas Floriano 
Peixoto com Major Novaes. No dia 
seguinte 21/06, voltamos ao local e 

O “ASSASSINO” MORA AO LADO
João Teixeira de Lima

Seis partidos apresentaram, na 
Câmara dos Deputados, nesta 
quinta-feira (21), uma nova proposta 
de reforma política instituindo o 
sistema de votação por lista flexível e 
financiamento público exclusivo para 
as campanhas eleitorais. Assinam a 
proposta o PT, o PMDb, o DEM, o 
PCdoB, o PPS e o PSB. Na linguagem 
parlamentar, trata-se de uma emenda 
substitutiva global, ou seja, um novo 
projeto para ser votado no lugar 
da proposta do relator, deputado 
Ronaldo C
aiado (DEM-go).
Líderes do PMDb, PT, DEM (ex-
PFL), PSB, PPS e PCdoB chegaram 
a um acordo nesta quinta-feira (21), 
que pode permitir a aprovação da 
chamada ‘’lista flexível’’ nas eleições 
para deputados e vereadores, ponto 
mais polêmico da reforma política 
em votação na Câmara. foram 
apresentadas 346 emendas propondo 
alterações na proposta inicial.
Uma emenda substitutiva assinada 
por esses líderes, que representam 
mais de 300 dos 513 deputados, 
será apresentada ao plenário na 
próxima semana, na terceira tentativa 
de votação do projeto, informou o 
deputado Henrique Fontana (PT-RS), 
vice-líder do governo, que participou 
das negociações.
A proposta mantém o financiamento 
público de campanhas, mas deixa de 
fixar o valor proposto originalmente 
(R$ 7 por eleitor) e prevê que o 
Congresso determinará o montante 
do fundo eleitoral na elaboração 
do orçamento da União, depois 
de consultar o Tribunal Superior 
Eleitoral.
A nova proposta modifica a 
distribuição do bolo do financiamento 
público, elevando de 1% para 5% 
o porcentual destinado a todos os 
partidos, o que aumenta o total para 
as pequenas legendas.

SEIS PARTIDOS FORMALIZAM NOVA 
PROPOSTA DE REFORMA POLÍTICA

Se aprovada, a reforma entra em 
vigor nas eleições municipais de 
2008, mas será submetida a referendo 
em 2015. A nova emenda substitui as 
coligações por federações partidárias, 
obrigando os aliados eleitorais a 
permanecer unidos por pelo menos 
três anos depois das eleições.
‘’Defendemos o voto em lista fechada, 
mas somos racionais e por isso 
apoiamos um acordo que permitirá a 
aprovação de um outro tipo de lista, 
que já é um grande avanço’’, disse 
Fontana a jornalistas.
A nova proposta de lista flexível prevê 
que o eleitor deverá votar, primeiro, 
em um partido e, opcionalmente, 
em um dos candidatos da lista dessa 
legenda. Atualmente, o eleitor vota 
diretamente em um candidato ou, 
opcionalmente, numa legenda.
Metade das vagas obtidas por cada 
partido, no sistema proposto, será 
distribuída segundo uma ordem 
predeterminada pelo próprio partido. 
A outra metade será preenchida 
de acordo com os votos obtidos 
individualmente. ‘’Não podemos tirar 
do eleitor o direito de influir na escolha 
dos deputados, deixando esse critério 
exclusivamente para os partidos, 
como prevê a lista fechada’’, disse a 
deputada Rita Camata (PMDb-ES).
A proposta também mantém o artigo 
que privilegia os atuais detentores 
de mandato. Eles terão assegurados 
os primeiros lugares da lista. Na 
prática, isso significa que boa parcela 
dos atuais deputados terá reeleição 
garantida. Para que a nova emenda 
seja submetida à votação será 
necessário que ela ganhe preferência 
regimental sobre o texto do relator 
Ronaldo Caiado (DEM-go).
 

Da redação do vermelho www.
vermelho.org.br

com informações da Reuters

faixa não mais se encontrava.
Até o dia 22/06, o animal se 
encontrava no canil municipal, 
e o seu dono não havia sido 
encontrado.

COMENTÁRIO

o proprietário desse cachorro é 
antes de tudo um irresponsável. 
No entanto, é comum vermos esses 
animais circulando livremente pelas 
ruas, quando não seus donos os levam 
para passear sem as focinheiras e que 
o uso é obrigado por lei.
Por outro lado, os responsáveis pela 
escola também são culpados por 
deixarem a porta aberta, assim como 
entrou um cachorro poderia entrar 
um animal bem pior, ou seja, o de 
duas patas que poderia seqüestrar ou 
molestar alguma criança.

Moradores do bairro jardim das 
Rosas – sobretudo, aqueles residentes 
na Rua Aldo Senen, próximo a um 
Supermercado, não agüentam mais 
o descalabro que um comerciante 
proprietário de um bar, conhecido 
por Paulinho – Paulo César, 
funcionário público municipal que 
vem promovendo som altíssimo em 
seu estabelecimento, incomodando 
todos os vizinhos, que não podem 
falar nada, pois são ameaçados. A 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL 
PROMOVE POLUIÇÃO SONORA

Luiz Augusto Stesse

reportagem do Jornal Fonte esteve 
com o Secretário de Administração, 
Dé berchierlli há cerca de um mês, 
que disse que iria providenciar para 
que os fatos não mais ocorressem, 
haja vista que o citado autor é 
funcionário público e que deveria 
dar exemplo, porém, até hoje nada 
foi feito, apesar de o funcionário 
ter sido advertido pelo secretário. 
é uma vergonha!!!. onde anda a 
Autoridade (isto é, se existe)?

“Inicialmente gostaria 
de expressar minha 
gratidão ao Brasil. Foi 
com prazer que por muito 
tempo defendi a camisa 
canarinho e me orgulhei 
de ser brasileiro.
Infelizmente este país não 
faz mais parte de mim. 
Por muitos anos vivi 
com minha família na Alemanha e 
me identifiquei completamente com o 
país. A despeito de certos intolerantes e 
racistas, que são minoria, minha família 
se integrou totalmente ao modo de 
vida alemão. Minhas filhas mal falam 
português e são totalmente fluentes em 
alemão.
Para voltar ao Brasil, isto pesou muito. 
Queria que elas se sentissem, como 
me sentia, brasileiro. Queria que 
conhecessem o meu país, que falassem 
a minha língua nativa, queria mostrar o 
lado bom do Brasil, um pouco diferente 
daquilo que volta e meia aparece nos 
noticiários de TV alemão.
A tentativa foi em vão. Muito embora 
tenhamos ficado em uma cidade muito 
acima da média do padrão de vida 
brasileiro, os males que a assolam me 
parecem regra, não exceção na vida 
brasileira. Não nos era permitido andar 
sem seguranças;
Minhas filhas não podiam em hipótese 
alguma passear ou brincar na rua; Ir 
à praia que fica a menos de 100m de 
nosso apartamento também era contra a 
recomendação do que nos passavam os 
seguranças e companheiros de clube.
Todo o tempo que estivemos no Brasil, 
ainda que livres fisicamente, éramos 
reféns psicológicos. Mesmo sendo 
um ídolo local, o risco parecia nos 
acompanhar a cada esquina virada, a 
cada momento em que passeávamos. A 
sombra do seqüestro ocorrido dois anos 
atrás com outro ídolo local, Robinho, 
nos perseguia por todos os lados.
Assistir o noticiário televisivo 
alimentava ainda mais nossos medos. 
Por sorte, minhas filhas não entendem 
muito bem português. Se entendessem, 
descobririam um país em que o crime 
está por todos os lados: está nas escolas, 
está nas faculdades, está no judiciário, 
está no Congresso e está até mesmo na 
família do presidente. Imagino o choque 
cultural para elas, criadas em um país 
com padrões morais tão rígidos. Me 

POR QUE NÃO REAGIMOS A ESTE ESTADO 
DEPRIMENTE DE NOSSO PAÍS?

JOGADOR Zé ROBERTO SE DESPEDE DO BRASIL

ponho no lugar delas e 
penso como deve ter sido 
desagradável esta estadia 
no brasil. o que pensavam 
quando dizíamos que 
elas não podiam andar 
livremente nas ruas? o 
que pensavam quando 
dizia que era melhor não 
dizer às amigas que eram 

minhas filhas? Como entendiam que 
não brincar na rua, que não passear 
em parques e que sempre andar com 
aqueles homens que não conheciam era 
o melhor para elas?
Minhas filhas devem ter detestado 
o Brasil. Foi com muita alegria que 
receberam a notícia de que voltaríamos 
à Alemanha. Além da segurança, há 
a questão da discriminação. Embora 
etnicamente muito diferente da 
população local, minhas filhas sempre 
foram respeitadas e nunca vistas com 
menosprezo.
Aqui no Brasil, onde todas as raças se 
misturaram e não dá para saber quem 
é o que, sofríamos com um tipo de 
discriminação inimaginável para elas: 
éramos vistos como anormais por nossa 
religiosidade. Por aqui imaginam que 
negros sofram de racismo na Alemanha, 
mas praticam uma intolerância 
inexplicável por sermos evangélicos. 
ou, como é dito pejorativamente por 
aqui, somos “CRENTES”, palavra 
carregada de maus juízos. Dentro do 
futebol, jogadores como eu que se 
organizam em grupos chamados de 
“Atletas de Cristo” são vistos com 
ressalvas, especialmente pela mídia 
que acompanha o esporte.
Por todos estes motivos, levo minha 
família de volta à Europa. Pelo meu 
sucesso e também pelas nossas 
escolhas, o brasil se tornou um suplício 
para aqueles quem mais amo. Batalhei 
a vida inteira para sair da pobreza e 
ter sucesso profissional. Acima de 
tudo isto, sempre busquei construir 
uma família feliz e correta. Hoje, a 
felicidade de minha família tem como 
pré-requisito afastá-las do brasil. Por 
isto que, ainda que com tristeza, faço o 
melhor para elas.

Aos meus fãs, muito obrigado. Ao 
Brasil, boa sorte.”

zé RobERTo
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Páginas da vida
Você sabia que...

- VOCÊ SABIA que um petiz anda 
chateado por se achar menosprezado pelo 
rei? Será que ele quer mais espaço na corte 
real? Ah, fala sério!
- VOCÊ SABIA que um darling, ao invés 
de supervisionar o trabalho, anda atrás de 
trabalhar pela sua campanha? Agora ta 
bom demais, não?
- VOCÊ SABIA que um (a) “amigo” (a) 
do rei anda levando e trazendo notícias, 
colocando gasolina na fogueira, plantando 
notícias para rachar a oposição? Anda 
fazendo jogo duplo...
- VOCÊ SABIA que no Pronto Socorro 
tem gente que anota tudo para levar ao 
chefe? Cuidado gente!
- VOCÊ SABIA que muitos freqüentadores 
da “Terceira Idade” estão chocados com a 
indelicadeza e mau humor da responsável 
pelo pedaço? olha o Estatuto dos Idosos, 
heim?
- VOCÊ SABIA que 2008 pretende ser o 
ano áureo da administração? Nada como 
ter um ano político de vez em quando. 
- VOCÊ SABIA que os imbatíveis estão 
com a bola toda? Menos, gente. o máximo 
que pode acontecer é ter mais quatro anos 
de mamata. E depois?
- VOCÊ SABIA que um passarinho me 
contou que não está fácil levantar recursos 
para os jogos Regionais. Mesmo que 
consigam, o tempo corre e a tartaruga só 
anda. 
- VOCÊ SABIA que andam dizendo por 
aí que pretendem dar um “banho de loja” 
nos espaços públicos e realizar os jogos 
regionais assim mesmo. é bom dar uma 
boa vistoria na estrutura do prédio do 
ginásio de Esportes. Quem avisa amigo 
é!
- VOCÊ SABIA que dizem que tem gente 
que anda de pescoço duro, nariz empinado 
e olhar arrogante, mandando em tudo e em 
todos. Até no rei! Que polivalente, não?

MOSAICOS

A Porcada
Dizem por aí que a moda agora é investir 
em porcos (porcos, porcos, mesmo). 
Compraram centenas deles e colocaram 
para engordar em um sitio (ou será 
fazenda?) Emprestado por um darling. 
Como disse um político por aí que só 
andam pegando peixinhos, que tal, além 
dos porquinhos pegarmos o dono da 
porcada? Que porcaria, heim?

GHOST
já faz tempo que anda um murmúrio por 
aí que existem funcionários fantasmas 
na administração municipal. Não, não 
são almas de outro mundo não, são deste 
mesmo.
Dizem que são “assessoras” contratadas 
e pagas com o dinheiro público (ou seja, 
o nosso) e nem sequer aparecem para 
trabalhar. Aliás falaram que alguns (as) 

nem tem um local definido de exercício. 
Será que é verdade? 
Parece que um vereador fez um 
requerimento para saber sobre alguns (as) 
deles (as) e até hoje não chegou a resposta 
por escrito, como deve ser feito nesses 
casos. Por que será?

Essa é para decifrar!
Muitos funcionários e professores usam 
a sigla ASPoNE para designar aqueles 
assessores mui amigos que vivem 
flauteando por aí e recebem gordos 
salários dos cofres públicos. Adivinhem o 
que significa. Ah, ah, ah. 

O petiz
o guri que anda tendo visibilidade para 
a candidatura de vereador, estava se 
achando no “Arraia da Solidariedade”. 
Só que trabalhar mesmo que é bom, nada. 
Foram sempre os mesmos que puseram a 
mão na massa, mas os méritos vão para o 
pequenino. Nada como ser o mascote do 
rei!

Confusão total
Tem gente que pensa que projeto cultural 
inovador é sinônimo de festas e eventos. 
é muito mais que isso! oh, da cultura, 
vamos diminuir um pouco as festinhas e 
trabalhar sério?

Quanto custa?
Quanto será que os entendidos cobram 
para montar uma festa de Carnaval? 
Precisamos perguntar aos carnavalescos. 
Que tal perguntarmos ao joãozinho Trinta? 
Ele tem prática no assunto. 

João e Maria
E por falarmos em João, falam que tem 
um que está querendo passar a perna na 
Maria, para chegar no cargo que sempre 
sonhou. Dizem até que já está tramando 
com os poderosos. Hum, outra vez?

Atenção partidos
Cuidado ao fazerem a filiação de um 
carnavalesco em seus partidos porque ele 
poderá passar a perna nos maiorais. A briga 
por territórios eleitorais já começou e vai 
ter muita luta por eleitores de um bairro 
muito disputado. Tambores já começaram 
a tocar desde o ano passado anunciando o 
novato e temores já estão a tomar conta do 
antigo dono do pedaço.

épocas áureas
Vão começar novos tempos no Paço. 
Tem uma que vai se aposentar mas sua 
vaga está garantida  como assessora de 
gabinete no palácio real. Nada como ter 
sido antiga amiga do rei, depois inimiga, e 
agora darling preferida. Também pudera, 
é amiga da xodozinho e por tabela, amiga 
dos poderosos. Agora, todos do Qg do 
MAL já estão com cargos. é como aquele 
programa: tudo por dinheiro!

Hidroprivilégio
Andam falando por aí que uma certa 
darling da Escola de Artes anda fazendo 
hidroginástica todas as manhãs até às 
10:00 horas. Quase todas as noites dizem 
que tem reunião no Qg do MAL. Será que 
não cumpre horário de trabalho? Nada 
como trabalhar na hora que quiser e no 
dia que convier. E tudo isso sob o olhar 
conivente da amiga Diretora.

Cartas na manga
Andam sussurrando pelas esquinas que 
obras de impacto estão sendo deixadas 
para 2008:

Novo prédio para a farmácia do Povo, 
todo decorado à moda da lady; 
Reforma do ginásio de Esportes, feita à 
moda da casa,
Conserto no asfalto da cidade, à moda 
barbante;
Reparos e pinturas ligeiras nos prédios 
públicos, à moda camaleão;
obras assistenciais e sociais, à moda 
populista;
Projetos culturais, à moda self-service e 
também por quilo;
Altos investimentos no fut-sal à moda pão 
e circo; 
Distribuição de bolas, medalhas, troféus, 
jogos de camisa, etc. à melhor moda dos 
penduricalhos que os colonizadores davam 
aos indígenas, donos da terra;
Aparições e participações em eventos 
sociais, assistenciais, multireligiosos, 
domésticos e populares à melhor moda 
das celebridades;
Visitas aos munícipes, comércio, sindicatos, 
indústrias, associações, entidades, clubes, 
etc. com direito a cafezinhos, bolos, 
salgadinhos, almoços, sucos, refrigerantes; 
ao melhor estilo “simplicidade indigesta” 
(vale tomar salamargo depois).
E por aí vai...
 Resta perguntarmos:
Haverá remédios essenciais para todos 
que necessitam?
Teremos mais médicos no Pronto 
Atendimento e nos CIAfs?
Teremos material esportivo e apoio a outras 
modalidades esportivas importantes, fora 
o fut-sal? ou continuarão no segundo e 
terceiro planos?
Teremos projetos sociais e assistenciais 
que não sejam paternalistas?
Será feita a tão sonhada reforma no 
Estatuto do Magistério?
Haverá de fato um plano de carreira 
que proporcione ascensão profissional e 
aumento nos salários?
os Secretários terão enfim ação efetiva 
em suas Secretarias ou só começarão a 
distribuir sorrisos e abraços?
os projetos culturais se resumirão nesse 
pacote de festinhas e eventos, e no oneroso 
Carnaval / 2008?
Será que as tão sonhadas casas populares 
ficarão só nos sonhos da população?
Será que o virtual Distrito Industrial ficará 
só nos planos reais?
Será que os prédios da Igreja São judas 

Tadeu, Escola Coronel Vaz, Concha 
Acústica, ficarão à mercê da destruição?
Será instalada a tão falada ouvidoria 
Municipal?
Serão gerados mais empregos em nosso 
município?
Quais os cursos profissionalizantes que 
serão instalados para jovens e adultos 
entrarem no mercado de trabalho?
Haverá projetos pedagógicos eficazes 
para melhorar o aprendizado de jovens e 
crianças?
Será que nas corriqueiras visitas pela 
cidade não terão vergonha de encarar 
a triste realidade de um povo sofrido e 
desamparado que sustenta com seu suor 
e trabalho, a máquina administrativa 
municipal? Tudo como d’antes no Reino 
de Amarantes!

Bomba! Bomba!
Falaram no meu ouvido, bem baixinho 
e em segredo, que a ex Secretária de 
Educação Municipal, tem guardada uma 
carta contando a verdadeira história de 
sua entrada e saída do cargo na Prefeitura. 
Dizem que relata todo o acontecido dos 
bastidores, nos seus mínimos detalhes. 
Afirmaram que ela pretende publicar 
oportunamente. Vamos aguardar, vamos 
aguardar. 

Diálogo
Perguntaram a um jornalista:
- Você está sem idéia?
beija-flor respondeu:
- Ah, eu sei quem tem!
  
Deuses, monarcas e faraós.
(essa é para pensar)

Aros: representa um deus egípcio celeste, 
regente dos céus e dos astros. Conta a 
mitologia que ele dizia:
“Eu sou Horus, o grande falcão”, “Levanto 
vôo graças ao meu impulso”. Era então 
chamado de deus falcão (falcão também 
quer dizer ave de rapina, gavião)
Seth: deus do Mal
Osíris: deus do juízo
Loki: deus Trapaceiro
Luiz XIV, Luiz XV, Luiz XVI: monarcas 
absolutistas da França.
Calígula: Imperador Romano que tinha 
um cavalo preferido de nome Incitatus. o 
cavalo tinha cerca de 18 criados pessoais, 
era enfeitado com colar de pedras 
preciosas. foi-lhe dedicada uma estátua 
no tamanho real e Calígula incluiu seu 
nome no rol dos senadores. 
Tutankamon: o faraó menino
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Fundado em 1922, o 
Partido Comunista do 
brasil é o partido mais 
antigo do país. Viveu 60 
anos na clandestinidade. 
Em 1962, rechaçou 
o oportunismo de 
direita, reorganizou-
se, adotando a sigla 
PCdoB, e realçou sua 
marca revolucionária. 
Muito perseguido pelo 
regime militar, dirigiu a 
guerrilha do Araguaia 
em 72-75. Ao fim da ditadura, alcançou 
a legalidade. Vive hoje uma das suas 
fases mais ricas. 
o PCdob guia-se pela teoria científica 
de Marx, Engels, Lênin. Procura aplicá-
la criativamente à realidade do Brasil e 
desenvolvê-la sem cessar. 
o princípio básico da organização do 
PCdob é o centralismo democrático: 
a submissão da minoria à maioria, a 
unidade de ação e a direção coletiva.

O QUE QUER O PARTIDO 
COMUNISTA DO BRASIL

o PCdob quer um brasil socialista, um 
país verdadeiramente democrático e 
soberano. Atualmente a conquista deste 
objetivo estratégico passa pela vitória 
da linha política aprovada na sua 9ª 
Conferência Nacional: atuar pelo êxito 
do governo Lula na realização das 
mudanças. 

Desde a posse de Lula, novas forças 
políticas e sociais estão à frente do 
governo da República brasileira. A 
partir de então elas têm diante de si um 
difícil desafio: o de governar um grande 
país que se encontra mergulhado numa 
grave crise econômica e financeira – 
aprisionado nos fundamentos nefastos 
da política neoliberal. o novo governo 
tem a tarefa de superar tais limites 
para que seja possível a realização do 
projeto de mudanças: a implementação 
de um modelo de desenvolvimento que 
privilegie o crescimento da economia, 
a afirmação da soberania nacional, 
valorização do trabalho e distribuição 
de renda. 

QUEM é E O QUE QUER O PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Tendo sido uma dos construtores 
da histórica vitória, os comunistas 
decidiram apoiar e participar do 
governo Lula e integram a sua base de 
sustentação política. julgam que têm a 
responsabilidade de contribuir para que 
o governo resgate os compromissos que 
assumiu com a nação. Esta é a primeira 
vez que participam diretamente no 
ministério do governo federal e exercem 
a liderança da bancada do governo na 
Câmara dos Deputados. 

os comunistas acreditam que é por meio 
deste governo que será possível realizar 
uma mudança democrática, soberana 

e popular no país. 
Atualmente não existe 
alternativa mais avançada 
e viável para se atingir, 
ainda que parcialmente, 
os objetivos maiores. 

o fracasso do governo 
Lula seria também a 
derrota política das 
forças progressistas e o 
caminho mais fácil para 
a volta das correntes 
políticas neoliberais 
e conservadoras ao 
governo. Por isso, o 

centro da tática política atual é atuar 
pelo êxito do governo Lula na condução 
das mudanças. Este êxito será completo 
somente com a superação da política 
neoliberal e a realização do projeto 
mudancista. 

No entanto, entre o programa do 
governo e o programa do Partido 
existem diferenças, e é natural que isso 
ocorra. os objetivos dos comunistas 
vão muito além dos objetivos colocados 
pelo atual governo. Por isso, o Partido 
tem exercido sua independência, 
apresentando críticas e sugestões ao 
governo, como foi o caso da reforma 
da Previdência e tem sido o da política 
macroeconômica. o PCdob defende 
também a autonomia do movimento 
sindical, estudantil e popular nas lutas 
por seus interesses e sublinha o papel 
destes movimentos para impulsionar as 
mudanças. Assim contribuindo para a 
vitória do governo Lula. 

os comunistas brasileiros têm a 
consciência que para haver mudança de 

rumo é preciso uma política ampla e o 
fortalecimento, no interior do governo 
e na sociedade, de uma forte convicção 
mudancista. é preciso agregar e 
mobilizar amplas forças políticas e 
sociais que se opõem ao neoliberalismo, 
tendo por centro os trabalhadores. Esta 
mobilização deve se dar no sentido de 
fortalecer o processo de mudanças e da 
consecução do novo projeto. 

o crescimento econômico, o 
aumento dos postos de trabalho e a 
distribuição da renda passaram a ser 
um problema político decisivo e, por 
isso, o PCdob defende a deflagração 
de um amplo movimento nacional 
por desenvolvimento, produção e 
emprego. 

Neste processo é necessário o país 
recuperar a sua autonomia na gestão de 
sua política econômica. Isto possibilitará 
as alterações dos parâmetros da política 
econômica que herdamos. A luta pela 
soberania nacional adquire um papel 
decisivo. Por isso os comunistas apóiam 
decididamente a nova política externa 
brasileira. Uma política de inserção 
ativa e soberana do brasil no cenário 
internacional que tem como destaque a 
defesa da integração da América do Sul, 
com o fortalecimento do Mercosul, a 
formação de parcerias estratégicas com 
grandes países (Índia, Rússia e África 
do Sul), ampliação de relações com os 
países socialistas (China, Cuba, Vietnã 
e Coréia). 

A defesa de um mundo multipolar, 
a condenação da guerra contra o 
Iraque, a posição altiva do Brasil em 
face da proposta norte-americana de 
implantação da Alca também colabora 
para a construção da autoridade 
internacional do Brasil. Tudo isso se 
choca contra os interesses hegemonistas 
do Império do norte, cuja estratégia 
central é a colonização do planeta, 
particularmente da América Latina.

UM PCDOB GRANDE
E INFLUENTE

A realização deste projeto 
transformador passa pelo 
crescimento numérico e da 
influência política e social do 
PCdoB na sociedade brasileira. 
o fator impulsionador 
deste novo crescimento e 
fortalecimento partidário é a luta 
incessante para tornar vitoriosa a 
orientação política traçada na 9ª 
Conferência Nacional e, a partir 
desta, os comunistas devem: 

1º) Desenvolver um maior 
protagonismo na luta política 
e agir com maior ousadia neste 
terreno, aplicando de maneira 
criativa a nova orientação nas 
diferentes frentes de atuação e 

dando a ela uma dimensão de massa. 
Esta é uma das condições para influir 
concretamente nos rumos do governo 
Lula e da sociedade brasileira. é a 
forma de reforçar a fisionomia própria 
do Partido neste quadro de disputa; 

2º) Travar intensa luta de idéias em torno 
de um novo projeto de desenvolvimento 
para o país. o debate entre o 
continuísmo e a mudança ganha corpo 
na sociedade brasileira. A participação 
do Partido nesta contenda de idéias o 
credenciará junto a importantes parcelas 
da intelectuali-dade que buscam pensar 
estrategicamente o Brasil e propugnam 
uma transformação progressista – 
contribuindo para que no desfecho seja 
vitoriosa a corrente da mudança; 

3º) Mergulhar nos movimentos sociais 
e aumentar o seu protagonismo. Para 
isto é necessário construir agendas 
próprias e renovadas para o movimento 
de massas, em ligação com a orientação 
política; 

4º) Aumentar e qualificar a participação 
institucional em cargos e funções no 
Parlamento e em governos democráticos 
e populares. Isso dá nova e maior 
dimensão à atuação política e constitui-
se num importante instrumento para a 
acumulação de forças. A participação 
institucional dá uma projeção pública 
ao Partido e colabora para uma maior 
aproximação com as massas populares; 

5º) Fortalecer e estender as bases 
eleitorais do Partido e buscar o 
crescimento da votação nas próximas 
eleições, com o aumento significativo 
do número de eleitos. Para isto é preciso 
construir projetos eleitorais ampliados, 
incluindo candidaturas próprias aos 
executivos. 

Como afirmamos, as potencialidades 
de o Partido conhecer um novo ciclo 
de acumulação de forças estarão 
intimamente vinculadas aos rumos do 
governo Lula e ao papel que o PCdoB 
desempenhar para o seu êxito.
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GRANDES PERSONALIDADES

DE JABOTICABAL

MAESTRO FREDERICO GROSSI
Luiz Augusto Stesse, do livro de Clóvis Capalbo

Muitos maestros passaram por 
jaboticabal. De todos, frederico 
grossi foi o que mais se identificou 
com a cidade que o agasalhou. 
Ele a mulher e duas filhas aqui 
viveram toda a sua vida. Trabalhou 
arduamente no cultivo de sua arte e 
projetou sobremaneira o nome de 
Jaboticabal.
Chegou a Jaboticabal no dia 10 de 
Dezembro de 1913. De Santos à 
Jaboticabal foi acompanhado por 
Hermes Reali. Sua apresentação 
social e sua acomodação na cidade 
ficaram a cargo de Ângelo Lapena. 
Veio com toda a família: a mulher, 
Elvira Thiego grossi; duas filhas, 
fernanda e Virgínia e o filho, 
Mário. 
o ponto alto que o consagrou entre 
nós, foi a sua atuação nos dois 
concursos de bandas de música do 
interior, o concurso de 1950 em 
que a “gomes e Puccini” obteve 
o primeiro lugar e o concurso de 
1954, o do “Quarto Centenário”, em 
que obteve a segunda classificação.
o Maestro tinha aprumo no andar 
e sabia apresentar-se. Era sempre 
figura imponente. Elegante, tinha 

esmeros no trajar. Fazia questão 
de usar colarinhos e punhos de 
camisa engomados. Homem de 
vida simples, vivia no seu mundo 
de artista. Sincero e leal, gostava 
imensamente de Jaboticabal. 
Conta sua neta Haydée que ele 
foi convidado para reger a banda 
musical de jundiaí, não resistiu a 
saudade e tornou para nunca mais 
sair. 
Nasceu o Maestro grossi em 27 
de Maio de 1869, revelou pendor 
artístico desde tenra idade. Cursou 
a Real Academia Filarmônica 
de Bologna e aos dezessete anos 
recebia o seu diploma de maestro. 
Tem, em seu ativo, quando ainda 
na pátria, a organização e direção 
de vinte bandas de música e treze 
sociedades corais. Esse, o músico 
que a “Pietro Mascagni” foi buscar 
na velha Itália e deu de presente a 
Jaboticabal.
Deixou muitas obras. Destacamos o 
seu Hino de Jaboticabal, composto 
em 1922 de parceria com Amorim 
Brenha que escreveu a letra. 
Deixou uma opereta, em dois atos: 
“Nascer do Sol”. Uma sinfonia: 
“Marie Henriette”. Uma marcha 
sinfônica: “Nita”, deixou inúmeras 
outras composições, dobrados, 
valsas, minuetos. Deixou ainda, 
uma imponente “Missa” a quatro 
vozes masculinas e duas grandes 
ouvertures sinfônicas.
Era cidadão Jaboticabalense por 
completa integração à terra que 
o acolheu e o era também por 
decisão da Câmara Municipal que 
lhe outorgou o título de cidadania. 
Tem a sua memória perpetuada 
em nossa cidade, pois a Câmara 
Municipal, após o seu falecimento, 
deu o seu nome à uma de nossas 
ruas (a continuação da Rui Barbosa 
no trecho que adentra a Nova 
Jaboticabal.

1950 - Maestro grossi, sendo recepcionado pela população, 
após consagrada vitória do Concurso de bandas. Aparece 
na foto: Haydée Pedroso, Virginina grossi, Nicolau Nelson 
Martino e atrás, osório Homem.
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FOI PENSANDO EM VOCÊ CLIENTE AMIGO (A), QUE O JORNAL 
FONTE CRIOU O SEU DEPARTAMENTO COMERCIAL

SE VOCÊ QUER VENDER MAIS, ANUNCIE NO JORNAL FONTE;
SE VOCÊ QUER FICAR INTEIRADO (A) DO QUE ACONTECE EM 

JABOTICABAL, LEIA O JORNAL FONTE POR APENAS R$ 1,50 NAS 
BANCAS;

SE VOCÊ QUER COMODIDADE, ASSINE O JORNAL FONTE;
JORNAL FONTE, O MAIS LIDO, O MAIS COMBATIDO PELOS AMIGOS 

DO ALHEIO;
JORNAL FONTE, A FONTE DE NOTÍCIAS.

A LOJA DE DEUS
Entrei e vi um anjo no balcão. 
Maravilhado disse-lhe:
- Santo anjo do Senhor, o que 
vendes?
Respondeu-me:
- Todos os dons de Deus. 
Perguntei:
- Custa muito?
Respondeu-me:
- Não é tudo de graça!
Contemplei a loja e vi jarros 
com compaixão, 
vidros com fé, pacotes com 
esperança, caixinhas 
com salvação, potes com 
sabedoria...
Tomei coragem e pedi:

- Por favor Santo anjo, quero 
muito amor, todo o 
perdão, um vidro de fé, bastante 
felicidade e salvação 
eterna para mim e minha 
família. 
Então o anjo do Senhor 
preparou-me um pequeno 
embrulho,
tão pequeno que cabia na palma 
da minha mão. 
Maravilhado mais uma vez, 
disse-lhe: 
- é possível tudo estar aqui?
o anjo respondeu sorrindo:
- Meu querido irmão, na loja de 
Deus não vendemos frutos,
apenas as sementes. 

A pequena Ana Clara 
Martucci completou 2 
anos no último dia 24. 
Seus pais e o irmão 
Caique desejam paz, 
saúde, alegria e votos 
de muita felicidade!

Parabéns


