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Universitários têm 
prazo para recorrer 
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de Artes
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Vicente Golfeto

Estamos 
seguros?

Quando ouço falar que os 
órgãos de segurança pública 
estão combatendo o tráfico 
de drogas na sociedade, per-
gunto: se a policia não con-
segue ter controle sobre o 
movimento das drogas  nem 
dentro dos presídios como se 
pode acreditar em afirmação 
como esta?                  
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Rodrigo Beraldo

Não acredito! Olha esse vídeo
Desde que inventaram o 

celular com câmera fotográ-
fica é evidente o aumento 
sem precedentes da produ-
ção de fotos e vídeos pes-
soais. Sobremaneira após 
a popularização de smar-
tphones, internet móvel e 
criação de sites e aplicativos 

para compartilhamento e 
exibição dessas mídias. Esse 
evento, porém, trouxe um 
fato que tem deixado a so-
ciedade perplexa: a produ-
ção e divulgação de fotos e 
vídeos íntimos.
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Mesmo sem uma perna, homem 
supera dificuldades trabalhando

Foto: Luiz Neto

Conhecido como João Mineiro, ele coleta materiais recicláveis para garantir sua renda

Bosque Municipal e Chácara do 
Locke aguardam decisões

A revitalização do Bos-
que Municipal Francisco 
Buck e o possível loteamen-
to, que pode ser construído 
na Chácara do Locke, estão 
deixando a população preo-
cupada. 

O futuro de ambos os ca-
sos será discutido em uma 

Audiência Pública que será 
realizada na Câmara Muni-
cipal, no dia 28 de abril, às 
19h30. 

A expectativa é que tudo 
termine com um bom desfe-
cho para a população. 
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Quando ouço falar que os 
órgãos de segurança públi-
ca – polícias militar e civil à 
frente – estão combatendo o 
tráfico de drogas na socieda-
de, pergunto: se a policia não 
consegue ter controle sobre o 
movimento das drogas  nem 
dentro dos presídios – onde 
ela corre solta, transacionada 
inclusive via celular – como 
se pode acreditar em afirma-
ção como esta?

A falência da segurança 
pública  não decorre apenas 
da fragilidade da lei penal, 
mas de uma combinação de 
causas como impunidade, um 
sistema prisional ultrajante e 
formador de marginais, uma 
polícia despreparada para 
enfrentar a marginalidade ou 
as manifestações de rua e, 
também, muita desatenção 
em relação às desigualdades 
sociais. Impunidade é o crime 
continuado porque insere, 
na equação da delinquência, 
um componente de estímulo. 
O delinquente – como todos 

nós fazemos – calcula o custo-
-benefício de seu ato. E age em 
consequência. O sistema pri-
sional já foi considerado, pelo 
ex-ministro Evandro Lins e 
Silva, uma universidade do 
crime. No que toca à polícia, 
fica meu não entendimento 
a partir da divisão segundo a 
qual, quem investiga o crime, 
não é quem o combate nas 
ruas. E mais: quem tem po-
lícias corre o risco de não ter 
polícia nenhuma. Estamos 
diante de um dos males da 
burocracia. Ela situa-se acima 
de quem a remunera. Seus 
interesses pairam acima do 
interesse coletivo porque ela 
é mais estatal do que pública. 

Essas causas devem ser 
combatidas com medidas que 
usem mais neurônios do que 
músculos, acompanhando a 
origem dos crimes. Sempre 
achei que segurança pública 
é uma combinação de cére-
bro com armas. Quanto mais 
cérebro for usado, de menos 
armas se precisa.

Estamos seguros?

Antônio Vicente Golfeto
Palestrante e comentarista de economia.
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Fala, leitor!
Qual sua opinião sobre os ví-
deos íntimos que vêm sendo 
espalhados pelo Whatsapp?

Lucas Bonfá,
22 anos.
Analista de 
Sistemas

“Serve de exemplo para 
outras pessoas que costu-
mam fazer o mesmo. Para 
tomarem mais cuidado e não 
confiar em ninguém quando 
se tratar desses tipos de víde-
os ou fotos”.

Foto do leitor!

O professor de Educação Física Carlos Alberto Fermino Soares esteve no 2º Festival de Handebol 
de “5” realizado no SESC de São Carlos, no início do mês, e nos enviou uma foto com a campeã do 

mundo pela Seleção Brasileira de Handebol, Mayara. 
Quer participar do Foto do leitor? Envie sua foto para jaboticabalnews@gmail.com.

Acho que o problema 
maior nisso tudo, são os en-
volvidos que compactuam 
com a difusão desses vídeos 
não autorizados. É simples-
mente chocante que algumas 
pessoas sejam cúmplices da 
propagação da intimidade de 
alguém dessa forma.

Bruna Polasse,
22 anos.
Estudante

Editorial
Meio Ambiente, traba-

lho social, história de vida, 
transporte universitário, 
segurança e vazamento de 
vídeos íntimos são assun-
tos constantes em nosso 
cotidiano nas últimas sema-
nas. Alguns estão sempre 
presentes em nossas vidas 
como a preocupação com o 
meio ambiente e a falta de 
segurança que piora cada 
vez mais.

Entretanto, personagens 
que talvez você tenha visto 
na rua, mas não conhece a 
história de vida; o transpor-
te gratuito que os estudan-
tes reivindicam, mas que 
a prefeitura faz jogo duro 
para dar, talvez sejam assun-
tos passageiros ou não, mas 
que merecem ser registra-
dos, até porque ficarão para 
história. Sim, história. E a 
“epidemia” de vídeos ínti-
mos que estão percorrendo 

as mensagens instantâneas 
dos celulares jaboticabalen-
ses? Haja história! Os leito-
res também mostraram que 
estão atentos e opinaram 
sobre o tema.

Aqui também damos 
atenção ao esporte: arre-
messo de peso, lançamento 
de disco, atletismo e futebol 
estão aqui no J. News. Isso 
mesmo. Tem futebol, mas 
acalme-se, o Jaboticabal 
Atlético ainda não voltou 
dessa vez, quem se destaca é 
Leandro Fonseca, que agora 
é do Guariba.

Todos esses assuntos e 
vários outros estão nesta 7ª 
edição do Jaboticabal News, 
que continua com a mesma 
vontade e credibilidade que 
você já conhece. Não se 
esqueça de acessar o portal 
de notícias, que é atualizado 
diariamente. Portanto, boa 
leitura!
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Curtas

Rodrigo Beraldo
Bacharel em Administração
CRA: 122016

Não acredito! Olha esse vídeo
Desde que inventaram o 

celular com câmera fotográfi -
ca é evidente o aumento sem 
precedentes da produção de 
fotos e vídeos pessoais. So-
bremaneira após a populari-
zação de smartphones, inter-
net móvel e criação de sites 
e aplicativos para comparti-
lhamento e exibição dessas 
mídias. Esse evento, porém, 
trouxe um fato que tem dei-
xado a sociedade perplexa: a 
produção e divulgação de fo-
tos e vídeos íntimos. 

Em primeiro lugar, nos 
perguntamos: por que o ser 
humano se exibe tanto? Se-
ria o desejo de transgredir 
o proibido voltado ao exibi-
cionismo, escândalo e exage-
ro? Para o médico psiquiatra 
Flávio Gikovate, em seu livro 
“Nós os humanos”, a vaidade 
é quem desencadeia nossos 
impulsos no sentido de que-
rermos atrair olhares, sermos 
vistos, admirados pelos ou-
tros e por nós mesmos. Nes-
se sentido, vemos homens 
ostentando carros luxuosos, 
relógios caros; e mulheres, 
suas joias e sapatos, enquan-
to ambos exibem seus corpos 
esculpidos, roupas de grife e 
estilos de vida. Todos tratam 

de fi car aprimorando ain-
da mais sua aparência além 
de sofi sticar suas formas de 
exibir-se.

Sermos objeto de desejo 
nos provoca prazer. E nes-
se jogo não se discrimina os 
diferentes tipos de atenção. 
Qualquer notoriedade é bem 
vinda. “Que falem mal, mas 
falem de mim”. A pior coisa 
é ser esquecido ou ignorado. 
Nessa onda, não se impor-
tando com os exames morais 
e éticos que serão atribuídos, 
muitos aceitam correr os ris-
cos de se expor em materiais 
digitais. E como freariam 
esses impulsos e agiriam de 
forma digna e decente, de 
acordo com valores essen-
ciais, se em nossa cultura os 
que se dão bem e tornam-se 
celebridades agem de forma 
totalmente oposta? Veja os 
exemplos oriundos de reali-
ties como o BBB. 

Para pelo menos reduzir 
essa divulgação, várias cam-
panhas estão sendo feitas 
para conscientizar as pes-
soas sobre o mal causado 
pelo vazamento de imagens 
íntimas. Dentre elas o vídeo 
compartilhado por usuários 
do WhatsApp em que um 

casal aparece tendo relações 
sexuais, e que tratava-se na 
verdade de uma encenação 
de uma atriz pornô. Durante 
o ato, ela dispara: “Você pen-
sou que fosse mais uma garota 
caindo na net, mas não. Esse 
video é para você compartilhar 
porque eu concordei com ele, 
mas as outras meninas são ví-
timas desse crime. O que para 
você é mais um minutinho de 
curtição, para elas é muito so-
frimento e até suicídio. Não 
seja cúmplice. Ao invés de 
compartilhar os outros vídeos, 
compartilhe esse aqui”.

Até mesmo na novela Ma-
lhação, em capítulo exibido 
no dia 09/04/2014, esse fato 
é retratado. Na cena, a perso-
nagem Anita (Bianca Salguei-
ro) entra na cabana de Antô-
nio (Gabriel Leone) e começa 
a procurar o celular dele. No 
celular ela confi rma que An-
tônio era o culpado pelo va-
zamento de um vídeo seu.

Em meio à diversão que es-
sas gravações possam ensejar, 
é preciso prudência. Jamais se 
pode saber nas mãos de que 
pessoas esses conteúdos po-
dem parar. Cuidado, a próxima 
foto ou vídeo íntimo compar-
tilhado pode ser o seu.

Jaboticabal bate recordes 
e disputará mundial

O arremessador de peso, 
Valdivino Santos, alcançou 
índice mundial ao bater o 
recorde no Campeonato Bra-
sileiro Caixa de Juvenis In-
terclubes, realizado em São 
Bernardo do Campo (SP). A 
marca foi alcançada duas ve-
zes: no arremesso de peso e 
no lançamento de disco.

Na prova de arremesso de 
peso, realizada no dia 11 de 
abril (sexta-feira), Valdivino 
foi recordista com o índice 
de 19,20 metros, quebrando 

a marca de Henrique Pache-
co em 2013, com 19,10. Já no 
dia seguinte, na prova de lan-
çamento de disco, o atleta de 
Jaboticabal conseguiu pontu-
ar com 54,40, ultrapassando 
a marca do recordista ante-
rior, Mário Junior, de 53,69 
metros, que perdurava desde 
2011.

Com o recorde duplo, Val-
divino dos Santos, que repre-
senta a Atlética Jaboticabal, 
também atingiu índice para o 
Campeonato Mundial de Ju-
venis, que será disputado em 
julho, na cidade de Eugene, 
nos Estados Unidos.

Texto: Fábio Penariol

Universitários têm até 
dia 24 para fazer recurso

Os estudantes que não 
foram contemplados com 
a isenção de pagamento do 
Transporte Universitário po-
derão entrar com recurso nos 
dias 16, 17, 22, 23 e 24 de 
abril, na Secretaria da Educa-
ção, Cultura, Esporte e Lazer, 
localizada na Avenida Carlos 
Berchieri, 101, no bairro Vila 
Serra. 

A avaliação fi nal para de-
fi nir a lista de isentos aconte-

cerá nos dias 25, 28 e 29 de 
abril, realizada pela Comissão 
de Estudos e Transportes de 
Estudantes Universitários de 
Jaboticabal. A publicação do 
resultado será no dia 30 de 
abril.

Segundo a empresa que re-
aliza o transporte, a Jabotur, 
cerca de 1200 pessoas utili-
zam os ônibus para cursar 
diferentes universidades da 
região. 
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Bosque Municipal e Chácara do 
Locke buscam um “final feliz”

Texto: Alexandre Rocha

A continuação da obra de 
revitalização do Bosque Mu-
nicipal Francisco Buck e o 
possível loteamento da Chá-
cara do Locke estão deixando 
muita gente preocupada. O 
futuro de ambos será discuti-
do em uma Audiência Pública 
que será realizada na Câmara 
Municipal, no dia 28 de abril, 
às 19h30. A expectativa é 
contribuir para um desfecho 
bom para a população. 

Com um projeto de revi-
talização iniciado em 2011, 
o Bosque Municipal sofreria 
alterações em seu interior, 
primeiramente focando nas 
crianças, sendo denominado 
como “Bosque Encantado”. 
Entretanto, o projeto foi alte-
rado e a busca passou a atrair 
as famílias para frequentar o 
local. As obras começaram, 
mas pararam logo em segui-
da, devido à empresa licitada 
abandonar o trabalho. Até o 
momento as obras não retor-
naram.

Há um pouco mais de um 
ano, a Chácara do Locke pas-
sou a ser o assunto da vez. A 
intenção da família vender o 
local e ele ser loteado chamou 
a atenção várias pessoas que 
se preocuparam em perder 
um dos “pulmões da cidade”. 
Até um abaixo assinado com 
1500 assinaturas foi feito, 
com o intuito de impedir que 
o local fosse desfeito. 

O Engenheiro Agrônomo, 
Maurício China, é uma das 
pessoas que conseguiu, junto 
aos vereadores do munícipio, 
a realização da Audiência Pú-
blica. Para ele, ambos lugares 
devem ser preservados. Ele 
acredita que o Bosque preci-
sa de uma gestão ambiental 
para que aconteçam apenas 
alguns ajustes, já que se tra-
ta de uma área de preserva-
ção permanente. Já sobre a 
Chácara, China acredita que 
o local possa ser adaptado e 
frequentado pela população, 
desde que o Poder Público 
intervenha, preservando e 
proporcionando lazer às pes-
soas.

“Toda vez somos conside-
rados como aqueles que não 
querem o progresso da cida-
de. O que nós queremos é o 
desenvolvimento sustentá-
vel”, afirma ele sobre a preo-
cupação com o meio ambien-
te e a intervenção nos casos 
relacionados à natureza. 

O engenheiro espera que a 
Audiência seja positiva e que 
o desfecho seja em prol do 
bem estar social. “Eu creio e 
tenho fé. Dizem que fé move 
montanhas. Quem sabe essa 
fé coletiva faça com que o 
Bosque e a Chácara do Locke 
sejam bem aproveitados em 
uma questão ambiental espe-
cífica”, conclui.

Pioneiros da Sela é opção
Um requerimento enca-

minhado ao Prefeito Mu-
nicipal, Raul Girio (PSDB), 
de autoria do vereador João 
Roberto (PT), propõe que 
o Pioneiros da Sela, local 
usado, na maioria das vezes, 
apenas para a realização de 
eventos como o rodeio, fos-
se vendido e o valor do ne-
gócio investido na compra 
da Chácara do Locke. O ve-
reador alega que o Pioneiros 
não dá retorno financeiro à 

Prefeitura, proprietária do 
local.

“Acho que cabe à Prefei-
tura vender essa área e ad-
quirir um patrimônio inve-
jável que temos aqui, que é 
a Chácara do Locke”, disse 
ele, que busca alternativas 
para solucionar o caso e 
preservar o meio ambiente. 
O petista aguarda uma res-
posta do prefeito sobre a 
proposta encaminhada atra-
vés de requerimento.

Foto: Luiz Neto

Na edição número quatro, o Jaboticabal News noticiou sobre a 
situação que se encontrava o Bosque Municipal

Caixas d’água geram 
polêmica no Centro
Texto: Fábio Penariol

Duas caixas d’agua de 
uma residência estão sendo 
alvo de especulações na re-
gião central de Jaboticabal. 
Uma moradora do bairro 
afirma que há três anos vem 
alertando a Vigilância de 
Vetores sobre o problema, 
pelo risco dos reservatórios 
serem possíveis focos de 
dengue. O responsável pela 
casa – que mora de aluguel 
– alega que a obrigação de 
colocar tampas nas caixas 
não é dele, e disse que a 
imobiliária está ciente. Já a 
porta voz da empresa afir-
mou que não tinha conheci-
mento da situação.

As caixas ficam em uma 
residência localizada na 
Avenida Dr. Fontes, a um 
quarteirão de uma escola e 
a algumas quadras do Hos-
pital Santa Isabel. Segundo 
vizinhos do imóvel, a falta 
de providências está geran-

do incômodos, e, uma mo-
radora, que preferiu não 
ser identificada, relatou à 
reportagem do Jaboticabal 
News que já informou aos 
fiscais do Controle de Zoo-
noses e eles alegam que vão 
avisar os supervisores.

Procurada para dar es-
clarecimentos, a Vigilância 
Sanitária informou, através 
de uma funcionária, que o 
Controle de Vetores e Zoo-
noses havia acabado de to-
mar conhecimento do caso, 
por meio de uma visita fei-
ta no local pela manhã de 
quarta-feira (16).

De acordo com a fun-
cionária, comprovando a 
irregularidade, poderá ser 
aberto um processo. Já a 
imobiliária responsável pela 
residência onde estão as 
caixas d’água informou a 
reportagem que o inquilino 
receberá uma notificação 
pedindo para que os reser-
vatórios sejam tampados.

Caixas d’água descobertas preocupam vizinhos

Foto: Fábio Penariol
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Sem uma das pernas, homem 

coleta recicláveis para sobreviver
Texto: Fábio Penariol

Muitas pessoas passam 
por dificuldades, se queixam 
dos problemas e reclamam 
da vida. Este não é o caso de 
João Rodrigues de Souza, que 
coleta materiais para recicla-
gem mesmo sem ter uma das 
pernas.

Nascido no estado do Es-
pírito Santo, João Mineiro 
– como é conhecido – não 
se lembra do nome da cida-
de onde nasceu, mas diz que 
chegou à Jaboticabal aos seis 
anos de idade. Há doze anos, 
devido a problemas de saúde, 
o coletor teve uma das per-
nas amputadas para não cor-
rer o risco de perder a vida. 
Isso não foi o suficiente para 
impedi-lo de trabalhar, quan-
to menos para tirar o sorriso 
de seu rosto. Atualmente, aos 
54 anos, ele acorda de madru-
gada, faz seu café e sai para 
juntar os recicláveis.

O ponto de partida onde 
João Mineiro inicia sua saga 
diária é o bairro São Bom 
Jesus, local onde mora. Ele 
não costuma ir muito lon-
ge, porém, chama a atenção 

Foto: Luiz Neto

das pessoas que o veem pela 
rua. O motivo da surpresa 
de todos é o fato de ver um 
senhor coletando objetos 
para reciclagem se apoian-
do sobre muletas, andando 

com apenas uma perna e 
com uma corda amarrada 
na cintura, onde arrasta um 
saco que costuma pesar cer-
ca de 40 quilos quando está 
cheio.

João Mineiro é aposenta-
do e mora sozinho em uma 
casa pequena e humilde, onde 
tem que pagar aluguel, além 
de dar pensão para sua filha 
de 17 anos, que mora com a 
mãe. Sobre ter dificuldades 
em sua vida, o homem ga-
rante: “Não tenho nenhuma. 
Trabalho contente e alegre”, 
diz.

Antes de perder a perna, 
o coletor trabalhava como 

pedreiro e jogava futebol. 
Apesar de não ser de desa-
nimar, João Mineiro sen-
te falta do que podia fazer 
quando tinha as duas per-
nas. “Não trabalho mais na 
profissão que eu gostava e 
acabou meu esporte”, afir-
ma.  No entanto, o traba-
lhador reforça sua perseve-
rança. “Perdi a perna, mas 
vou fazer o que? Tenho que 
seguir a vida”, completa.

Apesar de não morar 
com mais ninguém, o apo-
sentado diz ter nove irmãos, 
uma filha e o pai ainda vivo. 
Mesmo saindo de casa antes 
do amanhecer ele termina 
seus trabalhos diários so-
mente após as 20h, e ainda 
cozinha a própria comida e 
cuida de seus cães. “Se eu fi-
car parado o dia não passa”, 
explica o trabalhador sobre 
sua rotina. 

Solitário

Mesmo com as dificuldades João Mineiro está sempre sorrindo

Partido dos Trabalhadores 
quer engajamento popular; 

futuro é incerto
Texto: Alexandre Rocha

Com o vereador João Ro-
berto como presidente desde 
janeiro deste ano, o Partido dos 
Trabalhadores quer maior par-
ticipação popular na política da 
cidade. Em início de mandato, 
João Roberto pretende instigar 
o gosto pelo assunto nas pes-
soas, o que segundo ele, irá di-
ferenciar o partido petista dos 
demais.

Ele afirma que a políti-
ca é importante para o dia a 
dia da população, tornando-
-se indispensável a busca por 
conhecimento. “A sociedade 
está muito carente de for-
mação política. As pessoas 
acham que a política é perni-
ciosa”, disse, citando que dis-
cussões feitas sobre o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e o Plano Diretor 
são assuntos importantes 
para o envolvimento popular.

Eleições

Sem candidatos até o mo-

mento, o Partido dos Tra-
balhadores não deve indicar 
ninguém para concorrer nas 
eleições deste ano. Segundo o 
presidente, nenhum nome foi 
especulado, além de nenhum 
filiado ter se colocado à dis-
posição. “Provavelmente não 
terá ninguém”, disse.

Executivo

Questionado sobre uma 
possível candidatura a pre-
feito em 2016, João Rober-
to descarta, por enquanto. 
“Neste momento eu não pre-
tendo me colocar a candidato 
a prefeito”, afirmou dizendo 
preferir tentar concorrer a 
mais um mandato como ve-
reador. Entretanto, segundo 
ele, se o partido escolher o 
seu nome como candidato ao 
Executivo ele irá aceitar.

Na última eleição, o candi-
dato a prefeito pelo PT foi o 
então presidente do partido 
José Giácomo Baccarin, ob-
tendo 9768 votos, o segundo 
mais escolhido dentre cinco 
nomes.
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Esplanada do Lago 

recebe o Circuito Sesc

Da reportagem

Jaboticabal receberá no 
próximo dia 26 de abril o 
Circuito Sesc de Artes – “Co-
nectando Lugares, circulando 
ideias”. O evento acontece 
na Esplanada do Lago Car-
los Rodrigues Serra e contará 
com várias atrações a partir 
das 17h.

O projeto tem o objetivo 

de levar cultura por meio de 
vários segmentos artísticos. 
Nesta edição o circuito che-
gará a 102 cidades do Estado. 
O evento é aberto a popula-
ção.

Em Jaboticabal o públi-
co poderá conferir apresen-
tações musicais, teatrais, de 
dança, circo, literatura e cine-
ma.

Confira a programação:

Foto: Luiz Neto

Orientação de meditação é 
oferecida em Jaboticabal

Texto: Luiz Neto

Muito conhecida na cul-
tura oriental, a meditação, 
voltada para a cura, chegou 
a Jaboticabal. As orientações 
são realizadas uma vez por 
semana na antiga sede da As-
sociação Nipo Brasileira do 
município, localizada na Ave-
nida Sílvio Vantini, no bairro 
Nova Jaboticabal.

Diferente da meditação de 
relaxamento, as orientações 
passadas pela professora Ana 

Nakamura, 70 anos, servem 
para que os alunos fiquem 
conscientes das energias exis-
tentes ao seu redor e com 
isso vivam de forma virtuosa. 

Porém a procura pelas 
orientações ainda é baixa 
devido à falta de divulgação 
e informação das pessoas 
sobre a prática oriental. Atu-
almente cerca de 10 alunos, 
apenas, acompanham a medi-
tação semanalmente. 

A orientadora, Ana, expli-
cou em entrevista ao Jabotica-

bal News o que é transmitido 
nos encontros. “São passadas 
as técnicas para acompanhar 
a meditação, colocamos um 
CD e vamos dizendo e acom-
panhando o que é necessário”, 
explica Ana.

As orientações acontecem 
toda quarta-feira, a partir das 
8h30. Os interessados em 
participar podem entrar em 
contato com Ana Nakamura 
pelo telefone (16) 3202-1816 
ou pelo celular (16) 99709-
8259.

Tai Chih Chi-Kung
Outra modalidade orien-

tal oferecida de forma gra-
tuita em Jaboticabal é o Tai 
Chih Chi-Kung, que é um 
exercício criado pelos chine-
ses com o objetivo de tratar 
doenças, promover saúde e 
expandir a mente através da 
energia do praticante.

Um pouco mais procu-

rado do que a meditação, 
o Chi-Kung conta com um 
grupo de aproximadamen-
te 20 alunos, que recebem 
as orientações do professor 
Tseng Yao.

Aos iniciantes, o Chi-
-Kung pode parecer simples 
e fácil, mas não é bem assim. 
As aulas exigem esforço físi-

co dos alunos, que precisam 
realizar vários movimentos 
presentes na modalidade. Se 
o praticante levar as aulas a 
sério, o Tai Chih pode ser 
uma ótima atividade tanto 
para o corpo, quanto para a 
mente.

As aulas acontecem de 
terça-feira, às 7h30.

O professor Tseng Yao (à esquerda) e alguns de seus alunos durante aula de Tai Chih Chi-Kung

Foto: Luiz Neto
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Atletismo foca no trabalho 

social e ajuda pessoas
Texto: Alexandre Rocha

Há cerca de três anos, 
um projeto esportivo e so-
cial vem cumprindo à risca 
o seu papel de ensinar e con-
tribuir com a formação do 
ser humano. Encabeçados 
por Almir e Mário, o grupo, 
com cerca de 30 integrantes 
é orientado pelo experiente 
professor “Pirrolo”. Através 
do atletismo, os participantes 
conseguem uma qualidade de 
vida melhor e ainda obtém 
bons resultados em provas

De início a ideia era ape-
nas treinar, mas as coisas 
foram mudando. Um dos in-
tegrantes, Luciano convidou 
Pirrolo, professor aposenta-
do, para orientar as ativida-
des que ocorrem na pista de 
atletismo da Unesp, durante 
a semana, sempre nos finais 
de tarde. Até uma sala foi dis-
ponibilizada pela direção do 
campus. No local, são guar-
dados equipamentos para 
treino, armário, entre outras 
coisas.

Pirrolo, que tem 70 anos, é 
muito conhecido pela sua ca-
pacidade e de treinar jovens 
que se despontaram como 
bons profissionais, como o 
montealtense Herbert Si-
mões, hoje fisiologista, entre 
outros. 

Com o tempo, o trabalho 
social passou a ser a meta do 
grupo. A troca de experiên-
cias e os ensinamentos fize-
ram com que vários tipos de 
pessoas passassem pelo local, 
entre eles, estudantes univer-
sitários, jovens usuários de 
drogas, outros com proble-
mas familiares, etc.

Além da formação pes-
soal, integrantes passaram a 
ter bons desempenhos em 

provas. Questionado sobre 
o motivo, Mário é enfáti-
co. “Por causa da qualidade 
do trabalho desenvolvido, o 
comprometimento e a moti-
vação do grupo”, disse.

A FAE (Fundação de Am-
paro ao Lazer) disponibiliza 
o transporte quando aconte-
cem corridas em outras cida-
des, no mais, os gastos saem 
do “bolso”. “Nós não temos 
verba”, fala Almir. “Já fui 
atrás de subvenção e patrocí-
nio mas até hoje eu só recebi 
não”, completa Mário.

Entretanto, eles ressaltam 
que o projeto continua firme, 
independente se existe ajuda 
financeira ou não. “O lado 
financeiro não é bom nem 
ruim. Ele não existe”, ressalta 
Almir.

Questionado sobre o tra-
balho feito com adolescen-
tes e jovens que necessitam 
de ajuda, Mário afirma que é 
preciso incentivar e mostrar 
que existe um caminho bom 
à seguir. A gente tem que 
mostrar pra esse jovem que 
existe um mundo diferente. 
Um mundo saudável, onde 
ele é bem aceito, que tem ca-
pacidade e que essa mudança 
só depende dele”, Milaré.

A expectativa de Mário e 
Almir é que o trabalho per-
dure por anos e que os jovens 
que estão chegando agora 
não deixem o trabalho mor-
rer e descubram pessoas que 
se tornaram exemplos, como 
Paulinho, que antes era usu-
ário de drogas e há 10 anos 
“está limpo”. Outros tantos, 
como João, que corre há mais 
de 30 anos ou igual a Fernan-
do, que faz pós-graduação na 
Unesp e procura estar bem 
fisicamente.

Enquanto isso, a vontade 
de fazer o melhor e a dedica-
ção nos treinos faz com que o 
trabalho cumpra seu objetivo, 
que é ajudar pessoas.

Foto: Alexandre Rocha

Alguns integrantes 

Aos 39 anos, Leandro 
Fonseca é destaque 

no Guariba
Texto: Fábio Penariol

O ex-presidente e ex-jo-
gador do Jaboticabal Atlé-
tico, Leandro Fonseca, vem 
se destacando na equipe 
do Guariba Esporte Clube 
(GEC), aos 39 anos de idade. 
Com três gols na estreia pelo 
time, o atleta conquistou a 
torcida da Cobra Canavieira, 
na vitória por 5 a 1 sobre o 
Lemense, pelo Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão 
– Segundona.

A equipe do Guariba é 
composta por jogadores jo-
vens cedidos pela Ferroviária 
de Araraquara (SP), além de 
contar com treinador João 
Martins, que também veio 
do clube grená e já conseguiu 
alguns acessos na carreira. O 
elenco, montado por joga-
dores rápidos, mescla a ve-
locidade com a experiência 
de Fonseca, que já atuou em 
equipes do futebol europeu, 
como o Hannover 96, da  
Alemanha.

As últimas passagens do 
atleta foram por Jaboticabal 
Atlético e CAT de Taquari-

tinga (SP), em 2012 e 2013, 
respectivamente, sendo des-
taque de ambas as equipes 
nas competições que dispu-
tou. No caso do time da Ma-
rechal, Fonseca foi jogador e 
presidente do clube enquanto 
disputava a Segundona.

Assim como Fonseca, o 
Guariba também está tendo 
seu destaque na competição. 
Nas duas partidas que fez, a 
Cobra Canavieira conquistou 
seis pontos, fez nove gols e 
sofreu apenas um. Em ape-
nas um jogo que disputou, o 
atleta jaboticabalense marcou 
três tentos; equivalente a um 
terço dos gols do GEC.

Leandro Fonseca, 39 anos  

Foto: Fábio Penariol



Pág. 8                                                               Começando uma nova eraSocial

No útlimo dia 11, Silvana 
Pardim comemorou mais um 

aniversário. Parabéns 
Silvana, tudo de bom!

Renata Yaoita completou mais um ano de vida no último dia 
6 de abril. Parabéns Renata, muitas felicidades!

Flávio Fiorezi Junior comemora mais um aniversário no 
próximo dia 25 de abril. Felicidades Flávio!

Andréa Marques apaga mais uma velinha no dia 
26 de abril. Parabéns, felicidades!

Dia 19 é a vez do empresário Maurício André Facco 
receber vários presentes.Parabéns, Facco!

Nathália Branco, comemora neste dia 17 
mais um ano de vida. Parabéns! 


