
O IMPACTOA12 Sábado, 18 de maio de 2013 cidade

“Dirijo-me aos escravocratas puros, quero di-
zer, aos mais vis; dirijo-me aos senhores de es-
cravos que têm o desfaçamento de falar em 
direitos em questão de escravidão, aos que vi-
perinamente assoalham que “a proprieda-
de escrava repousa sobre mui sólidas bases”, 
como disse um bandido, num pasquinete bo-
çal e retrógrado que se publica em Mogi-Mi-
rim.” (POMPEIA, Raul. O Ateneu, Melhora-
mentos, 1950, prólogo – p.5)

“Em Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, aca-
ba de enlouquecer um burro. Assim o conta 
a Ordem por estas palavras: “Segunda-feira 
passada, um burro do Dr. Santo Di Prospe-
ro enlouqueceu repentinamente”. E refere os 
destroços que o animal fez até achar a morte. 
Ora, esta loucura do burro mostra claramen-
te que o infeliz perdeu a razão. Que espírito 
estaria encarnado nesse pobre animal, amigo 
do homem, seu companheiro, e muita vez seu

 substituto? Talvez um gênio. A prova é que 
o perdeu. Com quatro pés, não pode entrar 
onde nós entramos com dois. Quanta vez te-
ria ele dito consigo: — Não fosse a minha ilu-
são em reencarnar-me nesta besta, e estaria 
agora entre pessoas honradas e ilustradas, fa-
lando em vez de zurrar, colhendo palmas, em 
vez de pancadaria. É bem feito; a minha ideia 
de incorporar o burro na sociedade humana, se 
era generosa, não era prática, porque o homem 
nunca perderá o preconceito dos seus dois pés.”

ANTONIO ÁLVARES LEITE PENTEADO 
foi um latifundiário de Santa Cruz das Pal-
meiras. Recebeu o título de Conde pelo Vati-
cano e teve muitos filhos. O Conde conheceu 
a Europa aos 25 anos e alimentava sonhos 
industrialistas, embora tivesse muitas terras 
para administrar. Sua fazenda era dotada de 
máquinas agrícolas e o trabalho era realiza-
do por colonos livres e imigrantes. Ele já sa-
bia que a indústria seria a protagonista do 
progresso. Fez questão de estudar seus filhos e 
ajudou os netos o quanto pode. Seu filho Ber-
nardo, era Capitão e agricultor, e deixou nove 
filhos, entre os quais JOÃO CARLOS LEITE 
PENTEADO, que se tornou Juiz de Direito 
de Mogi Mirim.
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ciTaÇÕeS de MOGi MiRiM
RaUL de ÁViLa POMPeia ocupou lu-

gar de destaque na literatura nacional com 
sua obra “O Ateneu”, publicado em março de 
1888, no Jornal “Gazeta de Notícias”, do Rio 
de Janeiro. À época com 25 anos, se revela-
va como um escritor elegante, original e um 
tanto filósofo. Tinha temperamento sensível 
e exaltado. Foi abolicionista e propagandis-
ta republicano e punha à tona as alfinetadas 
contra os escravocratas. Uma delas se referiu 
a Mogi Mirim, como no trecho que transcrevo 
e, críticas à parte, Raul Pompeia fez menção 
ao Jornal “Gazeta de Mogy-Mirim”, cujo volu-
me (em péssimo estado de conservação) está 
arquivado no Museu “João Teodoro Xavier”, 
em uma sala do Centro Cultural. A qual “ban-
dido” ele se referiu, jamais saberemos:

MacHadO de aSSiS mencionou a fa-
mília “Di Próspero” e nossa cidade em sua pu-
blicação em “Gazeta de Notícias”, Rio de Janei-
ro, em 23 de setembro de 1894:

A citação abaixo pode ser encontrada no 
livro “Nosso Século”, editado em 1980, pela 
Editora Abril Cultural, na página 138. Eis um 
registro em que o poder, a fortuna e o prestí-
gio se consolidavam de pai para neto. Quem 
podia, podia. Era simplesmente assim!

JOÃO VAZ, amigo da Biblioteca Pública 
Municipal e proprietário do SEBO “LÊ 

CIA”, na Rua Coronel João Leite, nº 16, 
colaborou com a redação de ROSANA JULIA 
MEGIATTO BRONZATTO DE AZEVEDO, 1ª 
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a Fatec (Faculda-
de de Tecnologia) 
Jornalista arthur 
de azevedo atraiu 

grande número de curiosos 
ontem para a quarta edição 
do evento “Fatec de Portas 
abertas”, que a cada ano 
ganha destaque em toda a 
região.

Neste ano, cerca de 40 
empresas participaram da 
exposição, o que exigiu até 
mesmo a ampliação do espa-
ço físico reservado aos estan-
des. Na tenda e no ginásio, as 
empresas se dividiram e des-
pertaram a curiosidade. Pe-
ças, apresentações, vídeos, 
panfletos, brindes e muitas 
outras atrações mostraram 
para os estudantes e para a 
comunidade em geral o que 
a região possui em relação a 
empresas, oportunidades de 
trabalho e tecnologias.

Entre as empresas da re-
gião que marcaram presen-
ça no evento, estava a Eaton, 
representada pelo analista 
de recursos humanos Ângelo 
Heitor Assunção e pelo enge-
nheiro de processo Luiz Sta-
cacini. A dupla considerou 
que a feira é bastante produ-
tiva e cumpre com a sua fun-
ção de divulgar a empresa e 
seus produtos para a comuni-
dade que aproveita a oportu-
nidade para visitar o local.

Outra vantagem apre-
sentada por eles é a opor-
tunidade de encontrar can-
didatos para as vagas de 
trabalho entre os próprios 
alunos da Fatec. Mas, além 
dos universitários, os demais 
estudantes que visitam o lo-
cal também são favorecidos, 
na opinião dos funcionários 
da Eaton. “Abre a cabeça de 
quem sai do ensino técnico”, 
afirmaram.

A assistente de quali-
dade Thaís Cipriano de Oli-
veira e o assistente técni-
co Rubens Manfrim, ambos 

Fatec de Mogi abre portas para a região
Evento realizado ontem atraiu grande número de curiosos aos estandes de exposição; direção fez avaliação positiva

a procura de estudan-
tes pelos cursos oferecidos 
pela Fatec (Faculdade de Tec-
nologia) arthur de azeve-
do aumenta a cada vestibu-
lar. além disso, projetos para 
a implantação de novos cursos 
de graduação e até mesmo de 
pós-graduação tem gerado ex-
pectativas em toda a região. 
O principal empecilho para a 
ampliação é a falta de espaço 
físico.

Para tentar resolver o pro-
blema, existem alternativas 
para viabilizar a construção de 
novos blocos na Fatec. Nesta se-
mana, a unidade mogimiriana 
deu um passo importante para 
ampliar sua área. O diretor da 
Fatec, André Giraldi, revelou 
que em uma reunião realizada 
em São Paulo na segunda-feira, 
13, o assunto foi debatido en-
tre representantes da Fatec, da 
Prefeitura e da Câmara. 

O encontro serviu para de-
finir que o projeto de amplia-
ção será apresentado para o es-
tudo de viabilidade do projeto. 
Giraldi disse que esta análise 
levará em conta se há necessi-
dade de construir um ou dois 
novos blocos. A expectativa do 
diretor é para que até o final do 
ano seja obtido algum posicio-

Convênio para intercâmbio com
universidade alemã é assinado

a Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) poderá começar 
a receber estudantes alemães 
intercambistas. essa mesma 
oportunidade será dada para 
estudantes e professores da 
unidade mogimiriana, que po-
derão viajar para a europa. a 
conquista deste acordo se con-
firmou por meio de convênio 
firmado com a Universidade 
de Rostock.

A proximidade entre as 
instituições de ensino come-
çou por conta do projeto de 
implantação da usina de tra-

tamento de lixo para a cida-
de, que foi desenvolvida pelo 
grupo alemão. O principal ob-
jetivo é capacitar mão de obra 
para o desenvolvimento de al-
ternativas ecologicamente 
corretas para dar uma desti-
nação ao lixo.

Desde o ano passado, a 
possibilidade do intercâm-
bio passou a ser cogitada, mas 
a formalização da parceria 
acontece apenas nesta sema-
na. O diretor da Fatec, André 
Giraldi, disse que, por en-
quanto, não há nenhuma pre-

visão de quando o intercâm-
bio vai começar. Ele adiantou 
que a intenção é trabalhar 
neste sentido ainda este ano.

A instituição de ensi-
no alemã é uma universida-
de pública da cidade de Ros-
tock, localizada no estado de 
Mecklemburgo-Pomerânia 
Ocidental na Alemanha. Fun-
dada no ano de 1419, a uni-
versidade é a terceira mais 
velha da Alemanha e a mais 
velha da Europa Setentrio-
nal, que inclui os países do 
Mar Báltico. (GZ)

Faculdade deve passar por ampliação

namento mais palpável sobre 
essa proposta.

Na sessão de Câmara de 
segunda-feira, 13, a vereado-
ra Maria Helena Scudeler de 
Barros (PSDB) também come-
morou os avanços em relação 
às negociações para a amplia-
ção da Fatec. Ela participou 
da reunião em São Paulo e ga-
rantiu que a cidade deve rece-
ber a verba para a ampliação. 
“O governo do Estado coloca-

rá R$ 2 milhões para ser parcei-
ro”, afirmou.

Maria Helena deixou cla-
ro, entretanto, que a área da Fa-
tec necessita de regularização. 
Hoje a instituição conta com 
cerca de mil alunos e, por se-
mestre, aproximadamente 200 
ingressam nos cursos ofereci-
dos pela instituição. A facul-
dade mogimiriana possui estu-
dantes de cerca de 70 cidades 
da região. (GZ)

Giraldi esteve em São Paulo para discutir ampliação da Fatec local

funcionários da Mahle, tam-
bém consideram a “Fatec 
de Portas Abertas” uma ex-
celente oportunidade . Para 
eles, o evento é uma oportu-
nidade de apresentar as pe-
ças produzidas no local para 
a população, uma vez que 
muitas pessoas conhecem a 
empresa, mas não o trabalho 
lá realizado. “Muitas dessas 
pessoas não vão a Mahle”, 
explicou Manfrim.

Além de aproximar a 

empresa da comunidade, ele 
também destacou que o mo-
mento é uma oportunidade 
de despertar a atenção, prin-
cipalmente dos mais jovens, 
por áreas diferentes, insti-
gando a curiosidade pelos 
serviços realizados na cida-
de vizinha.

Ele garante também 
que não são só os visitan-
tes que aprendem no local. 
O assistente técnico desta-
cou que a curiosidade que a 

exposição desperta nos visi-
tantes o ajuda a ter um olhar 
diferenciado sobre seu tra-
balho. “Várias questões que 
me fazem aqui eu não sei a 
resposta e depois vou pro-
curar. Também é uma opor-
tunidade para que eu apren-
da”, disse. Já para Thaís, 
outra vantagem do evento 
é a oportunidade de os fun-
cionários da empresa visita-
rem o local com suas famí-
lias e terem a oportunidade 

de mostrar o que fazem em 
seu dia a dia.

BRiNQUedOS
Outro destaque da feira 

foi a exposição da fábrica de 
brinquedos Estrela. Todos os 
anos a empresa leva para a 
Fatec uma mostra diferen-
ciada e chama a atenção 
das crianças de todas as ida-
des que visitam o local. Nes-
te ano, a novidade foi trazer 
para a faculdade uma parte 

do acervo do museu do brin-
quedo. Não houve quem não 
parasse para dar uma olha-
dinha nos objetos que mar-
caram época. “São 75 anos 
de fábrica, tem muita coi-
sa”, destacou a analista de 
recursos humanos Carla Ga-
lhardoni.

Além de fazer a diver-
são de muita gente, a partici-
pação da empresa na “Fatec 
de Portas Abertas” também 
trouxe vantagens para a ins-
tituição. Para Carla, a expo-
sição é uma oportunidade de 
mostrar o nome da empresa e 
captar mão de obra, uma vez 
que no local é fácil o acesso a 
pessoas que buscam oportu-
nidades de trabalho.

FaTec
Quem também estava 

comemorando o sucesso do 
evento era o diretor da Fa-
tec, André Giraldi. Segundo 
ele, já no período da manhã 
o movimento na feira supe-
rou as expectativas e duran-
te todo o dia os resultados 
somente melhoraram. “O ho-
rário de maior movimento é 
a noite”, destacou.

Giraldi valorizou tam-
bém a grande quantidade de 
escolas que visitaram o even-
to. Nas primeiras horas da ex-
posição, 15 escolas da região 
avisaram que estariam no 
evento. Em números gerais, o 
total estimado é bem maior. 
“Sempre tem os que chegam 
sem avisar”, lembrou.

Outro destaque da fei-
ra foi a visita do vice-dire-
tor superintendente do Cen-
tro Paula Souza, Cesar Silva. 
Giraldi destacou que a visita 
se deve ao fato de a faculda-
de mogimiriana ser pioneira 
no projeto e uma das insti-
tuições que o mantém anual-
mente. O balanço do público 
que visitou a Fatec ainda não 
foi divulgado, contudo, as es-
timativas iniciais apontavam 
que a quantidade de visitan-
tes deveria ficar entre 8 mil e 
10 mil pessoas.

Exposição deste ano atraiu a curiosidade de muitos visitantes no dia de ontem, em evento aberto da Fatec; empresas elogiaram estrutura


