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À medida que se vai constru-
indo o cidadão – com mentali-
dade de cidadão e não de súdi-
to – vai-se percebendo que ele 
começa a tomar consciência de 
que, o melhor caminho para 
solucionar o social, é através 
do econômico. Essencializan-
do: o econômico resolve o so-
cial.                 E não medidas gov-
ernamentais que descambam 
para o assistencialismo, trans-
formando o favor feito pelo 
político ao eleitor, em moeda 
para pagar benefício pessoal. 
É por isso que um governante, 
consciente das mudanças que 
o tempo tem imposto, tem 
noção clara de que, estimular o   
empreendedorismo, é forma 
inicial para se caminhar nesta 
direção. Otimista, Martin Lu-
ther King dizia: “o arco moral 
do universo é longo mas se in-
clina em direção à justiça”. O 
empreendedor cria empregos, 
gera oportunidades de negó-
cio e também identifica num  
problema – econômico ou so-

cial – uma ocasião para ganhar 
dinheiro. Com renda própria 
– na qualidade de emprega-
dor ou de empregado – o ser 
humano inicia e, depois, dá 
prosseguimento às conquis-
tas. Melhora o conforto de sua 
família e encaminha os filhos 
à escola. Vai – gradativamente 
– deixando de ser mendigo do 
atendimento estatal.

Quanto mais as repartições 
públicas são substituídas por 
empresas privadas – quanto 
mais o capitalismo de estado 
é sepultado pelo advento do 
capitalismo de mercado – mais 
o ser humano vai ser dono 
do seu próprio destino e me-
nos vai ser o pedinte  que,  de  
uma forma  ou  de  outra,  o   
capitalismo de estado, que vi-
vemos, nos transforma. O 
estado brasileiro – ampliado 
nas antevésperas das eleições 
– precisa deixar de ser o pátio 
dos milagres. Os milagreiros 
temos que ser todos nós.

A frustração nasce da ilusão.

Antônio Vicente Golfeto
Professor, palestrante e comentarista de economia.

A mentalidade do cidadão e o assistencialismo

Julho/2013

Criado em 2012, o          
Jaboticabal News começou 
como um blog de notícias 
administrado por estudantes 
de jornalismo. Já em 2013, 
surgiu a ideia de criar uma 
versão impressa do jornal 
para que o maior número 
de pessoas tenha acesso ao 
conteúdo.

O objetivo do Jaboticabal 
News é informar jornalisti-
camente de forma precisa e 
dinâmica os cidadãos jabo-
ticabalenses sobre os fatos 
mais relevantes que aconte-
cem na cidade.

Agradecemos, primei-
ramente, a Deus, por nos 
inspirar e dar forças para 
continuar; aos familiares 
que tanto nos motivaram; 
aos professores acadêmi-

cos, Luiz Carlos Messias e        
Solange Luiz, que incenti-
varam e se mostraram solíci-
tos para ajudar e sugerir         
ideias para produção do 
jornal; aos patrocinadores, 
que são essenciais e acredi-
taram em um projeto inova-
dor; aos amigos, que apoiam 
e torcem pelo sucesso do 
jornal; e a todas as pessoas 
envolvidas direta e indireta-
mente neste projeto.

O Jaboticabal News 
parabeniza à cidade pelos 
185 anos de vida, história e 
por acolher nossa trajetória 
familiar e profissional.

Esperamos que o amigo 
leitor desfrute desta pri-
meira edição e que o jornal 
possa contribuir com o pro-
gresso do município.
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O Museu Histórico 
“Aloísio de Almeida” é uma das 
grandes atrações de Jaboticabal         
(SP), mas é pouco visitado pela 
população. Mesmo localizado 
no centro da cidade, o museu 
acaba registrando em média 
apenas 200 visitantes por mês, 
sendo a maioria de crianças 
acompanhadas por escolas 
públicas e estaduais. 

Mesmo com muita história 
para oferecer, a popularidade 
do museu não é das melhores. 
O horário de funcionamento 
talvez seja um dos fatores que 
prejudiquem a visitação, afinal 
o local fica aberto de segunda a 
sexta, das 8h às 12h e no perío-
do da tarde das 14h às 17h, ou 
seja, no horário de trabalho de 
muitas pessoas.

Segundo informações do 
Diretor de Cultura do mu-
nicípio, José Paulo Lacativa 
Filho, a viabilidade de abrir o 
museu aos finais de semana 
precisa ser estudada. Será ne-
cessário fazer um levantamen-
to para saber se nestes dias o 
movimento poderia aumentar.

Segundo ele, o local está 
passando por uma reestrutura-
ção, visando abrigar o Museu 
Ferroviário. Desta forma as   
atrações do lugar irão aumen-
tar e consequentemente ele es-
pera que o número de visitan-
tes também cresça.

Artigos ferroviários podem ser a solução para atrair mais pessoas

Texto: Luiz Neto

História

Construído e idealizado 
no século passado, por Azizi 
Abgalil, o palácio tinha como 
objetivo ser um consultório 
médico para que Eduardo, 
filho de Azizi, pudesse clini-
car depois de formado. Mas 
as economias acabaram e o 
palácio inacabado acabou se 
tornando a residência de Azizi, 
Eduardo e sua irmã Dolores.

Após o falecimento de 
Azizi, coube a Eduardo dar 

um destino ao palácio, que 
hoje é o museu da cidade. A          
história completa, desde a 
chegada da família em Jaboti-
cabal à construção do prédio, 
é uma das principais atrações 
do lugar.

Endereço para visita

Para quem ainda não       
conhece e tem interesse em 
visitar o museu, ele fica local-
izado na Rua Mizael de Cam-
pos, 193, centro.

Museu é pouco visitado e diretor
 prevê mudanças

Estátua de Azizi é uma das principais atrações

Começando uma nova era

Foto: Luiz Neto
No mês de julho, Jaboticabal 
registra queda nos lucros dos 
prestadores de serviços ali-
mentícios. A porcentagem é de 
10 a 50% menor no período. 
Segundo comerciantes locais, 
o principal motivo é a saída 
temporária dos estudantes da 
Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias (FCAV) da Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp).
O empresário Fabiano dos 
Santos, que tem um açougue 
próximo ao campus da        
UNESP, afirma que parte de 
seus clientes são universitários. 
“Metade de minha freguesia 
é composta pelos estudantes 
e com a chegada das férias 
as vendas chegam a cair em 
50%”, explica o açougueiro.
Segundo Valdir Gomes, dono 
de uma pizzaria localizada no 
lado oposto à faculdade no 
município, as vendas também 
caem em seu estabelecimento, 
na temporada de férias. “Minha 
clientela tem uma parcela de 
10% referente ao consumo 
dos estudantes e esse número 
cai bastante com a parada das 
aulas”, confirma Gomes.
No início de cada ano letivo 
mais de 3 mil pessoas chegam 
à Jaboticabal, onde muitos vêm 
para estudar, trabalhar e, con-
sequentemente, para morar. 
Segundo a diretoria da FCAV – 
Unesp, 80% e 50% dos alunos 
de graduação e pós-graduação, 
respectivamente, saem do mu-
nicípio durante as férias.

Férias da Unesp 
reduzem lucros do 
setor alimentício

Texto: Fábio Penariol
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Competindo a cerca de 
cinco anos, o jovem Caio          
Carvalho, 17, já conquistou re-
sultados expressivos. No curto 
tempo em que participou de 
campeonatos o jovem ganhou 
mais de 100 medalhas, sendo 
24 de bronze, 42 de prata e 
44 de ouro. Atualmente é um 
dos destaques no esporte, em       
Jaboticabal.

Caio começou a praticar 
natação através do incentivo 
da mãe, que o matriculou em 
uma academia aos seis anos de 
idade. Depois de algum tempo 
praticando e se aprimorando 
na modalidade, surgiu do at-
ual técnico da equipe COC 
/ Cardiofísico / FAE, Fábio          
Travaini, o primeiro convite 
para participar de uma com-
petição.

A medalha não veio no 
primeiro campeonato, mas a 
partir desse dia o rendimento 
de Caio foi melhorando cada 
vez mais. Segundo o nadador, 
o maior desafi o que já enfren-
tou foi sua primeira participa-
ção em uma edição dos Jogos 
Regionais, no ano de 2009, em 
Franca (SP), onde fi cou em 
quarto lugar.

Com o passar do tempo e 
com mais competições em seu 
currículo, Caio não parou mais 
de ganhar medalhas, o que 
fez ele se destacar e chegar à 
marca que possui hoje, tendo 
110 medalhas em sua carreira. 
Todos esses resultados são fru-
to do empenho e da rotina de 
treinamentos, que acontece de 
segunda a sexta.

Com mais de 100 medalhas, jovem 
é destaque na natação

Texto: Luiz Neto

Para quem pensa em 
começar a praticar natação, 
Caio deixou um recado. “A na-
tação é um esporte que exige 
muito esforço do atleta. Não 
só nos treinos, mas em com-
petições; não só fi sicamente, 
mas mentalmente e psicologi-
camente também. Considero 
o melhor esporte, porque você 
aprende a trabalhar em equipe 
de uma maneira bem legal e 
saudável”, diz.

A equipe
A equipe de natação COC 

/ Cardiofísico / FAE, con-
ta  com  cerca de 40 atletas. 
Eles  participam  de  torneios           
regionais,  campeonatos   es-
taduais, dos Jogos Regionais e 
dos Jogos Abertos.

Segundo informações do 
técnico, para participar da 
equipe é necessário estar em 
um nível mais elevado, domi-
nar a técnica dos quatro estilos 
da natação e ter comprometi-
mento. A idade mínima estipu-
lada para começar a participar 
é de 8 e 9 anos.

Foto: Divulgação

Caio, 17 anos, competindo

Com 62 anos, Edson     
Nicola é um exemplo para 
muitas pessoas. Há 45 anos, ele 
tem o ciclismo como paixão e 
percorre estradas e rodovias 
conhecendo cidades. Sem se 
importar com o tempo, ele 
chega a passar dias fora de casa 
encarando longas distâncias e 
esbanjando preparo físico.

Nascido em Marília (SP), 
“Seu” Edson fi xou moradia 
em Jaboticabal, aos quinze 
anos, motivado pelo emprego 
do pai, que visava um salário 
melhor. Hoje, passados qua-
renta e sete, com os pais já 
falecidos, Nicola é torneador 
aposentado, solteiro e não tem 
fi lhos.

 “Seu” Edson não dirige 
carro nem moto, mas está 
sempre com uma de suas três 
bicicletas. Nelas ele encon-
trou uma paixão, mas não sabe 
dizer o porquê. “Gostava cada 
vez mais”, tentou explicar, se 
referindo ao gosto por andar 
de “magrela”.

Nas viagens que faz           

costuma ir sozinho, mas em al-
gumas ele conta com um ami-
go, Edvaldo Mezenga, como 
ele, apaixonado pelo ciclismo. 
A companhia é fundamental 
para as viagens, o tempo pas-
sa mais rápido e a vontade de 
pedalar aumenta, muitas vezes 
ajudados pelo vento.

Além do ciclismo, “Seu” 
Edson freqüenta a academia 
da “Terceira Idade” e garante 
que a saúde está boa. “Eu não 
tomo remédio pra nada. Uma 
vez por ano faço acompanha-
mento médico”, disse ele, que 
não sofre de nenhuma doença.

Nicola se orgulha ao contar 
sobre as longas distâncias que 
percorre pedalando. “O lugar 
mais longe que fui é Santa Fé 
do Sul (SP). Gastei um dia e 
meio pra ir e dois pra voltar. 
O segundo lugar em distância 
foi Poços de Caldas (MG) e 
fi z com onze horas e meia na 
volta”, contou.

Após conhecer inúmeras 
cidades durante décadas, ele 
pretende continuar pedalando 
até quando puder. “É a minha 
vida”, fi nalizou.

Texto: Alexandre Rocha

Ciclista de 62 anos encara longas 
distâncias e conhece cidades

Foto: Arquivo pessoal

Edson Nicola, 62 anos, é exemplo praticando cicloturismo

Julho/2013
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No dia 16 de julho de 2013, 
Jaboticabal completa 185 anos. 
Antes de se tornar a cidade que 
é hoje, passou por várias mu-
danças, evoluções e por vários 
fatos marcantes.

O fundador do município 
foi João Pinto Ferreira, que 
nasceu em Portugal por volta 
de 1778. No ano de 1816 o 
português conseguiu a posse 
de terras da Fazenda Cachoei-
ra, que foi nomeada, em segui-
da, como Fazenda Pintos, onde 
foi se erguendo Jaboticabal.

Após o povoamento 
de suas terras, a cidade foi                     
elevada a Distrito de Paz, no 
ano de 1848, tornando-se vila 
em 1867. Já em 1868 foi insta-
lada a Câmara de Vereadores. 
Na mesma época, regiões 
como as de São José do Rio 
Preto e Barretos faziam parte 
do território de Jaboticabal.

A partir da segunda metade 
do século XIX a cafeicultura e 
as ferrovias fi zeram a região se 
desenvolver. No período entre 
1872 e 1886 a população pas-
sou de 5.269 para 26.224 habi-
tantes, ou seja, em 14 anos o 
número dos moradores cres-
ceu quase cinco vezes.

No início do século XX a 
imigração contribuiu muito 
para miscigenação da popula-
ção jaboticabalense. A maioria 
dos imigrantes tinha origem de 
países como Itália, Espanha, 
Portugal e Japão. Com isso,   
Jaboticabal tornou-se referên-
cia regional em atividades in-
dustriais, comerciais, bancárias 
e de prestação de serviços.

Texto: Jaboticabal News

Monumento Athenas Paulista

Na década de 1930,            
Jaboticabal foi apelidada de 
“Athenas Paulista”, devido 
a sua infl uência cultural na 
região. Entretanto, no fi nal 
da mesma década veio a crise 
econômica, que desvalorizou a 
cafeicultura, principal atividade 
agrícola da época.

Como forma de recuperar 
o prejuízo, houve a diversifi -
cação da lavoura de algodão, 
amendoim, arroz, milho e, 
posteriormente, cana de açú-
car.

Em seguida, veio o êxodo 
rural. Nas décadas de 50, 60 e 
70 a população urbana alcan-
çou 48%, 61% e 76%, respec-
tivamente, do número total de 
moradores do município.

Segundo dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografi a 
e    Estatística (IBGE), até o 
ano de 2010 Jaboticabal pos-
suía uma área de 706,602 km², 
repartidos entre a sede munici-
pal e os distritos de Lusitânia 
e Córrego Rico. A população é 
composta por cerca de 71.000 
habitantes.

Atualmente Jaboticabal 
conta com 23.713 imóveis, 
sendo que, só nos últimos cin-
co anos a cidade teve 2.642 no-

vos alvarás de construção.
Outro número que chama 

atenção na área da construção 
civil é a quantidade de edifí-
cios instalados no município, 
pois já existem 44 que já estão 
habitados e outros 39 em fase 
de obras e acabamentos, so-
mando 83 prédios de diversos 
tamanhos no total.

Edifício moderno construído 
no centro da cidade

Origem do nome

A nomeação de Jabotica-
bal tem sua origem ligada a 
um bosque de jabuticabeiras 
nativas, localizado nas pri-
meiras terras demarcadas. O 
nome tradicional da cidade só 
se tornou ofi cial em 1960, pela 
Lei Municipal nº 421 de 20 de 
setembro.

Abrangência do 
território no passado

Jaboticabal se desmembrou 
de Araraquara em 1867 quan-
do se tornou vila.

No mesmo ano do des-
ligamento entre Jaboticabal e 
Araraquara, morreu João Pinto 
Ferreira, que foi sepultado no 
antigo cemitério da vila, onde 
hoje se localiza a Praça 9 de 
Julho.

Em 1867 as terras de          Ja-
boticabal chegaram a  abranger 
as regiões de Barretos, Fer-
nandópolis, Novo Horizonte, 
Jales, São José do Rio Preto, 
Catanduva, Araçatuba, Votu-
poranga, entre outras.

Jabuticaba: fruto que 
originou o nome da cidade

Igreja Matriz

Antiga igreja e atual sede da 
Pinacoteca da cidade

Jaboticabal completa 185 anos; Confi ra história e números da cidade
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O novo Distrito Industrial 
de Jaboticabal, localizado à bei-
ra da rodovia Brigadeiro Faria 
Lima, aindanão recebeu o pro-
jeto de construção de vinte e 
quatro empresas. Atualmente, 
dos 38 futuros estabelecimen-
tos, existem somente quatro 
instalados no local, segundo 
a Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Turismo.

Distrito Industrial; apenas 4 empresas estão instaladas
24 ainda não apresentaram projeto. 10 estão em fase de análise.

Texto: Jaboticabal News Marcelo Bento Bejo, rep-
resentante de uma empresa 
que opera desde março no lo-
cal, conta que foi um dos últi-
mos a conseguir um terreno e 
revelou que antes da compra, 
tentou adquirir um alqueire 
na beira da pista. “Desistimos 
pela burocracia exigida para 
aprovar a entrada na rodovia, 
sinal de telefone, energia, entre         
outros”, contou.

Para ele, a área é excelente 
para indústrias, já que está lo-

calizada entre duas grandes 
rodovias, além de serem aju-
dados pela Prefeitura, que fa-
cilita os meios burocráticos, 
diferente de cidades grandes. 
Entretanto, os pontos ruins 
estão sendo a falta de mão de 
obra qualificada no município 
e a ausência de linha telefôni-
ca no Distrito Industrial. “É 
uma empresa privada que visa 
apenas o lucro. A ideia deles 
é só vir para o distrito depois 
que a maioria das empresas 

estiverem instaladas”, disse o       
Marcelo.

O Jaboticabal News entrou 
em contato com a empresa 
telefônica responsável, mas 
não houve retorno até o fecha-
mento desta matéria.

Tamanho
A área total do distrito é 

de 10 alqueires e a área útil é 
dividida em sete glebas com 
157.437,96 m², tendo 119 lotes 
com tamanho entre 1.000 e 
1.500 m².

Visão panorâmica do Distrito Industrial mostra barracão pronto e terrenos sem construção

Foto: Fábio Penariol

O avanço da falta de se-
gurança e do uso de drogas 
tem preocupado a sociedade, 
levando muitas pessoas a ques-
tionarem o poder público so-
bre medidas a serem tomadas 
para amenizar a situação.

Na quinta-feira (04), acon-
teceu uma Audiência Públi-
ca, na Câmara Municipal 
de         Jaboticabal, para dis-
cutir sobre segurança pública e 

dependentes químicos. Várias 
autoridades, membros de enti-
dades e o público presente dis-
cutiram ideias, deram opiniões 
e  debateram sobre o assunto, 
visando melhorias. 

Os membros do legislativo 
prometeram realizar mais en-
contros para desenvolver o as-
sunto.

Especialista
 

Para o especialista em pre-

venção em drogas e violência, 
Orlando Silva Junior, as drogas 
lícitas, como o álcool, são a 
porta de entrada para o uso de 
entorpecentes pesados, como 
o crack.  Ele cita a lei estadual 
nº 14.592, de 19 de outubro de 
2011, que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas para meno-
res de 18 anos e afirma que as 
leis precisam ser cumpridas, 
existindo fiscalização nos es-
tabelecimentos fornecedores. 
“A certeza de punição inibe a 

infração”, disse.

Números em Jaboticabal
No Programa Fonte Livre, 

do dia 29 de junho, pela Rá-
dio Gazeta FM, a Secretária 
de  Assistência Social, Eliete 
Travaini, revelou que Jabotica-
bal possui 71 pessoas morando 
nas ruas do município, sendo 
58 do sexo masculino e 13 do 
sexo feminino. Desse total, 
57 são de Jaboticabal e 14 de      
outras cidades.

Texto: Alexandre Rocha

Dependência de drogas e Segurança Pública preocupam jaboticabalenses
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LEANDRO FONSECA CONTA TUDO SOBRE OS BASTIDORES DO 
JABOTICABAL ATLÉTICO EM 2012

O ex-presidente falou sobre a campanha do Jotão na segundona, comentou sobre administrações 
passadas e ainda declarou seu desejo de voltar a dirigir o time

Nos últimos anos o             
Jaboticabal Atlético passou 
por dificuldades financeiras 
e administrativas, além de ter 
seu estádio leiloado para paga-
mento dívidas. Foi nesse con-
texto que Leandro Fonseca, 38 
anos, retornou à cidade para 
atuar como jogador em 2011 
e, posteriormente, assumiu a 
presidência do clube.

Em 2012, o time classif-
icou-se para a segunda fase 
do Campeonato Paulista da         
Segunda Divisão, no sufoco, 
conseguindo a terceira posição 
no grupo que participava. Mas, 
na primeira partida após a clas-
sificação, jogando em casa, 
os alvinegros venceram pelo 
placar de 1 x 0, a equipe da Vo-
tuporanguense, que havia dis-
putado dez partidas na com-
petição e tinha vencido todas.

O clube avançou no grupo, 
mas acabou ficando de fora da 
fase decisiva. Entretanto, ape-
sar de não conseguir o acesso, 
o ex-presidente explica que o 
mais importante foi ter con-
quistado a confiança da tor-
cida. “Perceberam que estáva-
mos fazendo um trabalho sério 
e honesto, foi assim que      gan-
hamos o apoio dos torcedores, 
eles foram muito importantes 
para nós no  campeonato”, ex-
plica.

Clube sem casa

O Jaboticabal Atlético 
teve seu estádio parcialmente 

Texto: Fábio Penariol

destruído, impedindo o clube 
de disputar competições ofici-
ais neste ano.

A diretoria tentou medidas 
para viabilizar a participação 
da equipe, mas a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) bar-
rou as tentativas, alegando que 
a equipe deveria jogar em um 
estádio da própria cidade com-
portando um público mínimo 
de cinco mil pessoas.

Leandro acredita, que com 
o planejamento feito nos últi-
mos anos, 2013 seria o ano que 
o “Tigre da Marechal” colheria 
os frutos. Mas, infelizmente, 
a falta de estádio impediu o 
avanço do projeto. “O prefeito 
Raul já havia concordado em 
ajudar o Atlético, mas devido à 
falta de estádio o time acabou 

ficando sem a ajuda“, contou.
O estádio Dr. Robert Todd 

Locke foi arrematado no iní-
cio da década de 2010, por 
um empresário de Monte Alto 
(SP). Para Leandro, as anti-
gas diretorias têm parcela de 
culpa pelo fato ocorrido. “Se 
as administrações anteriores 
tivessem feito um bom plane-
jamento o clube não teria sido 
arrematado. Isso aconteceu 
por causa das dívidas trabalhis-
tas”, comenta.
O Atlético gastava entre R$25 
a R$28 mil mensais com salári-
os. Os patrocínios chegavam a 
R$12 mil ao mês e os ingres-
sos vendidos completavam a 
renda. Em 2012 o clube gas-
tou de R$150 a R$200 mil com 
despesas.

Ajuda pública e bom 
senso do arrematante

Segundo o presidente da 
época, a prefeitura ajudava 
com a manutenção do está-
dio e o transporte dos atletas 
e comissão técnica, além de   
fornecer um ônibus à torcida.

Já sobre o arrematante do 
estádio – criticado por muitos 
– Leandro disse que o com-
prador não foi ruim como      
pensam. “Todos sabiam que 
ele poderia chegar a qualquer 
momento e tomar posse do 
local, pois era um direito dele. 
Para mim, o rapaz foi até gente 
boa, pois nos deixou jogar até 
o final do campeonato”, expli-
cou.

Sobre a destruição do local, 
Leandro afirmou não saber o 
que aconteceu para o arrema-
tante ter derrubado parte das 
instalações.

”Alguma coisa séria deve 
ter acontecido e ele ficou irri-
tado para fazer isso.”

Volta ao clube
Agora, Leandro acaba de 

terminar sua participação na 
segunda divisãodo campeona-
to paulista,defendendo o Clube 
Atlético Taquaritinga (CAT), 
mas diz que ainda pretende 
voltar para tentar reerguer o 
Jaboticabal Atlético. “Espero 
que os advogados e as pessoas 
responsáveis pelo caso resol-
vam a situação do clube. Se 
aparecer outra oportunidade 
estarei sempre à disposição do 
Atlético”, informou Fonseca.

Foto: Fábio Penariol

Ainda com “jeitão” boleiro, Leandro posa com camisa do Atlético
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Criada em 1983, a festa 
do Quitute surgiu da união 
de representantes de enti-
dades assistenciais e   insti-
tuições, com o objetivo de 
obter recursos para    con-
tinuar com os trabalhos so-
ciais no município. Com o 
passar dos anos a festa cres-
ceu e hoje é um dos maiores 
eventos da cidade.

Em 2013, com um 
“jeitão” mais humilde, a 
festa gastará bem menos 
dinheiro que em outros 
anos. A medida reduz uten-
sílios de decoração, valores 
dos shows e centraliza os 
eventos musicais em apenas 
umpalco.

Já o dinheiro arrecadado 
para a organização do even-
to, vem dos patrocinadores. 
Além da renda dos pa-
trocínios, a troca de serviços 
também será utilizada.

O parque de diversões, 
assunto polêmico em rela-
ção à segurança, está confir-
mado – como em todos os 
anos – deixando de lado a 
ideia inicial de ter somente 
brinquedos para crianças de 
até seis anos de idade, pois, 
devido ao baixo lucro que a 
empresa teria os brinquedos 
maiores também estão com 
seus espaços garantidos.

Redes Sociais
Uma das principais novi-

dades em 2013 é a utilização 
das redes sociais Instagram 
e Facebook, além da inte-
ração com o site oficial da 
festa. Para as pessoas que 
quiserem postar uma foto, 
basta colocar a tag da festa 
que a foto aparecerá nos 

Em sua 31ª edição, Festa do Quitute reduz 
gastos, mas mantém a tradição

Texto: Jaboticabal News

telões do evento.
Nas toalhas dos restau-

rantes há um código que dá 
acesso ao site oficial da Fes-
ta do Quitute. Para utilizar 
o recurso basta instalar um 
aplicativo que leia códigos 
QR no celular. Para toda a 
interação acontecer, o sinal 
de internet foi aprimorado.

Divulgação


