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Antônio Vicente Golfeto
Professor, palestrante e comentarista de economia.
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Brasil: mais caro do que rico
Segundo o sociólogo, Ma-

nuel Castells, a produtividade e 
a competitividade são os pro-
cessos centrais da economia 
moderna. A produtividade 
depende de uma política con-
tínua de inovação estabelecida 
pela empresa, política esta cujo 
curso desloca o trabalho entre 
indústrias, setores e regiões do 
país. Mas não só do país. E a 
competitividade – em níveis 
globais – apoia-se na flexibi-
lidade da legislação social e 
trabalhista, principalmente. Se 
quisermos trazer o raciocínio 
do sociólogo espanhol para 
nosso país, de pronto vere-
mos que o Brasil ficou caro 
bem antes de ficar rico. Que, 
aliás, ele ainda não ficou. E de 
cuja meta ele ainda está mui-
to distante. Ou, melhor: está 
mais caro do que rico. E, em 
estando caro, acaba afugentan-
do investimentos industriais, 
principalmente. Porque indús-
tria é, basicamente, custo de 
produção.

Nenhum dos três produtos 
que revolucionaram o merca-
do, nacional e internacional, 
nos anos mais recentes – ipho-
ne, ipod e ipad – foi inventado 
pelos chineses. Eles têm neu-
rônios, mas não têm conheci-
mento que lhes permita trans-
formar estes neurônios em 
inovação e, em consequência, 
obter uma patente. Os que ge-
raram as mercadorias acima ci-
tadas não as produzem. São os 
norte-americanos. A fabrica-
ção destes produtos continua 
ocorrendo, sobretudo em ter-
ritório chinês. Por quê? Porque 
a China é – não se sabe ainda 
por quanto tempo – um país 
barato. O contrário do Brasil. 
No nosso caso, o que ocorre, 
na verdade, é que o país não 
tem conhecimento à altura 
para gerar tecnologia. E nem 
custos competitivos para atrair 
investimentos industriais e ge-
rar esses produtos. Na verda-
de, o Brasil está fora dos dois 
âmbitos.

Em agosto deste ano a 
versão online do Jaboticabal 
News completou um ano de 
transmissão de informações 
à população jaboticabalense.  
Uma forma de agradecimento 
a todos que acessam as notí-
cias diariamente é dar os mé-
ritos dessa edição aos leitores, 
colaboradores, patrocinadores, 
amigos, familiares e, principal-
mente, a Deus.

O Jaboticabal News come-
çou como um blog de notícias 
administrado por estudantes 
de jornalismo. Neste mês, os 

leitores podem conferir a se-
gunda edição deste jornal, que 
foi lançado em julho, durante a 
31ª Festa do Quitute.

O objetivo do Jaboticabal 
News é informar jornalisti-
camente de forma precisa e 
dinâmica os cidadãos jaboti-
cabalenses sobre os fatos mais 
relevantes que acontecem na 
cidade.

Esperamos que o amigo 
leitor desfrute desta segunda 
edição e que o jornal possa 
contribuir com o progresso do 
município.

| Editorial |

Fala, leitor!
Qual a sua opinião sobre a vinda do McDonald’s a Jaboticabal?

Jéssica Menezes, 18 anos, auxiliar 
de consultório

“Não posso negar que amei essa ideia. Isso era o que estava 
faltando em Jaboticabal, até mesmo para deixar a cidade menos 
parada, pois vai acabar chamando a atenção das cidades vizinhas 
e é capaz de abrir outras portas para nossa cidadezinha”.

Rangel Camargo, 34 anos, vigilante

“Gostei, mas acho que talvez não fique muito tempo na cidade, 
como aconteceu com o Carrefour e outras grandes empresas que 
infelizmente não ficaram. Torço para que dê certo, pois estará 
gerando empregos em Jaboticabal”.

 Expediente
 Fábio Rodrigo Penariol – CNPJ: 18.286.100/0001-91
 Colaboradores
 Alexandre Rocha, Fábio Penariol, Luiz Neto, 
 Antônio Vicente Golfeto, Rodrigo Beraldo, Afonso Facco e
 Celso Luís Gallo.
 Distribuição gratuita
 Tiragem: 3000 exemplares.
 Locais: Bancas de jornais e revistas.
 Contato: jaboticabalnews@gmail.com
 Versão online: www.jaboticabalnews.wordpress.com

“Independente da marca McDonald´s, todo investimento que 
gere emprego para a cidade é interessante, sem contar que mo-
radores da região irão comparecer com mais frequência, gerando 
renda para Jaboticabal”.

Sergio Caruso, 28 anos, escriturário
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As crianças de hoje crescem 
brincando em computadores e 
videogames, não mais na rua 
brincando de futebol, pique 
esconde ou empinando pipa 
com os amigos. Elas ficam em 
casa sozinhas, entretidas com 
as tecnologias. E quem nunca 
presenciou um jovem absorto 
em seu player de música? As 
famílias não se reúnem mais 
para assistir televisão. Com a 
popularização das tevês a cabo, 
cada um tem a sua e assiste ao 
seu canal favorito.

A telefonia celular e suas 
facilidades contribuíram, tam-
bém, para mudar a maneira 
das pessoas se relacionarem. 
Já é comum em restaurantes 
presenciar um casal, cada um 
com seu smartphone, trocan-
do mensagens compulsiva-
mente. Sorrisos brotam no 
rosto ao receber uma mensa-
gem. A refeição termina sem 
que tenham trocado mais que 
três frases. Nas redes sociais há 
uma espécie de solidão coleti-
va. Uma intimidade aparente e 
superficial que não resistiria a 
três encontros reais.

Essas tendências têm ajuda-
do as pessoas a ficarem melhor 
consigo mesmas. Antigamente 
a sociedade ficava muito mal 

sozinha. E quem fica bem so-
zinho, só se liga a uma relação 
moderna, na qual exista indi-
vidualidade, respeito, alegria e 
prazer de estar junto. Não mais 
uma dependência, em que um 
responsabiliza o outro pelo seu 
bem-estar. O amor romântico 
tradicional está com os dias 
contados. Os novos relaciona-
mentos duradouros são os que 
unirão dois inteiros e não duas 
metades.

A ideia de fusão funcionava 
porque eram duas carnes com 
um cérebro, o do homem. A 
mulher, oficialmente, não pen-
sava. Após a independência 
feminina, ela chegou também 
à intelectual. Mitos como o de 
que os opostos se atraem – que 
relações entre casais só dão 
certo quando abre-se mão da 
individualidade – caíram por 
terra. 

Estamos trocando o amor 
de necessidade, pelo amor 
de desejo. Um gosta e dese-
ja, assim como o outro, mas 
ninguém exige nada e ambos 
crescem. No entanto, ainda 
sentimos como se nos fosse 
proibido e que as chances de 
desgraça crescem à medida 
que alcançamos a felicidade do 
amor.

Rodrigo Beraldo
Colunista convidado

Amor e solidão na era das redes sociais

O ex-prefeito José Giácomo 
Baccarin afirmou em entrevis-
ta ao Jaboticabal News, que 
acredita na força jovem do 
Partido dos Trabalhadores em 
Jaboticabal. Apesar do partido, 
hoje, não possuir caras novas 
para eleições futuras, ele se 
mostrou otimista e ainda falou 
sobre outros assuntos.

Derrotado nas últimas elei-
ções para prefeito, o professor 
da Unesp e presidente do PT 
em Jaboticabal, revelou que o 
partido não deve ter nenhum 
candidato a deputado nas 
eleições do ano que vem, mas 
rechaça qualquer opinião con-
trária sobre a força do partido. 
“O PT tem muito pique aqui 
em Jaboticabal”, afirma.

Segundo ele, cerca de 50 a 
60 pessoas participam das reu-
niões mensais do partido, entre 
eles os jovens, o que considera 
positivo. “Alguns jovens estão 
filiados ao PT de Jaboticabal e 
é muito bom o vigor e a vonta-
de de mudanças que a juventu-
de tem”, falou.

Saúde
   
Baccarin afirmou que é ur-

gência resolver o problema da 
saúde, solucionando a conclu-
são das obras da UPA (Unida-
de de Pronto Atendimento). 
“Nós temos que ter uma uni-
dade de pronto atendimento 
adequada e há recursos para 

Baccarin afirma acreditar na força jovem 
do Partido dos Trabalhadores

Texto: Alexandre Rocha

isso que podem ser acessa-
dos”, disse ele, citando que os 
vereadores do partido, Carlota 
e João Roberto, poderão auxi-
liar o Poder Executivo.

 
Educação, Economia 

e Governo

Outros assuntos levantados 
pelo ex-prefeito foram a edu-
cação e a economia. Para ele, 
o governo atual precisa recor-
rer ao Governo Federal para 
fortalecer a educação no mu-
nicípio, que, segundo ele, já é 
muito forte. Sobre a economia, 
o petista citou a força do setor 
metalúrgico, mas ressalta que 
ainda é preciso criar oportuni-
dades em mais áreas.

“O que destaca em um exe-
cutivo municipal é o empenho 
e a vontade de acertar. Toda 
administração tem muita difi-
culdade. Nada é ingovernável, 
nada é administrável”, con-
cluiu.

José Giácomo Baccarin, 
prefeito de Jaboticabal 

de 1989 a 1992

Foto: Facebook

| Política |

Jaboticabal News Online completa um ano
A versão online do nosso 

diário de notícias completou 
um ano no dia 29 de Agosto.

Agradecemos a todos que 
nos acompanham diariamen-

te, pelos acessos, compartilha-
mentos e comentários. Curta 
nossa fan page (facebook.com/
jaboticabalnews) e receba nosso 
conteúdo todos os dias.



Pág. 4                                                               J.NEWSComeçando uma nova era

Grandes obras estão atrasadas

Algumas obras de grande 
porte estão atrasadas, em Jabo-
ticabal. Esse problema ocorre, 
na maioria das vezes, devido a 
complicações entre a Prefeitu-
ra e as empresas licitadas para a 

realização dos serviços.
As principais obras em atra-

so são a do Mercado Munici-
pal, a da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e a da 
Concha Acústica. 

Confira a situação de cada 
uma:

Texto: Luiz Neto

Unidade de Pronto Atendimento

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) teve suas obras 
iniciadas em 2011, mas ao che-
gar à fase final de construção 
os problemas surgiram. 

Devido a complicações fi-
nanceiras, entre a  Prefeitura 
e a construtora, a obra atrasou 
e o prazo de entrega, que de-

via ser no início deste ano, foi 
adiado.

Segundo informações da 
Secretaria de Obras, até o mo-
mento foram investidos cerca 
de R$ 1,2 mi no empreendi-
mento. A expectativa é que 
tudo esteja pronto no final  
deste ano.

Obras da UPA seguem atrasadas

Foto: Fábio Penariol

Mercado Municipal
Foto: Luiz Neto

A reforma e revitalização do 
Mercado Municipal teve início 
em dezembro de 2010. A maior 
dificuldade desta obra foi a ne-
gociação com os comerciantes 
que se recusaram a sair do lo-
cal, segundo o Secretário de 
Obras, Virgilio Greggio.

Depois de concluído, o mer-

cado terá mais lojas, sendo que 
cada uma contará com seu pró-
prio depósito ou frigorífico. 
Segundo informações da Se-
cretaria de Obras, serão inves-
tidos mais de R$ 1.000.000,00 
na reforma e a expectativa é 
que dentro de seis meses tudo 
esteja pronto.

Concha Acústica
A Concha Acústica é mais 

uma obra de grande porte atra-
sada. A reforma chegou a ser 
paralisada, mas segundo a Se-
cretaria de Obras, os trabalhos 
serão retomados em setembro.

Devido ao tempo de parali-
sação, a construtora responsá-
vel pediu um realinhamento de 
valores no contrato, atrasando 
ainda mais as obras. A expecta-
tiva é que a obra fique pronta 
no final de 2013.

Foto: Luiz Neto

Mercado Municipal segue em obras

Cana cresceu no terreno

Manzoli Edificações está há mais 
de 20 anos em Jaboticabal

A Manzoli Edificações é uma empresa de prestação de serviços voltada 
para a área da construção civil, e fica localizada na Rua Rui Barbosa, nº 
1326, no Centro da cidade de Jaboticabal.

Com um trabalho amplo, abrange a parte de Alvenaria, Projetos, Pintu-
ras residenciais e comerciais, Elétrica e Hidráulica, Instalação de Ar condi-
cionado e redes de proteção para janelas, venezianas e portas.

A Manzoli Edificações e Serviços está no mercado há mais de 20 anos, 
com inúmeros clientes. É uma empresa conceituada no mercado, devido 
ao trabalho sério e personalizado com seus clientes, oferecendo sempre a 
máxima qualidade, eficiência e transparência nos serviços prestados.

A empresa trabalha somente com materiais de excelente qualidade e 
profissionais altamente qualificados e capacitados, com total garantia dos 
serviços prestados. 

Venha conhecer nosso escritório, que foi feito para melhor atendê-los 
e agende uma visita gratuita!

TELEFONES PARA CONTATO: 3203.6894 - 9715.8232
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Reforma da Igreja Aparecida já 
dura mais de dois anos

Rachaduras no alicerce forçaram o início das obras 
Foto: Luiz Neto

Em reforma desde feverei-
ro de 2011, a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, de Jaboti-
cabal, ainda não tem data para 
ficar pronta. Não foi feita uma 
previsão para a conclusão, pois 
a Igreja depende de dinheiro 
para avançar a reforma. A ver-
ba utilizada vem da contribui-
ção das pessoas.

As obras foram necessárias 
devido a rachaduras no alicer-
ce, que comprometeram a par-
te estrutural da Paróquia. Se-
gundo informações do Padre 
Antônio Carlos Molena, esse é 
um problema antigo. “Não fo-
ram feitos alicerces necessários 
quando edificaram a Igreja. A 
construção começou em 1939 
e ela foi inaugurada em 1956”, 
informa.

Ainda segundo Molena, de-
vido à demora para o térmi-
no das obras e também pela 

Texto: Luiz Neto
grande quantidade de chuva 
no período, a estrutura demo-
rou muito para ficar pronta, 
de acordo com testemunhas. 
“Então, acredito que tudo isso 
veio a complicar o alicerce da 
Igreja em nossos dias”, explica.

Além das obras estruturais, 
que já foram concluídas, tam-
bém foi realizada a troca do te-
lhado e a reforma da secretaria. 
Para a conclusão ainda faltam 
instalações elétricas, a restaura-
ção do piso e das paredes (in-
ternas e externas), colocação 
dos aparelhos de som e algu-
mas modificações que serão 
feitas no interior da Igreja.

Missas

Durante o período da refor-
ma, as missas estão sendo reali-
zadas aos domingos, na Capela 
Nossa Senhora Aparecida, lo-
calizada na Rua José Bonifácio, 
ao lado do barracão de festas 
da Igreja.

Inaugurada na década de 50, Igreja passa por reformas

| Cidade |

Tradicional data que come-
mora a independência do Bra-
sil, o dia 7 de Setembro des-
te ano levará mais uma vez a 
população à Rua Rui Barbosa, 
para assistir ao desfile de ban-
das e fanfarras, de várias esco-
las e entidades do município. 
Marcado para as 7h30, o desfi-
le irá começar meia hora antes 
que os demais anos. 

Um dos integrantes da co-
missão organizadora, o vice-
-presidente da Fundação de 
Amparo ao Esporte (FAE) 
Carlos César Ignácio, o Loyola, 
explica que a antecipação do 
horário foi pensada no bem-
-estar do público, devido ao 
clima quente, o que irá ajudar 
para aqueles que irão acompa-
nhar as duas horas e meia de 
desfile, aproximadamente. Será 
um total de 30 grupos passan-
do pela principal rua da cidade, 
entre escolas, entidades, gru-
pos musicais, etc. 

A equipe responsável pelo 
desfile conta com membros da 
Secretaria da Educação, pro-
fessores da FAE, Departamen-
to de Esporte e Lazer, além de 
profissionais de som, limpeza e 
pessoas que estão por trás dan-
do apoio. Loyola confia no tra-
balho realizado e na realização 
de um bom desfile. “Contamos 
com a presença de um grande 
público, pois esperamos um 
desfile simples, mas muito or-
ganizado e animado”, disse.

Texto: Alexandre Rocha

Desfile 7 de 
Setembro 

começará meia 
hora antes 

Orfanato passa 
por mudanças 

e respira 
novos ares 

Texto: Alexandre Rocha

Após viver meses de ten-
são, a Casa do Menor Apren-
diz “Joanna de Ângelis”, que 
abriga jovens carentes, parece 
passar por uma nova fase. 

Depois de episódios envol-
vendo drogas, prostituição e 
desmandos, o abrigo tem uma 
nova administradora, além de 
quatro adolescentes terem sa-
ído da casa, por determinação 
do Juiz de Direito da Vara da 
Infância e Juventude, Dr. Ale-
xandre Gonzaga Baptista dos 
Santos. 

Através de informações de 
atuais e ex-funcionários, um 
garoto voltou para casa, dois 
foram encaminhados para um 
abrigo em Guariba e outro 
para a Fundação Casa. A de-
cisão veio tranquilizar funcio-
nários do local, que revelaram 
ao Jaboticabal News os mo-
mentos de preocupação que 
passavam. Nesse meio tempo, 
vários B.O’s foram feitos, de-
vido à agressividade de alguns 
meninos. Um menor chegou a 
ser jurado de morte por trafi-
cantes que cobravam uma dívi-
da de drogas. 

Passado o período, a casa 
parece voltar aos eixos. Os ga-
rotos dispõem de várias opções 
de ensino e entretenimento no 
local, além de profissionais ca-
pacitados e empenhados em 
ajudar na formação humana 
dos moradores da casa.
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Importante nome do notariado brasileiro atribui 
sua carreira de sucesso a Jaboticabal

Ubiratan Guimarães explica sua trajetória por Jaboticabal. O notário também contou como chegou a Alphaville.

Foto: Divulgação

Ubiratan presidiu o Colégio 
Notarial do Brasil, Seccional 
de São Paulo, é presidente do 
Conselho Federal da mesma 
entidade e também participa 
de projetos de aprimoramento 
da atividade notarial no Brasil. 
Trabalhou por 23 anos em Ja-
boticabal e, atualmente, é res-
ponsável pelo 1º Tabelião de 
Notas e Protesto de Letras e 
Títulos de Alphaville, em Ba-

Texto: Fábio Penariol rueri (SP).
Nascido em Taiúva (SP), no 

ano de 1962, Ubiratan Pereira 
Guimarães, filho de migrantes 
da Bahia, mudou-se para Jabo-
ticabal aos 12 anos de idade. 
Em 1977, o menino iniciou sua 
vida notarial, passando a traba-
lhar no cartório do 1º Ofício 
de Justiça e Tabelião de Notas, 
à época, localizado no Fórum.

Após a aposentadoria da 
então escrivã, Angélica Con-
ceição de Campos Machado e 
de seu marido, o Oficial Maior 

Benedito Machado Filho, o jo-
vem foi designado escrivão in-
terino do 1º Cartório de Notas 
e Ofício de Justiça de Jabotica-
bal, aos 19 anos.

Na década de 1990, ao ser 
aprovado em um concurso 
público do Tribunal de Justiça 
do Estado, o escrivão tornou-
-se tabelião, função que ocu-
pou até o ano de 2005, quan-
do mudou-se para Alphaville, 
visando crescer ainda mais na 
carreira notarial.

Decisões que 
mudaram a vida

 
Ubiratan começou os estu-

dos religiosos aos 13 anos, em 
Rio Claro. No entanto, desistiu. 
Para ele, essa foi sua primeira 
decisão importante. “Desisti 
de seguir a vida religiosa, não 
obstante – como leigo – sem-
pre estive e estou ligado à Igre-
ja Católica. Tinha apenas 14 
anos de idade e já tomava uma 
decisão que mudaria para sem-
pre minha vida”, desabafou.

Outra decisão marcante foi 
a de ir para um grande centro, 
quando fez as malas a caminho 
de Alphaville.  “Já casado, com 
filhos e estabilidade profissio-

nal, decidi seguir o caminho 
natural para alcançar o ápice 
na minha profissão”, explica o 
notário.

Jaboticabal é a 
minha cidade!

Após vários anos de carrei-
ra, Ubiratan Guimarães atribui 
tudo o que conquistou a Jabo-
ticabal. Ele informou, ainda, 
que não concebe a ideia de 
afastar-se da cidade, onde des-
cobriu sua vocação, conheceu 
o amor de sua vida e teve seus 
filhos. “Não há graduação da 
importância de Jaboticabal em 
minha vida”, afirma.

Mensagem para a cidade

Ubiratan sugeriu otimismo 
e esperança aos jaboticabalen-
ses. “Jaboticabal é uma cidade 
histórica, de grandes tradições 
na educação e na cultura. É ini-
maginável que o povo não sin-
ta orgulho desse passado. Eu 
sinto orgulho! Mas não basta. 
É preciso que se pense não só 
na preservação desses valores, 
mas, sobretudo, na construção 
do futuro que desejamos”, fi-
naliza.

Ubiratan Guimarães

McDonald’s chega a Jaboticabal
No mês de agosto, o Pre-

feito da cidade, Raul Gírio 
(PSDB) anunciou, na rede so-
cial Facebook, a chegada da 
franquia McDonald’s em Jabo-
ticabal.

A lanchonete será instalada 

em uma área no estacionamen-
to do Jaboticabal Shopping. 

As obras já estão em anda-
mento e a expectativa é que o 
estabelecimento seja inaugura-
do ainda neste ano, provavel-
mente no mês de Novembro.

Jaboticabal está à frente de 
cidades vizinhas na lista de in-
quéritos policiais instaurados, 
em 2013. Segundo dados da 
Secretaria da Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo, o 
município teve 585 inquéritos 

nos sete primeiros meses deste 
ano. 

De acordo com as estatísti-
cas, Jaboticabal está acima de 
cidades como Matão (425), Ta-
quaritinga (403), Monte Alto 
(324) e Guariba (208).

Jaboticabal teve 585 inquéritos até julho

| Perfil |
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Jaboticabal Atlético pode ter novo ressurgimento
Assembleia Extraordinária na Câmara Municipal será o primeiro passo. Categorias de base se tornam cruciais no projeto.

Texto: Fábio Penariol

O Jaboticabal Atlético pode 
estar voltando ao cenário do 
futebol paulista. O presiden-
te interino do clube, Gustavo 
Borsari, convocou uma As-
sembleia Extraordinária na 
Câmara Municipal, que será 
realizada no dia 23 de setem-
bro, as 19h30. O objetivo é dar 
esclarecimentos a população e 
tentar uma forma viável para 
reerguer a equipe.

A reunião contará com a 
presença de torcedores atleti-
canos, autoridades, imprensa 
e munícipes. Na ocasião, será 
marcada a data para a eleição 
que definirá a nova presidên-
cia do time. Posteriormente, 
quando o futuro presidente 
assumir o cargo será feita uma 
conscientização no município 
para reestruturar o clube.

Borsari confia no renasci-
mento do futebol no municí-
pio. “Isso me faz sonhar com 
um clube já reestruturado, com 

uma base de atletas em forma-
ção e, quem sabe, em 2.014, 
o Jaboticabal Atlético poderá 
participar dos campeonatos 
da Federação Paulista, sub 11, 
13, 15, 17 e 20, com atletas da 
cidade”, sonha o presidente in-
terino.

De acordo com o dirigen-
te deverá existir um trabalho 

reforçado nas categorias de 
base, o que seria um diferencial 
para o crescimento da equipe. 
Um dos motivos para investir 
nos garotos é à exigência da 
Federação Paulista de Fute-
bol (FPF), para que os times 
tenham a maioria dos atletas 
com idade entre 18 e 23 anos.

Segundo Borsari, a maior 

dificuldade do projeto seria 
conscientizar autoridades e 
entidades do comércio, de que 
um bom time de futebol pro-
fissional pode gerar melhorias 
na economia da cidade.

Caso volte às atividades em 
2014, o Jaboticabal Atlético 
segue sem local para sediar as 
partidas, pois sua casa, o está-
dio Dr. Robert Todd Locke, foi 
parcialmente destruído após a 
última campanha no Campeo-
nato Paulista da segunda divi-
são, em 2012.

O presidente interino acre-
dita que podem ser feitas par-
cerias com a Prefeitura, para 
que as equipes de base possam 
utilizar atletas da cidade e jogar 
em campos municipais, como 
o estádio “Prof. Antônio Mô-
naco”.

Todos os assuntos oficiais 
relacionados à reestruturação 
do Jaboticabal Atlético serão 
decididos após a escolha do 
novo presidente, que poderá 
acontecer até o final deste ano.

Foto: Fábio Penariol

Arquibancada principal parcialmente destruída

O ex-jogador de futebol, 
Marcelinho Carioca, esteve em 
Jaboticabal há duas semanas e 
conversou com o prefeito Raul 
Girio (PSDB). O ídolo corin-
tiano poderá abrir um instituto 
no município, que auxiliará no 
desenvolvimento de crianças e 
jovens carentes. O programa 
conta com escolinhas de fute-
bol, capacitação profissional e 
integração com a família.

Marcelinho Carioca cogita 
abrir instituto na cidade

Foto: Luiz Neto

“Atual” estádio Robert Todd Locke

 Após várias arquibancadas serem destruídas o local está 
cheio de entulhos, mato alto e quase irreconhecível

Foto: Fábio Penariol
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Várias datas se tornam feria-
dos nacionais, outras não, mas 
isso não quer dizer que elas são 
esquecidas. Esse é o caso de 22 
de setembro, dia do técnico 
em Agropecuária. Jaboticabal 
é uma cidade que está muito 
ligada a essa área, devido à for-
ça da agricultura e ao Colégio 
Técnico Agrícola (CTA), que 
já formou cerca de 5 mil pro-
fissionais.

Segundo informações da 
diretora do CTA, a Profª Drª 
Andreia Cristina Silva, a ins-
tituição está na cidade há 85 
anos e forma, em média, 60 
alunos por ano – consideran-
do os números de 2011, 2012 
e 2013 – sendo que 13 deles 
são do próprio município e o 
restante de outras cidades. O 
curso é muito procurado por 
vários jovens que terminam o 
ensino fundamental e muitos 
são filhos de agricultores.

Tradição de família

Mateus Canônico, 19 anos, 
vem de uma família ligada à 
agricultura há várias gerações e 
desde pequeno sempre acom-
panhou seu pai nas atividades 
do campo. “Gosto dessa área, 
pois tem tudo a ver comigo; 
o amor pela terra, o germinar 
de uma semente, a beleza das 
plantas e dos animais, acho que 
é a continuidade das atividades 
da família”, comenta.

Muitos garotos vêm de ou-
tras cidades, o que não é dife-

rente para Canônico, que veio 
de São Lourenço do Turvo 
(SP), para estudar no colégio 
agrícola. “Fui para Jaboticabal 
em 2010, tinha 16 anos e mui-
ta vontade de cursar o CTA”, 
explica.

Canônico se tornou técnico 
em Agropecuária e pretende 
cursar Agronomia na Faculda-
de de Ciências Agrárias e Vete-
rinárias (FCAV) da Unesp, em 
Jaboticabal.

O caso de filhos de agri-
cultores cursarem o CTA é 
comum. Segundo Nelson 
Gimenez, que trabalha com 
consultoria agrícola, 90% dos 
filhos de seus clientes iniciam 
os estudos no colégio agrícola.

Gimenez também falou so-
bre quem trabalha com a parte 
técnica da agropecuária. “O 
técnico agrícola é o pontapé 
inicial para a pessoa que real-
mente gosta da agricultura. Ele 
é quem cuida da fazenda. É 

aquele cara que manuseia e faz 
o trabalho”, explica.

História

O Colégio Técnico Agrícola 
“José Bonifácio” tem 85 anos 
e é um dos pioneiros no Brasil 
na área da Educação Agrope-
cuária.

A diretora Andreia Silva in-
formou que no final de 1920, 
o Deputado Federal Cincinato 
Braz da Silva Braga, relatou no 
orçamento do ano de 1921, 
uma verba para a criação de um 
Patronato Agrícola, em Jaboti-
cabal. O decreto do Governo 
Federal foi assinado pelo pre-
sidente da República, à época, 
Epitácio Pessoa, e a instituição 
foi criada na cidade.

O CTA foi o embrião da 
atual FCAV, fundada em 1966. 
Mas foi no ano de 1976 que o 
colégio foi transferido para a 
Unesp.

Colégio Técnico Agrícola formou cerca de 5 mil profissionais em 85 anos

Texto: Fábio Penariol

Aluno durante aula prática no campo

Foto: Luiz Neto

Agricolínos terão 
aulas de Rugby 

nas dependências 
do Colégio 

Texto: Alexandre Rocha

Os alunos do Colégio Técni-
co Agrícola (CTA) terão aulas 
de Rugby a partir da segunda 
metade de Setembro. Enquan-
to isso, eles desempenham ati-
vidades teóricas para aprender 
sobre o esporte de origem in-
glesa, que tenta ganhar espaço 
no país do futebol. 

Pioneiro no ensino do es-
porte no CTA, o professor 
Murilo Silva revela que o obje-
tivo é inovar e motivar os alu-
nos. “É importante, por parte 
do professor de educação físi-
ca, encontrar novas soluções e 
novas motivações no decorrer 
do processo de ensino-apren-
dizagem”, afirma. 

O docente explica que o Ru-
gby faz parte de uma variedade 
de componentes curriculares 
que o ensino dispõe. Para ele, 
elas devem ser exploradas, es-
timulando os alunos a obter 
várias experiências ao decorrer 
do ano letivo. “A educação fí-
sica na escola deve ser consti-
tuída de três eixos temáticos: 
jogos, ginástica, esporte e lutas, 
o outro eixo fica com ativida-
des rítmicas e expressivas e o 
terceiro com conhecimentos 
sobre o corpo”, explica.

Popular no exterior, o Rugby 
é praticado com uma bola oval 
e jogado com as mãos. Com 15 
jogadores de cada lado, o obje-
tivo é atravessar o campo com 
a bola e fazer pontos.

Começando uma nova era


