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Marshal Antony (à esq.) é destituído e não 
faz mais parte do Jaboticabal Atlético

Estudante vítima de 
homofobia desabafa 
sobre agressão
Jovem revelou em entrevista o que realmente aconte-
ceu na noite de sábado (15), quando foi agredido

O estudante, de 18 anos, 
do curso de Biologia, da 
Unesp, que preferiu não se 
identificar, disse em entrevis-
ta que não esperava encontrar 
na universidade pessoas capa-
zes de promover tal violência.

O jovem foi agredido en-
quanto retornava para casa, 
por veteranos de outros cur-
sos, que havia conhecido ho-

ras antes em  uma festa. O 
motivo da agressão, segundo 
ele, foi por ter assumido ser 
homossexual.

Após o episódio, o rapaz 
sofreu vários hematomas no 
rosto e no braço. Foi registra-
do boletim de ocorrência e o 
caso está sendo investigado 
pela diretoria da Unesp.

Pág. 5  Estudante afirma que continuará sua rotina e pede justiça

Rodrigo Beraldo

Nada melhor para validar 
uma mulher, levantar sua 
autoestima, deixá-la feliz e 
amada do que o hábito de 
fazer compras; o incentiva-
do consumismo. O que dizer 
dos distúrbios alimentares 
relacionados à obsessão por 
comida e doces ou o oposto 
– a bulimia? E como explicar 
os tão presentes e diversos 
medos das coisas, como de 
baratas e sapos?
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Mudanças 
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Cultura é feita de hábitos. 
Ela é tão importante que, 
para se mudar um país, é 
preciso alterar-se sua cultu-
ra. Mudando-se a economia,  
muda-se a sociologia.
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Fala, leitor!
Você acha que as empresas de 
Jaboticabal devem ser privile-
giadas na Festa do Quitute?

Eduardo Martins, 
23 anos 
Estudante

“Apesar de vivermos em 
uma sociedade cada vez 
mais capitalista, aonde ganha 
quem tem mais, acredito que 
Jaboticabal deveria abrir al-
guns privilégios para as em-
presas da nossa cidade, pois 
dessa forma ajudaria a econo-
mia não só da empresa, mas 
do município também”.

Cultura é feita de hábitos. 
Ela é tão importante que, para 
se mudar um país, é preciso 
alterar-se sua cultura. Mudan-
do-se a economia,  muda-se 
a sociologia, que nada mais 
é do que a crítica da política. 
E eis o instrumento – a po-
lítica – com o qual  se pode 
alterar a cultura para que, fi-
nalmente, possamos mudar a 
economia.

São dois os tipos de ins-
trumento que permitem a 
mudança da cultura. Um tipo 
– formando-se um grupo – é 
o composto pela agricultura e 
pela religião. Agricultura, ali-
ás, nada mais é do que a cul-
tura do campo. Como cultura 
é transformação, segue-se 
que a transformação primi-
tiva foi desmatar e – depois 
– cultivar o campo. Cultivar é 
o verbo que nos faz lembrar 
de cultura, também. Já a reli-
gião nos leva ao templo. Não 
é lá que vamos prestar culto 
a Deus? Culto, de cultura. Só 
que este binômio – agricultu-

ra e religião – é marcadamen-
te conservador. Conforme o 
ponto, até reacionário, enten-
dido como avesso a transfor-
mações.

Outro tipo de instrumento 
são as artes, em suas diversas 
modalidades. Como arte é a 
busca da beleza, segue-se que 
o caminho é o oposto do se-
guido pelo binômio anterior, 
isto é, pela agricultura e pela 
religião. As artes propõem 
mudanças, às vezes drásticas. 
E atuam confrontando a reli-
gião. Até o inicio dos tempos 
medievais, as artes chegaram 
a ser consideradas coisa de 
satanás, coisas ligadas ao mal. 
Por isso, chegam a incomo-
dar os conservadores até os 
dias de hoje. É por isso que  
há uma explicação do fato de 
a palavra banda – de música 
– gerar, na língua portuguesa,  
a palavra bando. Que – pare-
ce, mas não é –  o coletivo de 
bandido.

É possível conciliar con-
servadorismo e mudança?

Mudanças na cultura

Antônio Vicente Golfeto
Palestrante e comentarista de economia.
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Mais uma edição do Ja-
boticabal News impresso 
está pronta e dando muito 
o que falar. Assuntos rele-
vantes que de uma forma 
ou de outra chamarão a sua 
atenção. 

De início, a matéria de 
capa trás o lamentável caso 
de homofobia tão falado e 
repercutido nacionalmente 
nos últimos dias. O estu-
dante da Unesp (Universi-
dade Estadual de São Paulo) 
nos recebeu e contou deta-
lhes sobre o ocorrido. 

Você vai saber por que 
a UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) precisa 
ficar pronta até setembro e 
o futuro do Cine Theatro 
Municipal que espera uma 
verba para o início de uma 

reforma. 
Além disso, tem o Jabo-

ticabal Atlético, que nos 
bastidores, está dando o 
que falar, mas dentro de 
campo está longe de acon-
tecer. Tem também o “rei” 
do Torneio 1º de Maio que 
você saberá quem é, além 
dos preparativos da Festa 
do Quitute deste ano e o 
transporte universitário. 

Não podemos esquecer, 
é claro, dos nossos arti-
culistas, Antonio Vicente 
Golfeto e Rodrigo Beral-
do, que como sempre, es-
tão dando um show nesta 
edição. 

Aproveite a leitura e aces-
se o nosso novo site, bonito 
e reformulado: www.jaboti-
cabalnews.com.

Editorial

Foto do leitor!

Ubiratan Guimarães nos enviou esta foto da viagem que fez para Paris, na França.
Quer participar do Foto do leitor? Envie sua foto para jaboticabalnews@gmail.com.

Sandra Bonerges,
30 anos
Comerciante

“Sim, pois desta forma a 
festa contribui para o desen-
volvimento das empresas lo-
cais”.
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Rodrigo Beraldo
Colunista convidado

Nada melhor para validar 
uma mulher, levantar sua 
autoestima, deixá-la feliz e 
amada do que o hábito de 
fazer compras; o incentiva-
do consumismo. O que dizer 
dos distúrbios alimentares 
relacionados à obsessão por 
comida e doces ou o oposto 
– a bulimia? E como explicar 
os tão presentes e diversos 
medos das coisas, como de 
baratas e sapos?

Não faltam válvulas de 
escape para as inseguranças, 
medos e ansiedades femi-
ninas. Há certa loucura em 
submeter-se a procedimentos 
estéticos, plásticas e implan-
tes de silicone desnecessários. 
A sensação de serem atraen-
tes e seguras tem origem no 
sentimento de que são fisica-
mente sedutoras. A perda de 
peso está entre as coisas mais 
satisfatórias. 

As mulheres sofrem nos 
relacionamentos. São as mais 
direcionadas a uma relação e 
além de acreditarem no amor 
idealizado, livre de conflitos e 
percalços, anseiam por uma 
fusão completa que caminhe 
na direção da proximidade. 
Esforçam-se tanto por algo 
impossível, experimentando 
grande decepção e amargura. 

Mulheres: vícios e virtudes
Caso tenham medo de fica-
rem sozinhas, podem surgir 
queixas físicas, problemas 
de saúde, fadiga, falta de in-
teresse sexual, religiosidade 
extrema, proximidade ob-
sessiva com os filhos ou ani-
mais, devoção a uma pessoa 
(terapeuta, por exemplo), ou 
a sensação de estarem à beira 
de um colapso nervoso ou da 
depressão.

São ligadas ao presente, 
sendo difícil encerrarem con-
versas e telefonemas ou de 
dizer adeus. Bloqueiam sen-
timentos negativos afim de 
serem pessoas sempre agra-
dáveis, delicadas, carinhosas. 
Com isso, dentro delas vai 
criando-se uma tensão acu-
mulada que acaba por gerar 
as tão famosas explosões 
emocionais e variações de 
humor. No impulso de serem 
legais continuamente, evitam 
propor atividades, tomar de-
cisões ou dizer claramente o 
que querem. Por vezes, po-
dem perder-se nos vários pa-
peis que exercem: mãe, espo-
sa, filha, amiga, enfrentando 
o desespero.

O poder sobre os homens 
é visto nas oportunidades em 
que elas fazem-no sentir-se 
um herói ou um fracasso. E 

convidados a se abrirem e 
expressarem o que sentem, 
ao começarem o desabafo as 
fantasias românticas são des-
truídas e a tendência femi-
nina a ouvir somente coisas 
negativas que ele expressar 
é acionada. Oras, esperam 
ouvir emoções vulneráveis, 
amorosas e sensíveis tão de-
sejadas.

Rumo ao sucesso e re-
alização profissional, com 
frequência recuam por seus 
relacionamentos ou para 
priorizar a criação dos filhos. 
O mundo frio, manipulador e 
impessoal no qual os homens 
em posições de poder vivem 
é particularmente tóxico para 
a maioria delas, que anseiam 
por uma comunidade de pro-
ximidade, atenção e coopera-
ção.

Nesse mês em que come-
moramos o dia da mulher, 
é preciso valorizar essas 
criaturas tão interessantes 
quanto imprevisíveis. Oras, 
todos viemos do ventre de-
las, criados e amados em 
meio a essa tempestade de 
humores e emoções. Para-
fraseando: “Ser mulher é ser 
princesa aos 20, rainha aos 
30, imperatriz aos 40 e espe-
cial a vida toda”.

UPA tem que sair 
até setembro

Curtas

O Ministério da Saúde 
deu um prazo até setembro 
para que as UPA’s (Unidade 
de Pronto Atendimento) em 
fase de construção, na região  
de Ribeirão Preto, estejam 
prontas. Com isso, a Unidade 
que está sendo construída em 
Jaboticabal, desde novembro 
de 2010, tem que sair. Do 
contrário, o valor repassado 
pelo Governo Federal ao mu-
nícipio terá que ser devolvido.

O orçamento, de início, era 
de R$ 1,442 milhão e a previ-
são de entrega para maio de 
2011. Entretanto, o atraso da 
construtora, que culminou 
com rescisão, fez com que a 
obra se arrastasse e aumen-
tasse o tempo de conclusão. 
Além disso é esperada uma 
verba para a compra de equi-
pamentos para o local. Só 
depois disso saberemos se o 
final da novela será feliz.

Foto: Fábio Penariol

Futura Unidade de Pronto Atendimento de Jaboticabal
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Festa do Quitute 2014 quer 
privilegiar quem é da cidade
Texto: Alexandre Rocha

Foi dada a largada para 
a Festa do Quitute 2014. 
A comissão do evento foi 
nomeada no dia 13 de fe-
vereiro e já trabalha para 
realizar a festa em julho. A 
tendência é que empresas da 
cidade sejam beneficiadas 
na concorrência com as que 
poderão vir de outros muni-
cípios, segundo o presidente 
do evento neste ano, Sérgio 
Nakagi.

Ele usou como exemplo 
a festa do ano passado, onde 
uma empresa de fora venceu 
a licitação e forneceu bebidas, 
enquanto uma outra, de Jabo-
ticabal, ficou de fora. Muitas 
críticas foram feitas na época 
e até o sabor do refrigeran-
te foi contestado por quem 
foi ao evento. A intenção é 
prestigiar quem é da cidade, 
segundo ele. “Tem que estar 
dentro da legalidade”, pon-
derou.

Por enquanto, reuniões 
estão sendo realizadas com a 

intenção de fazer um levan-
tamento sobre a estrutura da 
festa e planejamento, ou seja, 
do que será necessário. Uma 
conversa com os quitutei-
ros também já foi feita, com 
o intuito de definir quais os 
interessados em participar. 
Sobre o orçamento, nada está 
definido, mas a expectativa 
é que o custo seja enxuto, 
já que a situação financeira 
do município não é das me-
lhores, como no último ano, 
quando a presidente da festa 
era Ruchele Coan com sua 

equipe da EMURJA (Empre-
sa Municipal de Urbanização 
de Jaboticabal).

Questionado sobre a pre-
ferência do Prefeito Raul 
Girio pelo seu nome, para 
gerir este ano, Nakagi conta 
que ficou surpreso e afirma 
que por ser uma pessoa neu-
tra na sociedade, teve o seu 
nome escolhido pelo chefe 
do Executivo. “Ele quis que 
eu participasse por ser uma 
pessoa neutra, apartidário. 
Acredito que foi isso”, fina-
lizou.

Foto: Alexandre Rocha

Aniversário da cidade leva milhares de pessoas à Festa do Quitute

Atraso é problema para 
estudantes universitários
Texto: Alexandre Rocha

Jaboticabal possui um nú-
mero considerável de pessoas 
que saem todos os dias da ci-
dade para estudar fora. Cerca 
de 1200 alunos vão para dife-
rentes cidades da região.

Araraquara e Ribeirão Pre-
to são os municípios que 
mais recebem jaboticabalen-
ses. Mais de trezentos alunos 
em cada cidade, somando os 
períodos diurno e noturno. 
Em meio ao grande número, 
o início de ano acaba sendo 
uma época ruim para os es-
tudantes, já que muitos deles 
chegam atrasados à aula.

O Jaboticabal News pre-
sencia todos os dias o atra-
so e o descontentamento de 
vários alunos. A entrada de  
novatos acabou aumentando 
o número de viajantes e difi-
cultando o trabalho organiza-
cional nos ônibus, já que cada 
um precisa ir em um veículo 
específico para chegar até a 
sua unidade educacional. Al-
gumas vezes foi preciso a em-
presa transportadora enviar 
de última hora mais ônibus 

por falta de lugares. Os pró-
prios motoristas precisam fa-
zer a organização nos pontos.

Questionada sobre a orga-
nização, a Diretora Operacio-
nal da Jabotur, Renata Bres-
san, afirmou que o fluxo de 
alunos é muito grande neste 
período do ano e culminou 
com o período de inscrições 
que continuou acontecendo 
após o início das aulas. Se-
gundo ela, existe um funcio-
nário para auxiliar na orga-
nização que reveza entre os 
ônibus que vão para Ribeirão 
Preto e Araraquara no perío-
do noturno.

“Realmente é muita gen-
te. Tentamos nesse primeiro 
momento sair até com 20 mi-
nutos de antecedência, mas 
a grande maioria optou por 
não mudar os horários, vez 
que muitos estudantes tra-
balham”, disse Renata, que 
mostrou-se surpresa com o 
aumento de estudantes cadas-
trados neste ano.

 A expectativa é que em 
breve tudo se acerte e os es-
tudantes cheguem no horário 
correto em suas faculdades.
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 “A intenção dele era visível que queria me 
machucar de verdade”, desabafa estudante

Jovem de 18 anos falou ao Jaboticabal News após ser vítima de homofobia

Repórter: Luiz Neto

Na noite do último dia 15, 
um estudante do curso de Cien-
cias Biológicas, da Unesp, sofreu 
agressões físicas e verbais e te-
ria sido vítima de homofobia. O 
rapaz, de 18 anos, afirmou ter 
sido agredido por veteranos de 
outros cursos após assumir sua 
homossexualidade.

Segundo a vítima, a confusão 
aconteceu quando ele voltava 
para casa, junto com outros ami-
gos, e um grupo de veteranos 
passou por eles de carro profe-
rindo xingamentos homofóbi-
cos. Ao revidarem os insultos, 
ele e mais um estudante, que 
tentou apartar, foram agredidos.

Após o acontecido, um bole-
tim de ocorrência foi gerado e a 
Polícia Civil investiga o caso. A 
direção da Unesp também apura 
o fato e os agressores poderão 
sofrer consequências..

Em entrevista ao Jaboticabal 
News, a vítima, que preferiu não 
se identificar, falou sobre o caso. 

Confira a entrevista:

J.News: Você já conhecia os 
agressores? Qual o grau de 
proximidade você tinha com 
eles?
Estudante: Não, eu nunca tinha 
visto eles antes. Eu os conheci 
algumas horas antes da agressão, 

durante o trote na republica de-
les. 

J.News: Você ficou com hema-
tomas?
Estudante: Depois da agressão 
eu fiquei com vários galos na 
cabeça, a minha boca ficou cor-
tada, o meu braço ficou ralado 
quando eu caí no chão e meu 
nariz também ficou machucado, 
o meu rosto ainda está dolorido 
inclusive. 

J.News: O que você pensou 
quando estava sendo agredi-
do? Passou por sua cabeça 
morrer?
Estudante: Eu fiquei com muito 
medo de ninguém conseguir fazer 

parar, porque a partir do momen-
to que ele veio pra cima de mim, 
ele veio com muita violência. A in-
tenção dele era visível que queria 
me machucar de verdade. O meu 
medo era que ninguém conseguis-
se tirar ele de cima de mim e que 
eu não conseguisse sair e ele me 
machucasse mais. 

J.News: Você já havia sido víti-
ma de homofobia? 
Estudante: Nesse nível não. 
Sempre aconteceram piadinhas, 
chacotas, esse tipo de coisa, mas 
não nesse nível. Nunca fui agre-
dido assim antes. 

J.News: Você imaginava que 
um dia isso poderia acontecer?

Estudante: Eu sabia que corria 
o risco por ser assumido, por 
não esconder de ninguém o que 
eu sou. Eu sabia que esse risco 
existia, mas eu não pensei que 
isso fosse acontecer na faculda-
de, porque eu vim para estudar, 
eu vim fazer um curso superior. 
Imaginava que as pessoas que eu 
iria encontrar seriam de men-
te aberta, com um pensamento 
mais evoluído. Daí eu chego 
aqui e encontro isso.

J.News: Você pensou em aban-
donar o curso ou mudar de fa-
culdade por causa disso?
Estudante: Não. Meus pais su-
geriram que eu fizesse isso, in-
clusive eles ainda querem que eu 
faça isso, sugeriram que eu tran-
casse a matrícula até tudo ter-
minar, até a poeira baixar, mas 
eu não vou fazer isso. Não me 
passou pela cabeça porque eles 
não tem o direito de acabar com 
a minha vida, não vou para a mi-
nha rotina, não vou desistir do 
sonho que eu tenho por causa 
de uma coisa dessa.

J.News: Qual o seu sentimento 
após o acontecido?
Estudante: De indignação, de 
revolta, de medo, isso não é uma 
coisa que pode acontecer assim. 
Já aconteceu outras vezes, disso 
eu tenho certeza, acredito até 
que podem ter sofrido agressões 

piores do que a minha. Eu não 
sofri nenhum ferimento real-
mente grave e sei que tem gente 
que já sofreu muito mais e ficou 
calado por medo. Isso é terrível, 
não pode acontecer, não é natu-
ral uma pessoa ser agredida na 
rua seja porque ela é homosse-
xual, negra, pobre, não existe 
justificativa.

J.News: O que você espera que 
aconteça com eles?
Estudante: Eu quero que eles 
sejam punidos da forma justa 
pelo que eles fizeram, não quero 
nem mais e nem menos. Se for 
determinado que eles tenham 
que ser expulsos, que sejam. Se 
for determinado de outra ma-
neira, que isso seja feito. Quero 
a justiça pura.

J.News: Infelizmente no Brasil 
e no mundo existem muitas pes-
soas que passam por isso. O que 
você pode dizer a eles?
Estudante: Eu queria falar que 
essas pessoas, apesar de ser pe-
rigoso se rebelar com esse tipo 
de coisa, que não fiquem quietas. 
Isso só vai parar de acontecer 
quando todo mundo que sofrer 
isso falar. Enquanto essas pesso-
as tiverem medo, vai continuar 
acontecendo.
A entrevista completa você con-
fere no www.jaboticabalnews.com.
Colaborou: Alexandre Rocha

Estudante afirma que continuará sua rotina e pede justiça

Foto: Luiz Neto
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Peça espírita pode ser uma das últimas 

apresentações do Cine Theatro Municipal

Texto: Luiz Neto

Local aguarda chegada de verba de R$ 450 mil do Ministério da Cultura para ser reformado
Foto: Luiz Neto

A peça espírita intitulada 
“Há 2000 anos”, pode ser 
uma das últimas apresenta-
ções do Cine Theatro Mu-
nicipal Manoel Marques de 
Mello. O local será fechado 
para receber reformas e o 
agendamento de eventos es-
tará disponível até o dia 15 de 
abril.

As obras devem custar em 
torno de R$ 750 mil, sendo 
R$ 300 mil provenientes do 
Ministério do Turismo, uti-
lizados para a aquisição de 
bens (poltronas, som, ilumi-
nação) e R$ 450 mil de duas 
emendas do Ministério da 
Cultura, para os reparos no 
local. Porém, a verba de R$ 

450 mil ainda não está libe-
rada, sendo o único detalhe 
pendente para o início das 
obras. A última reforma feita 
no Cine Theatro foi em 2001, 
há 13 anos.

Uma das principais mo-
dificações será a troca das 
históricas poltronas de ma-
deira e com isso a capacida-
de de público deve diminuir. 
Porém, os traços antigos do 
prédio serão mantidos. “O 
som e a iluminação serão 
modernizados com equi-
pamentos digitais, mas a 
fachada e todos os traços 
históricos serão mantidos”, 
explica o Diretor de Cultura 
Abel Ziviani.

Com a reforma em an-
damento, o Cine Theatro 
permanecerá fechado e os 
futuros eventos serão transfe-

ridos para outros locais. Esta-
rão disponíveis a Estação de 
Eventos Cora Coralina, o pal-
co do Museu Histórico Alo-
ísio de Almeida, o auditório 
da Escola de Artes Professor 
Francisco Berlingieri Marino, 
entre outros.

“Há 2000 anos”

Marcada para o dia 29 de 
março, às 20h, a peça é um 
dos últimos eventos agen-
dados para o Cine Theatro 
Municipal. O espetáculo é de 
autoria de Francisco Cândido 
Xavier, conhecido popular-
mente como Chico Xavier, e 
será apresentado pela Cia. de 
Teatro André Luis.

Os ingressos estão à ven-
da na livraria Lápis de Ouro e 
custam de R$ 15 a R$ 30.

Inaugurado oficialmente 
no dia 21 de dezembro de 
1927, o Cine Theatro Mu-
nicipal já era utilizado para 
a exibição de filmes desde o 
dia 16 de julho do mesmo 
ano. O primeiro filme exi-
bido no local foi “O Usur-
pador”, estrelado por Ester 
Willians. 

A construção teve início 

Ultimamente o Cine 
Theatro Municipal carece 
de uma reforma, porque a 
cidade não tem mais o Cine 
Polytheama, que era o gran-
de suporte para as ativida-
des culturais e artísticas da 
cidade. 

O Polytheama suportava 
tudo sozinho, porque ele era 
um cinema com capacidade 
para até duas mil pessoas 
sentadas, era um anfiteatro. 
Com o incêndio, o único 
espaço que sobrou em Jabo-
ticabal foi o Cine Theatro, 
só que o Poder Municipal, 
depois que ele foi desapro-
priado pelo Prefeito Adail 
Aléssio de Simoni, teve um 
momento de euforia, mas 
voltou novamente a cair no 
esquecimento das autorida-
des.  

Presentemente ele é usa-
do para festas de formatura, 
algum evento artístico, mas 

isso tudo de uma forma es-
porádica. Então ultimamen-
te o Cine está abandonado. 

Eu tive a oportunida-
de de ir a alguns eventos e 
fiquei triste de ver o chão 
sujo, você percebe que ele 
não tem manutenção. Nós 
não temos outro espaço, a 
última alternativa é o Cine. 

O Theatro Municipal e 
o Club Jaboticabal são seg-
mentos que a Prefeitura já 
devia ter olhado com mais 
atenção. É uma vergonha, 
porque uma cidade que tem 
no passado uma vida fértil 
na parte artística e cultural 
está perdendo tudo. 

A restauração do Cine 
é um novo alento que vem 
desde que conserve sua li-
nha tradicional e dote ele de 
uma ornamentação adequa-
da e que mostre para a gera-
ção atual o que ele represen-
tou no passado.

Clovis Roberto Capalbo, 77 anos
Historiador

em 1926 e o proprietário era 
Manoel Marques de Mello.

Em 87 anos de existência, 
aproximadamente 500 peças 
foram apresentadas no lo-
cal, mas a maior arrecada-
ção foi com o filme Titanic, 
que atriu a atenção da popu-
lação em 1998. Atualmente 
o Cine Theatro não exibe 
filmes.

História

Fachada do Cine Theatro Municipal apresenta traços históricos que serão mantidos 
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Após 52 participações, idoso 
não joga torneio há dois anos

Texto: Fábio Penariol

Orlando Zanni, de 76 
anos, é uma figura conheci-
da em Jaboticabal e outras 
cidades da região por parti-
cipar de varias competições 
de futebol. Um dos principais 
torneios é o 1º de Maio, no 
qual o idoso esteve presente 
por 52 anos e desde 2012 não 
participa.

Zanni, como é conheci-
do, trabalha como pedreiro 
e sempre atuou pelo time da 
Construção Civil. Além de 
ter jogado o 1º de Maio como 
atleta, ele também organi-
zou o evento por 18 anos, e 
lembra que sempre ajudou as 
equipes.

“Várias vezes, representan-
tes de times vinham em casa 
na véspera do jogo, dizendo 
que quatro ou cinco jogado-
res tinham que trabalhar e 
não poderiam jogar”, explica. 
“Eu dizia: pode colocar outra 
pessoa no lugar deles que eu 
dou jeito”, completa.

O pedreiro afirma que 
sempre visou homenagear 
os trabalhadores pelo fato do 
feriado 1º de maio ser o dia 
deles, e que não seria legal a 
equipe perder por não ter jo-
gadores suficientes para en-
trar em campo.

Apesar da paixão pelo fu-
tebol, Zanni não participa 
do 1º de Maio há dois anos. 
Segundo ele, a decisão acon-
teceu devido às mudanças 
que ocorreram nas inscrições 
para o torneio, onde as exi-
gências são mais severas e é 
necessária a apresentação de 
mais documentos. Entretan-
to, o idoso diz que voltaria a 
participar caso houvesse mu-
danças.

Foto: Fábio Penariol

Após várias participações 
no evento, Zanni conse-
guiu boas posições, mas a 
recordação que ele diz não 
esquecer foi a do título de 
campeão do Torneio 1º de 
Maio, no dia em que faleceu 
o ex-piloto, Ayrton Senna, 
em 1994. “Infelizmente fo-
mos campeões no dia em 
que morreu um ídolo nacio-
nal”, informa.

Apesar do ocorrido, era 
dia de jogo e o time de Zan-
ni sagrou-se campeão do 

torneio. “A alegria foi tanta 
que durante a comemoração 
os jogadores ficaram todos 
bêbados, e acabamos que-
brando o troféu”, conta aos 
risos.

O Torneio 1º de Maio de 
2014 está sendo disputado 
nos campos do Jardim das 
Rosas e Centro Esportivo 
Professor Antônio Mônaco, 
e conta com 26 equipes par-
ticipantes. A final acontece 
no Dia do Trabalhador, 1º 
de maio.

Conquista inesquecível

Texto: Fábio Penariol

Jaboticabal Atlético sofre 
mudanças na diretoria

Presidente do clube diz que troca estava prevista

Marshal Antony não faz 
mais parte da diretoria do 
Jaboticabal Atlético. O presi-
dente do clube, Carlos Leite, 
informou que a mudança na 
diretoria, onde Tony acabou 
destituído foi uma decisão 
antecipada. Os motivos se-
riam a chegada de uma par-
ceria com o ex-jogador e 
empresário Manoel Montei-
ro Ferreira, conhecido como 
Cafezinho, e a forma com 
que o vice Tony agia em al-
guns casos, sem o aval da di-
retoria segundo o presidente.

De acordo com Leite, o 
Jaboticabal Atlético pode se 
tornar um clube empresa, e 
passará a lucrar com a venda 
de jogadores. A chegada de 
Cafezinho, como vice – no 
lugar de Antony – pode via-
bilizar o projeto. Junto com 
ele, mais duas pessoas farão 
parte da diretoria, entrando 
nos lugares de Anderson da 
Silva e Axel Pedroso, que as-
sumiram cargos diretivos na 
equipe junto com Tony.

Outro lado

O ex-vice-presidente tra-
balhou durante certo tempo, 
tratando de assuntos relacio-
nados ao Jaboticabal Atléti-
co, sem ter um cargo fixo na 
diretoria. Isso ocorreu antes 
que ele fosse eleito junto com 
o atual presidente Leite.

A reportagem do Jaboti-
cabal News entrou em con-
tato com Marshal Antony, 
que afirmou ter documentos 
e testemunhas que compro-
vam que ele tinha o aval de 
um dos membros do Con-

selho Deliberativo, mas até 
o fechamento da matéria os 
papeis não foram mostrados.

Clube empresa

O atual presidente diz es-
tar com uma parceria que 
trará jogadores para o Jotão, 
através de peneiras realiza-
das pelo país, e, em seguida, 
venderá atletas para o merca-
do europeu, arrecadando um 
percentual das vendas para o 
clube. No entanto, tudo seria 
feito apenas quando o clube 
conseguir um estádio para 
atuar na cidade.

A reportagem apurou que 
o vice-presidente, Cafezi-
nho, de 34 anos, é natural de 
Maceió (AL), trabalha com 
marketing esportivo e repre-
sentação de jogadores de fu-
tebol. De acordo com o novo 
vice, ele trabalha há 23 anos 
em São Paulo (SP) e possui 
um escritório em Portugal.

No site oficial da Fede-
ração Paulista de Futebol 
(FPF), Manoel Monteiro apa-
rece como presidente do Ja-
boticabal Atlético, entretanto, 
segundo informações da pre-
sidência do clube, ele repre-
senta o time através de uma 
procuração feita por Leite.

Zani e seu inesquecível troféu de campeão do Torneio 1º de Maio 

Foto: Fábio Penariol
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Roberto e Edineia se casaram no dia 15 de março. 
Sejam felizes, recém casados! 

Rodrigo Savan comemora mais um aniversário no sábado (22), 
feliz da vida ao lado da esposa Luciana e do Pietro, que vem ao

mundo em maio. Parabéns, papai!

Dona Therezinha Berchieri 
Facco comemorou mais um 

ano de vida ao lado da família 
e amigos no domingo (16). 

Parabéns!

O vereador e músico Rubinho Gama completa no dia 
25 deste mês mais um aniversário. Felicidades, Rubinho!

Afonso e Breno Facco, Bruno Damião, Paulo Avanzi e Victor Hugo Corcovia formam a The 
Dummies, nova banda jaboticabalense que manda um som bem bacana. Sigam em frente, moçada. 

Sucesso e vida longa para o grupo!

Jonathan Ramos completou mais um ano de vida 
na quarta-feira (19). Parabéns!

O Presidente da OAB de Jaboticabal, Alicio Cunha, comemora 
mais um aniversário no dia (31). Parabéns Alicio!

Maria Tostis Garcia completa mais um ano 
de vida na sexta-feira, dia 21. Parabéns e 

muitas felicidades!


